
Tcmpoi instável, nirllin-

rindo «e periodo. Tem-

litralurii »m llgtiro da-

tllnlo. Miximai 33.7 (Ja-

cartpigul). Mínima: 21.3

(Aterro). (Detalhei no Ca-

derno de Classificados)

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Quinta-feira, 31 de janeiro dc 1974 Ano LXXXI1I — N.° 206

Hoje tem
"Caderno de
1 urisrao

J A. JORNAL DO BRASIL, Av.

Brasil, 500 OZC-OB) Tel. Rede

Interna: 2á4-4422 — End. Te-

legráfico: JORBRASIL - Telex

números 601, 674 • 67B.

Sucursais: São Paulo — Av.

Sáo Luís, 170, loia 7. Tel.r

257-0811. Brasília — Setor

Comercial Sul — S.C.S. —

Quadra 1, Bloco 1. Ed. Cen-

trai, 6.° and., «r. Ó02-7 Tels.:

2.1-0150, 24-8333 e 24-5863.

B. Horizonte — Av. Afon-

es Pens, 1 500, 7." and.

Tels.: 22-5769, 26-4034

• 26-4038. Niterói — Av.

Amaral Peixoto, 207, salas

705/713 — Ed. Alberto Sabin
_ Tels.: 722-1730, 722-2030

¦ 718-5509. Administração
_ Tel.: 722-2510. Porto Ale-

gre — Av. Borges de Me-

deiros, 915, 4.° andar. Tel.:

4-7566. Salvador — Rua

Chile, 22 s/ 1 602. Tele-

fone 3-3161. Recife — Roa

Sete* de Setembro, 42, B.°

andar. Telefone 22-5793.

Correspondentes: Manaus,

Belém, São Luis, Teresina,

lortaleza, Natal, João Pessoa,

Maceió, Aracaiu, Cuiabá, Vi-

tória, Curitiba, Florianópolis

Goiânia, Buenos Aires, Wash-

inçiton, Nova Iorque, Paris,

Londres, Roma e Telaviv.

PREÇOS, VENDA AVULSA -

Guanabara « Estado do Rio:

Dias úleis Cr$ 1,00
Domingos Cr$ 1,50
São Paulo t Minas Gerais:

Dias úteis .... Cr$

üonvngos Cri
IS, SC, PR, RS, GO, DF, Al,

SE, BA, RN, MT, PB • PE:

Dias úteis .... Cri 1,50

Domingos Cr$ 2,50

CE:
Dias úteis .... Cr$

Domingos CrS
MA, AM, PA, AC, PI e Terri-

tórios:
Dias úteis .... CrS

Domingos CrS
A5SINATURAS - Vi» Terre»-
ir* em todo o território na*

cional:
Semestre CrS 180,00
Trimestre Cr$ 90,00

Postal — Vi* aérea «m todo
- território nacional:

Semestre Cr$ 400,00

Trimestre CrS 200,00
Domiciliar — Soment» no Es-

tado da Guanabara:
Semestre Cr$ 200,00

Trimestre  CrS 100,00
EXTERIOR (via aérea): Améri-
ca Central, América do Nor-
tt, Portugal o Espanha:
3 meses  USS 113.00
6 meses  USS 225.00
América do Sul;
3 meses  US$
6 meses  USS

1,50
2,00

2,00
2,50

2,50
3,00

50.00
100.C0

ACHADOS E
PERDID05
AGAE5SE ENGENHARIA ITDA.

- Av. Churchill, 129/702, GB
'»i saber para efeito do sei*
facadaslramento junto «o /.V

rmtino da Faienda, qui fo*
extraviado o seu dòcumen*'
d» registro no C.G.C. d» n°
33.1S3.770/001. Rio 31/1/74'-'¦-¦ seu representante legal,
"ellan Cordeiro d» Siqueira.
C.P.F. 005.957.217.

ACHA-SE EXTRAVIADA a fíchã
de inscrição do Cadastro Gera-'
de Contribuintes do Mínistértr
da- Fazenda n9 47953567/002
da Cia. de Calçados Palermo,
Av. Passos, 91 sala 709.

ATENÇÃO - Grstifica-st bem
fi quem entregar um classifica-
dor B7ul-claro contendo do-
cumentes importantes. R. Zózi-
mo do Amaral n° 24 — Jacaré-
paguá Ncvo Mundo, esta rua
começa ni» Estr. dos Bandeiran-
les p° 2697.

EXTRAVIO BE DOCUMENTOS -
l eodgard Fernandei Rodrigues
declara ter extraviado suõs car-
icras de sócio do Touring Clu-
be'do Brasil e de identidade
da Contenho Regional de En-
genhêrtè* « Arquitetura, n?
8238-D — 5i. Rcgiào. Solicita
a quem encontrar telefonar pa-
rs 2JÓ-9754.

FOI PERBIBA a plaoucta de
identificação do a u : o Kar-
mann-Ghts TC ano 1972 placa
f-J-6196, cer branco. Peço a
quem encontrar, por -favor en
trepar n* Av. Mem de Sá, 167.

JÓIA PERDIDA GRATI-
FICA-SE Cr$ 3.000,00
— Perdeu-se no dia 11
um relógio PATEK PHI-
LIPPE ref. 3525/3 n°
1' 116'769 todo de ouro
com pulseira de ouro.
Tels.: 2 5 2-1501 e
222-0092 S R . ENRI-
QUE.
OSMAR ARAÚJO - Residente

em São Pãuíc, portador do RG
n° 2.790.794 n CIC n°
064365878, perdeu documento
assinado, sem o devido preen-
chimenlo, de pedido de homo-
logação de cõsamenio civil. O
meimo foi substituído e lorna-
se absolutamente inócuo. [C.

REIOGIO'MIDO BE PUISO .-
Caixa de aço dourada n° 8 Ú35
perdido ontem no trajeto
Ipanema —• Lagca -- Rua <\à
Matriz (Botafogo). Grafífica-se
tel.: 247-0575.

EMPEEGOS
DOMÉSTICOS

A COZINHEIRA • Trivial varia-
ds bem leito pgo. 600,00 c/
refs. de família, Tralar Av.
Copa. 788/304.

AGENCIA; A.IEMA4OIOA oferece
de imediato co.'. con. babá e-,-
c.olhidiisimas por D. Olqa.
735-1024 e 235-I022. Av. Cop»-
cabana. 534 ap. 402.

AGENCIA ALEMÃ 01-
GA - 235-1024 e
235-1022 coz. cop. ba-
bá escolhidissimas por
D. Olga há 14 anos se-
de própria. Av. Copa,
534 ap. 402.
Ã COZINHEIRA - Forno ou tri".

vial fino preciso oara c-ísal •
1 rapar Pago uns 600.00. Av.
Copftccbana, 534 an. 402.

ARRUMADEIRA - Precisa-se pa-
ra hot-:! 7.ona Sul com boa
aparência 50-40 anos. Tratar
Rja João lira, 68. Sr. Aquino.

AGENCIA FLAMENGO tel.
285-0264 boas cozính. babás
cop. acomp. e diaristas c/ doe.
e refer. ofereço e aceito Catete
347 si. 545.

A BABA' - Precisa-se experien-
te, para 3 crianças. Referências.
Paga-se bem. Tratar R. Toneleí-
ros, 308/703 Copa.
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Geisel já tem sete
nomes para Governo

Mediei entregou oo tráfego o trecho entre Itaitiíbh e Hüviailá, <le 7 070hih

O Presidente eleito Ernesto Gei-
sei começa a definir o seu Ministé-
rio e já tem fixados alguns nomes,
entre os quais os Srs. Mário Henri-
que Simonsen (Fazenda), Euclides
Quandt de Oliveira (Comunicações),
Shigeaki Ueki (Indústria e Comer-
cio ou Minas e Energia), Golberi do
Couto e Silva (Coordenador da Pre-
sidência), João Batista de Figueiredo
(SNI), Nei Braga (Agricultura,
Transportes ou Educação) e Célio
Borja (Justiça ou liderança na Ca-
mara).

Segundo fontes ligadas ao Gene-
ral Ernesto Geisel, deverá haver
uma modificação na estrutura do Mi-
nistério, pois o General Golberi do
Couto e Silva irá ocupar um cargo

novo em substituição ao Ministério
do Planejamento que seria extinto.

O General Golberi do Couto e
Silva deverá funcionar como um
verdadeiro peão do Governo, coorde-
nando a atuação dos Ministérios em
todos os assuntos que exijam a par-
ticipação de mais de uma Pasta.

As mesmas fontes afirmaram
que o General Ernesto Geisel exer-
cera um Governo de renovação, uma
vez que novos nomes aparecerão no
cenário político e administrativo do
país. Sem nenhum preconceito, to-
das as pessoas em condições de con-
tribuir serão chamadas a participar
do esforço governamental. (Página
3 e Coluna do Castello, página 4)

1Mediei inaugura terceira Plano de energia nuclear
etapa da Transamazònica pode sair até 15 de março

A terceira etapa da Transamazònica
— o trecho entre Itaituba e Humaitá —
foi inaugurada ontem pelo Presidente
Mediei, numa solenidade de pouco mais
de uma hora.-em que discursou o Minis-
tro dos Transportes, Sr. Mário Andreazza.
O trecho entregue ao tráfego tem 1 070
quilômetros.

O Presidente descerrou uma placa fi-
xada num castanheiro de 45 metros de
altura, acompanhado dos Governadores do
Amazonas, Sr. João Walter, e do Pará, Sr.
Fernando Guilhon, dos Ministros do In-
terior, Sr. Costa Cavalcanti, e da Agricul-
tura, Sr. Moura Cavalcanti, do Comandan-
te do IV Exército, General Walter Meneses
c do diretor do DNER, Sr. Eliseu Resende.

Em seu discurso, o Ministro Mário
Andreazza salientou a função integradorá
da estrada, que induzirá "milhões de ho-
mens sem terras a se dirigirem para os
milhões de quilômetros quadrados de ter-
ras despovoadas, onde encontrarão as
oportunidades necessárias para a afirma-
ção de uma vida economicamente promis-
sora e socialmente feliz".

Apesar do calor de 35 graus e dos
mosquitos que resistiram à pulverização
do avião do DNER, a solenidade atraiu
uma pequena multidão de colonos e al-
guns indios mundurucus que colabora-
ram na construção da estrada. Hoje, em
Manaus o Presidente Mediei inaugura uma
etapa da rede de distribuição de água
e o frigorífico da cidade. (Página 20)

Radiofoto AP

Um plano nacional de energia nu-
clear será anunciado à Nação brevemen-
te, ainda na gestão do Presidente Medi-
ci ou no inicio do próximo Governo, con-
forme garantiu ontem o presidente das
Centrais Elétricas de São Paulo (CESP),
Sr. Lucas Nogueira Garcez, em conferén-
cia no I Simpósio sobre Tecnologia Ener-
gética, em São Paulo.

Após reunião com os empresários do
setor petroquímico, o Ministério da In-
dústria e do Comércio determinou ao Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool o forneci-
mento de 18 milhões de litros à Union
Carbide para que essa empresa produza
etileno durante o periodo de paralisação
para obras da Petroquímica União.

Em Washington, o Departamento de
Estado informou ontem que dos oito pai-

ses convidados pelo Presidente Nixon
para a conferência dos grandes consu-
midores de petróleo, sete já continuaram
sua presença: Japão, Grã-Bretanha, Ale-
manha Ocidental, Itália, Holanda. No-
ruega e Canadá. A França, outro con vi-
dado, está boicotando a reunião, marca-
da para 11 de fevereiro.

Em Nova Iorque, o Wall Street Joür-
nal revelou que uma empresa norte-ame-
ricana receberá nos próximos dias petró-
leo da Arábia Saudita para ser colocado
nos Estados Unidos, estabelecendo um
precedente no embargo árabe. O Uruguai
anunciou que abrirá concorrência públi-
ca internacional nos próximos 90 dias pa-
ra a prospecção de petróleo em sua pia-
taforma continental. (Págs. 11, 30 e 32)
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Nixon anuncia diálogo
novo com o hemisfério

O Presidente Katzir cumprimenta a Primeiro-Ministro Golda Meir pelo deeisão

Golda Meir aceita
a tarefa deformar
Gabinete de Israel

A Prlmeirá-Mtnistrá de Israel, Goleia Meir,
aceitou ontem a incumbência de formar o novo
Gabinete, que lhe íoi confiada pelo Presidente
Efraim Katzir. Meir, de 75 anos, está no Poder
desde 1968, quando morreu o Premier Levi
Eshkòl. Será este o quarto Ministério que cia
chefia, agora com a missão de assinar a paz
com os árabes.

Logo após comunicar sua decisão, a Primei-
ra-Ministra declarou que Israel não pretende
conservar os territórios conquistados em Golan
na guerra de outubro e que não negociará com
os sírios enquanto eles não fornecerem a lis-
ta de prisioneiros. Afirmou ser contrária à
participação dos palestinos, da França e da In-
glaterra nas conversações de Genebra. íPág. 2)

L. Flávio preso
em Minas diz que
subornou guardas

Lúcio Flávio Vilar Lirio, que liderou ha 11
dias a fuga da Penitenciária Dias Moreira, no
Rio, foi preso ontem em Belo Horizonte três ho-
ras após comandar um frustrado assalto a uma
agência bancária no Bairro Carlos Prates e de
hospedar-se, sob nome falso, numa pensão da
Praça Hugo Werncck com a amante, o filho e
um comparsa, também fugitivo.

O assaltante entregou-se sem reagir e mais
tarde prestou declarações sobre a última dc
suas fugas. Ele reivindicou toda a responsa-
bilidade pelo plano de evasão e disse que ob-
teve as armas subornando policiais do presi-
dio, de cujo diretor queria vingar-se porque
usava o cargo para seduzir parentes de presos,

•inclusive sua irmã Nadja Maria (Página 18)

O Presidente Richard Nixon decla-
rou que seu Secretário de Estado, Henry
Kissinger, vai se reunir com os Chance-
leres da América Latina na Cidade do
México dia 21 "para iniciar um novo e
construtivo diálogo na familia dos Es-
tados americanos." A declaração está
contida no único parágrafo sobre a Amé-
rica Latina de sua mensagem de 51 pá-
ginas sobre o Estado da União, encami-
nhada ao Congresso.

Richard Nixon afirma na mensagem
que um dos objetivos principais de seu
Governo é conseguir a redução dos pre-
ços do petróleo, que constituem uma
carga m u i t o pesada para os países
mais ricos e são "virtualmente insupor-
táveis aos países menos desenvolvidos."

Jost deseja que
trigo brasileiro
atenda consumo

O presidente do Banco do Brasil, Sr. Nrs-
tor Jost, defendeu ontem a adoção de uma
politica dc preços que possibilite ao Brasil tor-
nar-se auto-suficiente na produção de trigo.
Disse que o Conselho Monetário Nacional se
reunirá provavelmente segunda-feira para dis-
cutir o preço oficial do produto.

O Sr. Nestor Jost afirmou ainda que este
ano deverá haver maior liberdade na comer-
cialização da soja em grão e em farelo, mas o
óleo será mantido sob controle para não fal-
tar no mercado interno. A Companhia Brasi-
leira de Entrepostos c Comércio (Cobec) dis-
tribuiu ontem aos diversos supermercados do
Rio a última quota de carne importada
do Uruguai congelada. (Páginas 38 e 39•

O estabelecimento de uma estrutura
de paz mundial também é meta priori-
tária de sua administração. "Outros po-
derão ter prioridades diferentes. No en-
tanto, esta foi e continuará a ser minha
primeira prioridade, o principal legado
que espero deixar dos oito anos de mi-
nha Presidência."

Revelou também que proporá ao
Congresso um orçamento de 304 bilhões
400 milhões de dólares (CrS 1 trilhão
360 bilhões) e um programa de 10 pon-
tos. Ao terminar o discurso, Nixon íoi
ovacionado pelos membros do Congresso
e respondeu sorrindo e visivelmente emo-
cionado á manifestação, já que os legis-
ladores estudam contra ele um pro-
cesso dc impeachment. (Página 14)

Cruzeiro cai 195%
e dólar passa
a custar Cr$ 6.34

A partir dc hoje o dólar será negociado a
CrS 6,30 para compra e CrS 6,34 para venda,
segundo comunicado da Gerência dc Opera-
ções dc Cambio do Banco Central, ontem divul-
gado. A nova taxa cambial corresponde a uma
desvalorização do cruzeiro de 1,9591 sobre os
níveis estabelecidos há 48 dias, quo eram dc
CrS 6,18 para compra e CrS 6.22 para venda.

Banqueiros da área cambial prevêem des-
valorização do cruzeiro da ordem de 12'.;-. para
este ano devido à melhoria de posição da moc-
da norte-americana, beneficiada pela crise do
petróleo e pelo superávit da balança de paga-
mento dos EUA. Ontem o dólar apresentou-se
em baixa no mercado monetário internacional:
reflexo da liberação dos investimentos dos
Estados Unidos no exterior. (Página 391

AGENCIA STA. MÔNICA -
Oferece aliam. ielec. cozinhei-
ra, babá, cop. mordomo,
governanta, mc-tcristo c/ ref
o doe. Tel, 232-5486.

ARRUMADEIRA Precisa-sí.
Rua Laranjeiras, 30).

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Responsável, ordeira, sossega-
da, mi" limpa - educada, idade
mínima 30 ,mos, ini or mação
d» familia de tratamento, de
pelo menos 1 «nos d» casa •
qu» sirva bem à francesa. Av,
Rui Barbosa, 3*48 - 16?.

A BABY-SYITER aganeia «ipi;
cializadi *m servir casa ¦•l!j*
no Irato oferejte moças d» oti-
ma aparanci» falando idiom.11,
aptas em cuidar de crianças.
Tamoj da imidialo c/ reli.
comprovadal p/ dalalive par.
íicular. Babás, coiinheirai de
todas as categorias, copeiras
(os) « francesa, atrutnadeiras,
enfermeiras • motoristas, Da-
mos garantia d* 1 tno • subs-
titut. imediat;. Sá na 5 A.L.
Única na GB. Atendimento t/
D. Enid. Tel, 237-6620,

ATENÇÃO - Domeilica venham
tomar um cafeiinho e escolher
seu emprego com melhores sa*
larios da Guanabara. Av. Cop.
610, i/loja 205.

ARRUMADEIRA COPEIRA cart.
ref, goste crianças. Passar feve-
reiro fora, Ord. 350. José Li-
nha^es, 188/501.Leblon.

A UNIÃO- ADVENTISTA - Tem
pari o mesmo dia domésticas
capacitadas rigorosamente sele-
cionadas com referências sóli-
das. Damos garantia rea! da
um «no. 256-9526 e 255.3688.

A ARRUMADEIRA com prática
de arrumar goste de crianças
ref. ou cíirt. Pago bem. Tcnelo-
ros, 134/201, T. 235-0346.

AS MISSÕES EVANGÉLICAS •-¦
laborando com ,i A g e nc 1 i
D'Angel oferece ótimas empra-
gadas domésticas para tedos
os fins. Tel. 255-3229. _

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
~ Além de empreg<idai do-
mestiças t habás, oferece en*
fermelras e acompanhantes na-
ra pessoas idosas e enfermo*.
Ttli. 255-3688 l 256-9526.

AÇÃO MISSIONÁRIA DO BEM
— Tem um departamento ex-
clusivo de babás especializadas
com noções de psicologia e en<
firmeiras para recém-nascidos.
Todas com cart, saúde n abreu*
gralia. 256-9526 - 255-3688.

A MOÇA DE 30/40 - Anol paia
tido serviço de 2 senhoras, pa-
go 500,00 peço referências, Av.
Copacabana, 583/806.

A COZINHEIRA - Forno" fõíão"
com referências ê» casa de ira-
lamento pago 700,00 só roxi-
nha, Av. Copacabana, 583/806.

ARRUMADEIRA - Precisa-se de |
uma que duima no emprego, i
Referências; R. Dias da Rocha J
25 -__sB!S-_7$h C°P'"bana.

A AGENCIA RIACHUFtO que j
desde 1934 vem servindo a GB i
oferece cop-arr. babás e coz.
A partir de 350. Tels. 231-3191
- 221-7485.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Com prática para casa de fami*
li*. Dorme no emprego, Exi-
gem-Eç documentes. Tr.itar no
largo rio Machado, ll ,ip. 702,
das 9 horas em d!anl?.

BOA COZINHEIRA - Paga-se
muito bem, pouco movimento,
sabendo lor v/ trivial fino e
variado, referencias, 35 a 40
anos muito limpe • ordeira.
Náo vaí à rua. Feira sim. Av.
Rui Barbosa, 348,16°.

BABA — Preciso para monino
de 4 anos documentos • refe-
ronda. CrS' 230,00 Rua Conde
de Bonfim n? 685 apl. I 002
Tijuca.

COPEIRA - Boa, preciso.
Avenida Oavalclo Cruz, 78 ap-
Is. «2. Tel: 28-5586.

CASAL c/ um filho precisa em-
pregddci ciue seja Ümpa e dur-
ma no emprego. Av. Gomes
Freire, 788 ap. 1116 •- CrS
200,00. _ 

COZINHEIRA - Precisa-se qua
durma no aluguel. Pedem-se re-

i ferencias. Ordenado a conihi-
I nar. Tratai Rua Conde do Bon-
! fim, 1325-BI. A, aplo. 104. Tol.

25B.B377 -Tijuca.

COZINHEIRA - Trivial vaiiado
lino com referenciei, - Pa9o
600,00 Folga semanal. — Av.
Copatanalia, SB3/806.

COZINHEIRA trivial p/ cisai ll
filhes roupa forn c refercncifl.1
dormir no aluguel precisa, Av.
N. S. Ccp»cabaiia,_31/_302^_

COZINHEIRA - Precisa-se Irivial
lino prática, responsabilidade,
documentos ref. mínima 1 ano
d» casa. Ordenado CrS 500,00.
Tratar Av. Vlelri Souto 620 apt.
1101.

COZINHEIRA - Trivial lino •
vaiiado CiS 350,00 — Dòcumen-
tos e referência mlntm» S»***!
ano. Dormir no emprego. Rua
Natalina n? 19 Tiiura.

i 1 1 f
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S EUROPA MARAVILHOSA 1
PP 38 DIAS - 10 PAISES ||
Í-Í3Í PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA- BB

iM ÁUSTRIA - SUIÇA - ALEMANHA - HOLANDA V

dB GELGICA- INGLATERRA ¦

j£2 PARTIDAS H

JP FEVEREIRO - 07 e 14 H

m MARÇO - 07, 14 o 18 jffl

j§ EUROPA HOJE |
M 38 DIAS 10 PAISES ¦
:gffij PORTUGAL - ESPANHA - FRANÇA - ITÁLIA H

ífã ÁUSTRIA - SUIÇA - ALEMANHA - HOLANDA H

£j5j BÉLGICA-INGLATERRA B

gsj PARTIDAS H

|yS JANEIRO - 30 ¦
FEVEREIRO - 27 ffl

PREÇOS DESDE USS 520,00 ¦

FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO ¦

SEM ENTRADA - JUROS MÍNIMOS ¦

l\}':\ Consulie mu aganta de viageni ¦

Jornal insiste
na ida de INixon
Beirute (UPI-JB) — O

jornal An Nuliur voltou a
afirmar quo o Presidente RI-
charJ Nixon visitará proxl-
mamente cinco paises do
Oriente Médio. A viagem do
Presidente nortc-am: ricano
será realizada, "apesar do
desmentido feito há ai-
guris dias pela 'Casa Bran-
ca", afirmou.

O desmentido, segundo o
jornal de Beirute, se deve
"à situação interna nos Es-
tados Unidos e à forte cam-
panha lançada por clemen-
los sionistas contra o Chefe
de Estado e seu Secretário
de Estado, Henry Kissinger,
cm conseqüência da pressão
que Washington estava
exercendo sobre Israel para
que se retirasse dos territó-
rios árabes ocupados."

Citando fontes diplomáti-
cas árabes, An Nahar disse
que "os elementos sionistas
idos Estados Unidcsi consi-
deram Kissinger um trai-
dor do povo judeu c acusam
Nixon de "render-se ante o
petróleo árabe." O jornal
diz que o Chanceler da
União Soviética, Andrei
Gromyl.o, fará uma visita
ao Egito c à Siria cn íeve-
reiro.

EUA .reinam
¦piloto árabe

Washington íAFP-JB i —
Um total de 142 pilotes e
técnicos árabes procedentes
de paises que participaram
do embargo petrolífero con-
tinua freqüentando normal-
mente os cursos dc for-
mação e treinamento nos
Estados Unidos, informa-
ram fontes do Pentágono.
Nenhum aviador israelense
e_tá no momento partici-
pando dos treinos.

O grupo mais numeroso
é o da Arábia Saudita, com
41 pilotos; os restantes são
naturais da Jordânia, Liba-
no, Marrecas _- T u n i s i a .
Também se acham nos Es-
tados Unidos, para um pe-
riodo de treinamento, 176
pilotes e 662 técnicos irania-
nos, acrescentaram as mas-
mas fontes.

Golda aceita formar novo Governo
Jerusalém e Telaviv iAPP-ANSA-

AP-UP1-JB) — A Primeira-Mlnlstra
de Israel, Golda Meir, de 75 anos dc
idade, aceitou ontem o convite do Pre-
sidente Efraim Katzir para formar o
novo Gabinete Israelense e já iniciou
contatos com as lideranças partida-
rias. Golda Meir tem prazo de 21 dia.s
para executar sua missão.

Depois de entrevista de uma hora
com Katzir, ela afirmou aos jornalis-
tas: "Atravessamos um periodo que
havíamos desejado, mas esperamos o
melhor. Talvez seja este o começo clc
um caminho que realmente nos levará
á paz. Mesmo assim não podemos fe-
char os olhos diante da necessidade
de .sermos fortes c capazes de nos dc-
tendermos."
TEMPO DE URGÊNCIA

Golda Meir abriu mão do prazo
legal de 72 horas para refletir sobre o
convite dc Katzir c resolveu aceitá-lo

imediatamente, sob o argumento de
que o pais vive "um momento de ur-
gôncia no qual o fator tempo é de-
cislvo." Ao sair da reunião com a Pri-
meiia-Ministra, Katzir elogiou seu
"elevado senso de responsabilidade."

O Presidente confiou a Golda Meir
a tarefa dc compor o novo Governo,
porquê seu Partido — o Mapal (Tra-
balhlsta. — conseguiu o mnJor mime-
ro de cadeiras no Knesset. (Parlamen-
to) nas eleições dc 31 de dezembro úl-
timo. Os trabalhistas ganharam 51 ca-
deiras, nove a menos que na legisla-
tura que finda. O Knesset tem 120
membros.

O principal obstáculo para a or-
ganlzação do Ministério é que um dos
Partidos governistas — o Nacional Re-
ligioso (PNR1 — não concorda com
qualquer cessão aos árabes na mar-
gem ocidental ocupada do rio Jordão.
O PNR alega que lá estão situados dl-
versos lugares sagrados do judaísmo.

Venceu a tradição
w

Telaviv — Segundo o sistema po-
litico israelense só depois de demora-
das consultas com os Partidos poli-
ticos decide o Presidente quem convi-
dar para a formação do Governo. As
eleições gerais foram C7ii fins de de-
zembro. O sistema é parlamentar c a
tradição demanda que a tarefa dc or-
aauizarão do gabinete seja entregue
ao líder do Partido majoritário.

Ontem, sem surpresa alguma, o
Presidente Kulr.r convidou Golda
Meir a formar o Governo. Com 75 emo.
de idade c 50 dc política Golda está
longe de sua melhor forma. Mas é a
grande e mais forte lider do Partido
Trabalhista, que perdeu nove. cede'-
ras no último pleito mas com 51 re-
presentantes continua sendo majori-
tàrio. A velha senhora icm o duplo
sonho dc dar paz e segurança ao seu
povo. Pela primeira vez na história de
Israel moderna, segundo ela. há agora
uma chance ainda que pequena, clc
se chegar a um entendimento com os
paises árabes vizinhos. Como a profe-
tiza Dcbora da Bíblia. Golda acha que
talvez poderá entrar na história como
a salvadora do povo.

A paz, é verdade, ainda não esta
sequer à vista. Poucos consideram-na
provável. Mas é possivel. Se ocorrer,
a combinação árabe-iudia. do dinhei-
ro e da tecnologia, transformará esta
região mima das mais poderosas de

iiluuu Sirotsky
Correspondente

falo. Golda talvez veja isto acontecer
no futuro. Não são poucos os judeus
que assim imaginam. Abba Eban, o Mi-
nistro do Exterior, até fala do grande
mercado comum médio-oricntal.

Mas se nem tudo isto depende da
vontade israelense, em grande exten-
sáo poderá Jerusalém influir para que
ocorra. Para isto precisa de um Go-
verno altamente flexível nas suas po-
sições negociadoras com os árabes. No
panorama israelense só os trabalhistas
podem provê-lo. Eles são centristas c
pragmáticos.

Para formar o novo Governo Gol-
da necessita de uma maioria absoluta
nó Parlamento, ou 61 votos. Ela já
conta com este minimo. Mas as deci-
soes a serem adotadas no futuro exi-
gem uma maioria mais ampla, pois as
questões da paz e da guerra não po-
dem ficar na dependência da ausèn-
cia ou enfermidade súbita de um só
político. Golda procura reabrir ao Go-
verno o Partido Nacional Religioso
com os seus U representantes. Não
eslá sendo fácil. O PNR sempre foi
sócio do Governo comportando-se co-
mo o velho PSD brasileiro.

Mas Golda está otimista. Se ela
conseguir formar o Governo talvez
haja progresso na solução do confli-
to árabe-judeu; se falhar é que náo
haverá progresso algum e, talvez, bre-
ve, nova guerra.

Acordo divide
liderança síria

Damasco, Telaviv, Moscou
lANSA-AFP-AP-UPI-JB) —
O Partido Baath — gover-
nante na Siria -- está divi-
dido quanto ao In' io de ne-
gociações com Israel para
a separação de forças nas
colinas de Golan, ende, pelo
quarto dia consecutivo, tro-
pas sirias e israelenses vol-
tar.' a lutar ontem.

Devido às divergências,
aguarda-se. para . s próxi-
mos dias mudanças no Ga-
binete sírio. Segundo o jor-
nal VOrienl le Jour, dc
Beirute, belicist" e ;.acif!s-
tas tentam determinar a
politi do O .erno ant: as
pressões egípcias e norte-
americanas para que inicie
logo as negociações c o m
Israel.

DIVISÃO

Sobre a luta no Golan, o
porta-voz militar sírio disse
que "algumas unidades ini-
migas" foram destruídas no
setor oriental, sem _s.'are-
cer quanto tempo durou o
combate. Afirmou, con.udo,
que a.s tropas sírias não so-
fr:rc \. br.íxas.

Com relação ao problema
político, VÒricnt Le Jour
revelou que o Primeiro-Mi-
nistro Mahmoud Ayoubi e
o secretário-geral adjunto
do Partido Baath. Abdullah
Al Ahmar, falam pelos paci-
fistas; o Chanceler Abdel
Hallim Khaddam e o Gene-
ral Abdel Ghani Ibrahim.
chefe do departamento po-
litico do Ministério da Defe-
sa, são os porta-vozes dos
beíicistas.

RETIRADA NO SUEZ

O comando militar israe-
lense afirmou ontem que
suas forças se antecipam à
nova etapa de retirada da
margem ocidental do Canal
de Suez, abandonando seto-
res cuja evacuação estava
programada para a próxi-
ma semana.

Heath tenta
evitar greve
dos mineiros
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Os revendedores Ford.
Onde você compra o Ford Maverick,

o veículo de menor custo operacional dentro
de sua classe, com a garantia de todo um serviço
Ford para cuidar dele.

Isso quer dizer estoques permanentes
de peças originais, aparelhamento técnico
avançado, mecânicos treinados pela própria
fábrica. E a certeza de entregar seu carro
para revisão ou serviço de oficina e té-lo
de volta, prontinho, exatamente no dia
e hora marcados.

Procure os revendedores Ford
do Grande Rio na hora em que se decidir
a entrar na linha econômica dos veículos Ford.

Mesmo que sua preferência seja para
um Corcel, Belina. Galaxie, LTD,
utilitário ou caminhão.

AG CAMPO GRANDE DE AUTOMÓVEIS
Av. Cesário de Melo. 953 A/B - Tel.:394-1171 - C. Grande
AG. HUGO DE AUTOMÓVEIS S.A.
Rua Senador Furtado. 129 - Tel..264-6182 - Maracanã
AUTO PEÇAS JALEX LTDA.
Rua Cândido Benicio, 101/11 - Tel.:390-9010 - Campinho
BRASITA S.A
Av. Suburbana, 79 - Tel.: 264-3232 - Beníica
CAER - Cia. Automóveis do Estado do Rio
Av Brig. Lima e Silva, 1.552 - Tel.: 2477 - D. Caxias- R,
CIA. SANTO AMARO DE AUTOMÓVEIS
Av. Brasil. 2.520 - Tel.:228-7092 - S. Cristóvão
CLIPER S.A.
Rua 24 de Maio. 1.047 - Tel..281-5522 - Méier
DELSUL S.A.
Rua Gal. Polidoro, 81-A - Tel..266-1452 - Botafogo
GRANDE RIO VEÍCULOS S.A.
Av Feliciano Sodré. 234/246 - Tel..718-8411 - Niterói- RJ
IGUAVE VEÍCULOS LTDA.
Rua Bernardino de Mello, 1.081 - Tel..768-2747 - N. Iguaçu-RJ
LAGOA S.A.
Av. Epitácio Pessoa. 2.664 - Tel.:257-8040 - Lagoa
SEDAN S.A.
Rua Mariz e Barros. 824 - Tel.'. 264-4912 - Tijuca

REVENDEDORES

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS

SÁO JUDAS TADEU
Aut. Parec

Cursos: Pcdagoçiis c
2.164 de 7-11-73 (C.F.E.

L

f Port. Inglês
letras ' Porl. Literatura

\ Porl. Francês
236 vagas

Vestibular cl.ssifxatório: 2-2-7-
INSCRIÇÕES ABERTAS

Rua Cla.imui.do de*M.lo, 79 - Tel. 229-5485
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Aviantour
convida para
um giro peio

Roteiro
HoSlywood.

dias em Bogotá:
Conheça a mais fantástica coleção de jóias
pré-Coiombianas no Museu do Ouro. E faça muitas-
compras na maior Zona Franca da América.

dias no México:
Visita ao Parque Chapultepec, ao castelo onde
residiram os Vice-Reís espanhóis e o Imperador
Maximiliano. Veja o Santuário de Guadalupe o
Templo de Quetzalcoatl, as Pirâmides do Sol e da Lua.

dias em Los Angeles:
Um dia todo na Dísneylândia, Depois, Beverly Hills,
Sunset Strip, o Chinese Theatre. Hollywood, ainda o
céu das grandes estrelas. Passeie entre elas.

dias em Las Vegas:
A ofuscante vida noturna. Os maiores nomes do
show-business internacional. Shows inesquecíveis,
Cassinos deslumbrantes.

dias em San Francisco:
Fabulosa Chtnatown, o Oolden Gate - portal da
América- o Jardim Japonês.
E a Enseada dos _
Pescadores. ** w

dias em Miami:
Praias
deslumbrantes,
um dia livre pata
compras e o maravilhoso
mundo do ^__
Seaquarium.
Preço: 435
dólares por pessoa
(parte terresti ;
Saídas todas as 2

Avianca

e 5.',s, a partir de
1.° de janeiro.
Consulte o seu
Agente de Viagens.
Ou a Avianca.

companhia aérea das Américas. -
í
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Sao Paulo: - Av. São Luis, 258 - Loja 10
Tel.: 256-4635.
Rio de Janeiro: - R. México, 11-C-
Tel.: 232-3208 e 221-9783
Curitiba - Porto Alegre - Belo Horizpntí

Londres < APP-ANSA-AP-
UPI-JB i — O Governo bri-
-imlco está promovendo
reuniões secretas com lide-
res do Conselho Ç.-ítral dos
Sindicatos iTUCi c da Con-
federação das Indústrias da
Grã-Bretanha num último
esforço para evitar a greve
geral dos mineiros do car-
vão, que deverá começar
no próximo dia 10 e levar
a economia do pais ao caos.

Os 269 mil mineiros do
carvão iniciaram ontem a
votação da proposta de gre-
ve geral, com a certeza de
que ela será aprovada por
ampla maioria, ao mesmo
tempo cm que o Premier
Edward Heath examinava
com seu Gabinete o possibi-
lidade dc convocar a lide-
rança da classe para tuna"reunião de paz", da qual
participariam também os
empresários.

NÃO HÁ DIÁLOGO

A.s esperanças quanto a
um aYordo parece.i. ter cai-
do por terra ontem à tarde,
quando o secretário-g.ral
do Sindicato dos Min.iros
da Escócia, Bill McLean,
afirmou que ''as iniciativas
de Heath não oferecem
margem para um entendi-
mento", acrescentando que"não há negociações entre
a direção sindical e os em-
pregadores.''

Os mineiros exigem au-
mento salarial de 30 a 35'ó
e a Junta Nacional do Car-
vão contrapropõe apenas
16.5C~,, cifra já superior ao
que permite o atual progra-
ma antilnflacionário do Go-
verno (7%). Fontes autori-
zadas assinalaram que, em
s us últimos esforços por
um acordo, Heath toleraria
um aumento ainda maior,
mas sem chegar a 30.;.,
mesmo levando em conside-
ração que os mineiros tra-
balhara em condições perl-
gosas.

Uma economia à
beira <lo caos

Se for realmente decreta-
da a greve total dos minei-
ros do carvão no próximo
dia 10, a indústria brttani-
ca sofrerá um colapso em
meados de março. A se7iia-
na de trabalho em lodo o
pais, terá de ser reduzida
para apenas um dia. Atual-
mente ela é de três dias, em
conseqüência da recusa dos
mineiros d c trabalharem
horas extras nos fins de se-
mana.

Os economistas prevêem
que dias depois da decre-
tação da greve será neces-
sária a implantação da se-
mana de trabalho de dois
dias. para salvaguardar um
pouco das reservas de
carvão, mineral que gera
70% da energia consumida
no pais. Por isso. a simples
operaçãò-tarbàruga dos mi-
neiros do carvão provocou
a crise atual, diminuindo a
capacidade energética da
Grã-Bretanha cm 40%.

O movimento na Bolsa de
Londres caiu estes dias ao
nivel mais baixo cm sete
anos. Sofreu uma retração
de 40% em relação ao máxi-
mo registrado nos últimos
anos (dia 10 de janeiro dc
19731. A libra esterlina já
não acompunha os avanços
das outras moedas cm com-
paração com o dólar. O jor-
nal Manchester Guardian
anunciou ontem uma imi-
nenle queda n a s expor-
tações.

A escajsez de petróleo c
o problema com o carvão
fazem com que os bribani-
cos vivam seus piores dias
desde a Segunda Guerra
Mundial. Um grupo de 7ni-
7iciros comentava ontem:
"Bastou que deixássemos de
trabalhar horas extras para
a economia do pais entrar
cm crise. Se sair a greve ge-
ral, será o desastre comple-
to."

\Favor remeter informações adicionais sobre este e
os demais Aviantours.

NOMEi.

ENDEREÇO:.

CIDADE:

ESTADO:
y

Espanha
enfrenta
protestos

Madri ÍAFP-JB) — A 011-
da de greves na Espanha
continuou ontem com pro-
téstos em Vascohgadas, Bis-
caia, Catalunha e Càdiz. Em
Madri duas fábricas d a
companhia Standard Elec-
tric espanhola foram fecha-
das por ordem do Goveno.

Em Vascongadas registra-
ram-se várias paralisações
de trabalho, principalmente
nos estaleiros navais de Za-
macona e nas usinas meta-
lúrglcas Mendiguren e Bab-
cok Wilcox, de Bilbao.

"W .
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Geisel tem definidos sete nomes para o Ministério
O General Ernesto Geisel,

Presidente d a República
eleito, já escolheu, segundo
pessoas a ele ligadas, sete
nomes para o primeiro es-
calão do seu Governo: pro-
fessor Mário Henrique Si-
monsen, para o Ministério
da Fazenda: General Gol-
beri do Couto c Silva, Mi-
nistro Coordenador da Pre-
sldêíicia; Comandante Eu-
clides Quandt de Oliveira,
Ministro das Comunicações
p General João Batista Fi-
gueiredo, para o SNI.

Segundo a.s mesmas fon-

tes, os Srs. Nei Braga, Shi-
geakl Ucki e Célio Borja
etvão Igualmente convida-
dos, reservando-se o Gene-
ral Geisel alternativas para
designação final. O Senador
Nei Braga poderá ocupar o
Ministério da Agricultura, o
dos Transportes ou o da
Educação: o Sr, Shigcakl
Ueki poderá, ser Ministro cia
Indústria e do Comércio das
Minas e Energia, e o Depu-
tado Célio Borja será Minis-
tro da Justiça ou lider do
Governo na Câmara Fede-
ral.

Oulros nomes

Embora sem definições,
outros nomes foram cogita-
rios pelas mesmas fontes e
dados como bons para os
cargos. Para o Ministério do
Exterior íoram menciona-
dos os Embaixadores Anto-
nio Francisco Azeredo da
Silveira. Sérgio Correia da
Costa e João Augusto de
Araújo Castro, e o Sr. Bilac
Pinto, na hipó*esc de ser
Ministro alguém de fora da
carreira.

ü Sr. Aurellano Chaves
foi citado como uma boa
possibilidade para o Minis-
tério das Minas e Energia,
ou para candidato ao Go-
verno de Minas Gerais, as-

sim como o ex-Ministro
Paulo Egidio Martins seria
bom nome para cândida-
tar-se ao Governo de São
Paulo.

Do atual Governo, os
amigos do General Geisel
vêem com possibilidades de
permanecer os Ministros
Reis Veloso, do Plancjamen-
to, _ Moura Cavalcanti, da
Agricultura — este, o mai.s
recente do Governo Mediei
— embora não necessária-
mente nos cargos que
ocupam atualmente. De
qualquer forma, será um
Governo de renovação, c no-
vos nomes deverão surgir
nos próximos dias.

Política
Segundo as mesmas fon-

tes, um dos Ministérios
mais difíceis de preencher
no Governo Geisel será o da
Justiça. A definição do esti-
lo do Ministério, dizem o.s
amigos de Geisel, definirá
o Ministro. E' pouco prova-
vel que o Ministro da Justi-
ça venha a ser o homem
político do Governo. Esta
função estaria reservada
para o próprio General Er-
n:sto Geisel. Ao Ministro
poderão caber problemas
como o relacionamento do
Estado com a Igreja, do Go-
verno com os órgãos de in-
formação, além de outros
inerentes à Pasta. Ou pode-
rá ser um Ministro.que se
atenha exclusivamente aos
problemas jurídicos, aos có-
digos. Para cada modelo o
General Geisel tem nomes,
informou-se.

— E' um Ministério de

imensa importância — dis-
seram as mesmas fontes.
A questão do relacionam*-n-
to do Estado com a Igreja,
por exemplo, num momento
em que esta instituição cha-
mou a .si o trato de proble-
mas econômicos e sociais,
além dos puramente religio-
sos, impõe ao Estado uma
ótica completamente dife-
rente. E' nesse quadro que
o Ministério da Justiça terá
de atuar.

— Outra questão é a cen-
.sura — se disse. Não se
pode pretender que perdure
eternamente a atual si-
tuação. Ao Ministro da Jus-
tica caberá encontrar uma
forma de operar, que altere
o quadro presente. Todos
estes são problemas q u e
terão de ser enfrentados
com segurança, criatividade
e flexibilidade.

Coordenação
O cargo a ser ocupado pe-

lo General Golberl do Couto
e Silva — Ministro Coorde-
nador da Presidência — se-
rá criado em substituição
ao Ministério do Planeja-
mento, que deve ser extinto.
O decreto que nomeará o
General Golbcri definirá as
suas funções que — segun-
do pessoas ligadas ao Gene-
ral Geisel — deverão ser as
de coordenar todas a.s ativi-

dades do.s Ministérios. Di-
zem essas fontes: hoje. pra-
ticamente todos os atos de
Governo implicam a parti-
cipação de vários Ministé-
rios. Alguém tem de coorde-
ná-los, no nivel mais alto.
Este papel caberá ao Gene-
ral Goiberi, um dos assesso-
res mais chegados ao futuro
Presidente. Ele será uma
espécie de peão do Governo.

Comércio Exterior
Para o Ministério da In-

dústria e do Comércio o Ge-
nèral Geisel reserva papel
igualmente destacado. —¦
Todo o comércio exterior do
pais deverá ser articulado
pelo MIC — dizem os infor-
marites. E' má qualquer es-
pécie de atomização nesse
tipo de atividade, que ga-
nha em eficiência na medi-
da em que é concentrada.
Com o apoio do Itamarati,
ao qual caberá estabelecer

e conduzir as relações do
pais, o Ministro da Indús-
tria e do Comércio será o
nosso grande negociador in-
ternacional.

— Para este cargo, apare-
ce com destaque o nome do
Sr. Shigeakl Ueki. econo-
mista que, na Petrobrás,
mostrou-se hábil e compe-
tente administrador e nego-
clador — dizem os amigos
do futuro Presidente.

Liderança
— O líder do Governo no

Congresso terá de ser, tam-
bém. o lider do Partido. Não
é possível dissociar e.ssas
duas funções. Será uma
missão difícil, complicada e
exercida em nivel pratica-
mente ministerial — disse-
ram. O lider será escolhido
de comum acordo entre o
Governo e a bancada, e agi-
rá efetivamente como coor-
denador da politica oficial.

Um nome que surge forte
para este cargo, nos círcu-
los ligados ao General Gei-
sei, é o do Deputado Célio
Borja, da Guanabara. Além
da preferência do Presidên-
te eleito, segundo seus ami-
gos, a indicação de Célio
Borja para a função traria
a vantagem adicional de
fortalecer a Arena carioca,
dando-lhe o respaldo de um
parlamentar prestigiado.

SNI
— O General João Batis-

ta de Figueiredo, dizem o.s
amigos de Geisel, é um ho-
mem capaz de ocupar qual-
quer função na adminis-
tração pública, inclusive as
mais altas. E' uma boa indi-
cação para o Serviço Nacio-
nal de Informações, já ten-
do atuado no setor, no Go-
verno Castelo Branco,
quando chefiou o SNI na-
Guanabara.

Outros nomes cogitados
pelas mesmas fontes, para
diversos postos, foram os
dos Srs. Djalma Marinho,
para a liderança do Gover-
no, Armando Falcão, para
o Ministério da Justiça. Al-
minantc Floriano Peixoto
Faria Lima, atual presidên-
le da Petrobrás, para o Ml-
nistério dc Minas e Energia,
e o do Deputado Flexa RI-
beiro, para a Educação —
Mas nom todos o.s bon.s no-
mes podem, ou devem ser
Ministros — dizem as fon-
tes — Faria Lima, por

exemplo, seria sem dúvida
um excelente Ministro, mas
ele já é um excelente presi-
dente da Petrobrás — que
é praticamente um Ministé-
rio.' E' mais fácil encontrar
um Ministro que preparar
um homem para dirigir a
Petrobrás.

— Flexa Ribeiro é outro
caso. Ninguém duvida que
é um bom nome para o Mi-
nistério da Educação. Tem
a experiência, tem o gosto
pelo assunto e é um homem
dedicado à causa pública.
Mas, também não se pode
esvaziar o Congresso do.s
seus elementos mais repre-
.sentativos — dizem pessoas
ligadas ao General Geisel,
O Governo será de reno-
vação, novos nomes apare-
cerão no cenário político e
administrativo do país, e
todas as pessoas afinadas
com o General Geisel serão
chamacas a colaborar, cada
um exercendo o papel que
melhor lhe couber.

Mário Henrique Simonsen
Aos 38 anos dc idade, casado, pai dc três

filhos, amante da boa música e da boa cozi-
nha, Mário Henrique Simonsen já desempe-
nhou funções de Importância cm vários seto-
res da vida nacional. Formado cm Engenha-
ria aos __ anos, meses depois começou a estu-'
dar Economia com o avô e o pai.

Carioca, professor de pós-graduação da
Faculdade de Ciências Econômicas da UFR.T,
antes dc obter o diploma, Mário Henrique Si-
monsen ingressou posteriormente no Institu-
to dc Matemática Pura e Aplicada.

Atualmente, dirige o Movimento lírasilel-
ro de Alfabctização, é professor dos cursos de
pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e
vice-presidente do Banco Bozano Simonsen
dc Investimentos.

Colher.x do Couto e Silvo
O General Golbery do Couto c Silva, dc 6S|

anos, gaúcho, foi o fundador c primeiro che-
fc do Serviço Nacional de Informações, duran-
te o Governo Castelo Branco, quando partici-
pava, quase diariamente, dc reuniões com o
então chefe da Casa Militar, General Emes-
In Geisel, Atualmente, é o presidente da Dow
Química e desde o ano passado vinha funcio-
nando como o principal assessor do futuro Pre-
sidente, seu colega de turma na Escola dc Es-
tado-Maior do Exército.

O futuro ministro foi um dos mais desta-
cados alunos da Escola Superior de Guerra,
onde escreveu os trabalhos que hoje compõe
dois livros — Planejamento Estratégico c Geo-
politica do Brasil. Tem uni casal de filhos, vá-
rios netos c mora em Jacarepaguá.

Nei Braga
Paranaense da cidade de Lapa, o Senador

Nei Braga tem 56 anos de idade e formou-se
pela Escola Militar dc Realengo. Homem de
hábitos tranqüilos, militou durante longo tem-
po no Partido Democrata Cristão.

Na administração pública, foi chefe de
policia do Paraná, Prefeito dc Curitiba, Depu-
lado federal c Governador do Estado, no pc-
riodo de 19(10 a 19G1.

O Senador Nei Braga já tem uma expe-
riencia ministerial, pois dirigiu a Pasta da
Agricultura durante parte do mandato do Pre-
sidente Castelo Branco.

Célio Borja

O Deputado Célio Borja, com 45 anos, foi
secretário de Governo durante a Administra-
ção Carlos Lacerda, com quem rompeu antes
das negociações da Frente Ampla. Começou
sua atividade política na Juventude Universi-
tária Católica, organização que combatia a
predominância esquerdista no meio estudantil.
Chegou à vice-presidência da UNE e filiou-se
à extinta UDN.

E' considerado um dos mais severos c apli-
cados parlamentares da bancada da Arena na
Câmara. Discreto, raramente eleva o tom da
voz e apesar do mandato nunca chegou a
montar casa em Brasília. Foi diretor da Caixa
Econômica Federal depois da Revolução. Vive
em Copacabana. Tem cinco filhos c um só
imóvel, a cobertura onde mora, cm Copa-
cabana.

João Batista de Figueiredo
Apesar de carioca, torce pelo Grêmio e

tem dois hábitos gaúchos: o churrasco e o hi-

pismo. dos quais aprendeu a gostar ao longo

de sua vida de oficial no Rio Grande do Sul.

O General João Batista dc Figueiredo tem 55

anos dc idade, é casado, pai de dois filhos e c

um dos poucos oficiais do Exercito que con-

seguiu a.s cobiçadas três coroas (primeiro lu-

gar na sua Arma na Escola Militar e na Es-

cola de Aperfeiçoamento de Oficiais c primeiro
lugar no curso de Eslado-Maior).

Filho do General Euclides Figueiredo, Depu-

tado pela UDN em 194(1, e irmão do teatro-

logo Guilherme Figueiredo, comandou a Força

Pública de São Paulo. Foi chefe da agência do

SNI na Guanabara c do Eslado-Maior do III

Exército, antes dc chegar à chefia da Casa

Militar.

Euclides Quandt de Oliveira
Em 1972, quando o Edifício Andraus incen-

diou-se nn centro de São Paulo, o Comandan-

te Euclides Quandt dc Oliveira, espremido nu-

ma escada, entre o fogo que vinha dos anda-

res inferiores e uma poria fechada que pode-
ria levá-lo ao terraço, acreditou que não vol-

taria a ver a família. Graças ao seu sangue
frio, inúmeras pessoas conseguiram esperar a

chegada dos helicópteros que as resgatariam.

Ex-comandante do porta-aviões Minas Ge-

rais, o futuro Ministro das Comunicações íoi

um dos pioneiros do ensino da eletrônica na

Marinha. Foi presidente do Contei c ocupou

um cargo na direção da Siemens. Atualmente,

é presidente da Telebrás. Católico praticante,
tem 54 anos c vive cm Brasília.

Shigeald Uélã
0 executivo que tem sob sua responsabi-

lidade direta as finanças da maior empresa

brasileira, Shigcaki Ucki, dc 38 anos de idade,

tem feito nos últimos tempos do Oriente Mé-

dio o seu alvo preferido, pois vai disputar o

petróleo na sua própria fonte.

Começou sua vida profissional como fun-

cionário do Banco Moreira Sales — hoje União

de Bancos Brasileirns, cm 1951. È" natural de

Varpa. São Paulo e tem os cursos da Facul-

dade Paulista de Direito c Contabilidade dc

Custos da PUC de São Paulo. Na Petrobrás,

foi sempre um dos mais estreitos colaborado-
res du General Ernesto Geisel, que o fez di-
retor da empresa. E' um bom jogador de
xadrez,
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Telefonia
rural vai
ser estudada

São Paulo (Sucursal) —
Convênio visando à elabo-
ração de estudos básicos pa-
ra a Implantação da telefo-
nia rural em todo o país e
propor diretrizes e soluções
ao Ministério das Comuni-
cações foi assinado ontem,
no Palácio dos Bandeiran-
tes, entre a Telebrás e a
Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da En-

O Embaixador Juraci Magalhães e o Comandante Quandt ae uiweiia genh[irhl> da universidade
encontraram-se nos salões de espera do Palácio da Misericórdia de sáo Paulo.

Juraci, Quandt e Agripino
visitam Presidente eleito
iio Largo da Misericórdia

O General Ernesto
Largo dá Misericórdia.

Geisel recebeu ontem, no
o Comandante Euclides

Quandt de Oliveira, presidente da Telebrás; o Sr.
Juraci Magalhães, e o Sr. João Agripino, ex-Gover-
nador da Paraíba.

A do Sr. Juraci Magalhães era "uma visita ao
velho companheiro", a do Sr. João Agripino era pa-
ra dizer ao General Geisel que não é candidato a
nada e a do Comandante Quandt, para conversar
sobre problemas de comunicações.

INICIATIVA PRIVADA

Aos jornalistas, antes de
ver o General Geisel. o Sr.
Juraci Magalhães disse que
não é mais político, embora
não se tenha tomado de
horror pela politica. — Na
minha familia. hoje — dis-
se o Sr. Juraci Muvalhães
— quem faz politica é o De-
pulado Jutai Magalhães. Eu
sou um homem cia iniciati-
va privada, presidente da
Ericsson.

Depois d e encontrar-se
com o General Geisel e com
o General Goiberi, o Co-
mandante Euclides Quandt
de Oliveira falou à fmpfen-
sa sobre problemas de co-
municações. assunto c o m
que lida desde 1942.

Sou um antigo assessor
do General Geisel nessa
área — disse o Comandante
Quandt. Depois, falou espe-
cificamente sobre a área, os
problemas da Telebrás e as
perspectivas de desenvolvi-
mento do setor.

A Telebrás —- disse o
Comandante Quandt — que
é praticamente uni ministé-
rio, já tem um capital reali-
zado de CrS 5 bilhões e fará,
cm 1974, investimentos da
ordem de CrS 8 bilhões. Do

seu programa fazem parte
a padronização do equipa-
mento de telecomunicações
do pais, e o suprimento do
déficit de 8 milhões de ter-
minais telefônicos hoje
existente. Essa padroni-
zação — acrescentou — não
implicará o monopólio do
fornecimento de equipamen-
to. O material será padroni-
zado, para maior eficiência,
mas os fornecedores serão
diversos, como sempre.

SATÉLITE
— O Brasil já item con-

dições de projetar o seu
próprio sistema de satélites
de comunicações — disse o
Comandante Quandt. E' im-
portanto que o faça. embo-
ra seja este um projeto de
longo alcance. Por outro la-
do, todos os fabricantes do
setor já demonstraram in-
teresse em estabelecer-se no
Brasil, o que facilitará a
realização do.s planos.

O u t r a possibilidade, se-
gundo o Comandante
Quancl', é a da criação de
uma subsidiária da Embratel
que coordenará todo o siste-
ma d e telecomunicações
brasileiro. Para a ECT fica-
riam apenas a.s atividades
postais.
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Em cocklail realizado no late Clube do Rio de Janeiro,
a Wayne S. A. Ind. e Com., subsidiária da Dresser
Industries Inc, apresentou a sua nova linha dos reno-
mados manõmelros Ashcroft, agora fabricados no Bra-
sil, por esta empresa.

Compareceram -ao cocktail representantes das princi-
pais indústrias petroquímica, naval, geração termo-
elétrica, empresas de engenharia, publicitários e de-
mais pessoas especialmente convidadas.

O lançamento dos instrumentos Ashcroft é mais uma
contribuição da Wayne para a indústria nacional com
aplicação nos seus mais variados setores.

Na foto os Srs. Alniir Márisur, da Foster Wheeler; Affon-
so Levy e Célio Guimarães da Petrobrás; Ed Kleiner
da Gibss & Hill e Eduardo Cacheiro e H. C. Townsend,

da Wayne, durante o cocktail.

Telefone para 222-2316
e faca uma assinatura do

_>
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Porque Você
estudar Inales

1 — Porque é a língua internacio-
nal da comunicação. Desde a
América ao Japão, o mundo se
entende falando Inglês.

2i_ Porque é um método avançado
10 anos em relação a qualquer
outro. Pelo Método de Percep-
ção Direta do Poliglota, Vocè
entende, fala e escreve o Inglês
em menos de 90 dias.

— Porque é um método técnico,
inédito no Brasil, produto de
estudos e pesquisa de profes-
sores de lingüística, nos mais
variados graus socio-culturais.

_ Porque foi programado para
pessoas que se atualizam cons-
tantemente como Você,e que
não têm tempo a perder.

— Porque é auto-suficiente: Vocè
estuda sozinho ou em grupo,
no próprio trabalho, no reces-
so do lar, ou ainda nas férias e
á passeio.

— Porque custa pouco, é finan-
ciado e facilitado e basta Você
discar 222-0611 ou 231-0293
para obter uma demonstração
sem o menor compromisso.

— Porque Você vai fazer o mes-
mo que as pessoas mais inteli-
gentes e importantes de nosso
meio cultural, empresarial, e
militar estão fazendo:
COMUNICAR-SE COM
TODO O MUNDO EM
INGLÊS, O IDIOMA QUE

• UNE OS POVOS.

riNANCIADO í FACILITAOO, OU PELO SEU CARTÃO DE CREDITO

O POLIGLOTA ELETRÔNICO
~| A COMUNICAÇÃO PERFEIIA EM QUALQUER IDIOMA.

i Av. Rio Branco 156 (Ed. Central) |
II** — I Gr. 626 tel.: 222-0611 e 231-0293 _

SjualaoSS! *¦ só
VOÜTA PELA

3CE
também da Oremar.

Reríaissance, o navio francês
mais maravilhoso dos últimos tempos.

CRUZEIRO INCA. Callao/Rio dc Janeiro.
18 dias com saída de Galjao no dia 30.01, c
chegada rio Rio dia 17.02. A partir dc USS
1.208,60. Ida de Jato Boeing 727 da Cruzeiro.

CRUZEIRO ARGENTINO. Buenos Aires/
Rio. 4 ilias com saída de Buenos Airçs no dia
13.02 c chegada ao Rio no dia 17.02. A partir dc
USS 331,80. Ida de Boeing 727 da Cruzeiro.
CRUZEIRO DE CARNAVAL R.iò/Pprt
Everglades - Miami. 14 dias com saída çlp Rio
no dia 19.02 e chegada em Miami no dia 05.03.
A partir de USS 1.110,80. Volta pelo jato
colorido da Braniri". ___ 

E nesses preços já estão incluídos transportes
aéreos e marítimos. Consulte a sua Agencia de
Viagens. Bon Voyage.

õwt oremar
CRUISES j Agente Geral para o BrasilV,-. .-rn.-r- ..',rv,.7, .r~.- ¦-... . newnw *wwimi |'».t* v' *-¦

Av. Graça Aranha, 206 - sala 307. Fones: 221.4085 e
222-9193; Embratur 160/GB - Cal. "A" - São Paulo -

Brasília - Porlo Alegre - Santos - Cuiniu.i -

Campina;, - Ri!\ rãò Prelo.
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Geisel tem definidos sete nomes para o Ministério
_______________________________________________________ _____ _____¦_¦_________> .,.»". «__________¦__¦ I *

O General Ernesto Geisel,
Presidente cl a República
eleito, já escolheu, segundo
pessoas a ele ligadas, sete
nomes para o primeiro cs-
calão do seu Governo: pro-
fessor Mário Henrique Si-
monsen, para o Ministério
da Fazenda; General Gol-
beri do Couto e Silva. Mi-
nistro Coordenador da Pre-
sidència; Comandante Eu-
clídes Quandt de Oliveira,
Ministro da.s Comunicações
e General João Batista Fl-
gueiredo, para o SNI.

Segundo as mesmas fon-

tes, os Srs. Nei Braga. Shl-
geaki Ueki c Célio Borja
e;v ão Igualmente convida-
dos, reservando-se o Gene-
ral Gelsel alternativas para
designação final. O Senador
Nei Braga poderá ocupar o
Ministério da Agricultura, o
dos Transportes ou o da
Educação; o Sr. Slilgèaki
Ueki poderá ser Ministro da
Indústria e do Comércio ou
das Minas e Energia, e o
Deputado Célio Borja será
Ministro da Justiça ou líder
do Governo na Câmara Fe-
dei ai.

Outros nomes

Embora sem definições,
outros nomes foram cogita-
dos pelas mesmas fontes e
dados como bons para os
cargos. Para o Ministério do
Exterior foram menciona-
dos os Embaixadores Antó-
nio Francisco Azeredo da
Silveira, Sérgio Correia da
Costa e João Augusto de
Araújo Castro, e n Sr. Bilac
Pinto, na hipóesc de ser
Ministro alguém de fora da
carreira.

O Sr. Aureliano Chaves
foi citado como uma boa
possibilidade para o Minis-
tério das Minas e Energia,
ou para candidato ao Go-
verno de Minas Gerais, a.s-

sim como o ex-Ministro
Paulo Egidio Martins seria
bom nome para cândida-
tar-se ao Governo de São
Paulo.

Do atual Governo, os
amigos do General Geisel
vêem cem possibilidades de
permanecer o.s Ministros
Reis Veloso, do Planejamcn-
to, _ Moura Cavalcanti, da
Agricultura — este, o mais
recente do Governo Mediei
— embora não necessária-
mente nos cargos que
ocupam atualmente. De
qualquer forma, será um
Governo de renovação, c no-
vos nomes deverão surgir
nos próximos dias.

Política

Segundo as mesmas fon-
tes, um dos Ministérios
mais difíceis de preencher
no Governo Geisel será o da
Justiça. A definição do esti-
lo do Ministério, dizem os
amigos de Geisel. definirá
o Ministro. E' pouco prova-
vel que o Ministro da Justi-
ça venha a ser o homem
político do Governo. Esta
função estaria reservada
para o próprio General Er-
nesto Geisel. Ao Ministro
poderão caber problemas
como o relacionamento do
Estado com a Igreja, do Go-
verno com os órgãos de in-
formação, além de outros
inerentes à Pasta. Ou pode-
rá ser um Ministro que se
atenha exclusivamente aos
problemas jurídicos, aos có-
digos. Para cada modelo o
General Geisel tem nomes,
informou-se.

— E' um Ministério de

imensa importância — dis-
seram as mesmas fontes.
A questão do relacionam.n-
to do Estado cem a Igreja,
por exemplo, num momento
em que esta instituição cha-
mou a si o trato de proble-
mas econômicos e sociais,
além dos puramente religio-
sos, impõe ao Estado uma
ótica completamente dife-
rente. E' nesse quadro que
o Ministério da Justiça terá
dc atuar.

— Outra questão é a cen-
siira — se disse. Não se
pode pretender que perdure
eternamente a atual si-
tuação. Ao Ministro da Jus-
tiça caberá encontrar uma
forma de operar, que altere
o quadro presente. Todos
estes sào problemas que
terão de ser enfrentados
com segurança, criatividade
e flexibilidade.

Coordenação

O cargo a ser ocupado pe-
lo General Golbcri do Couto
c. Silva — Ministro Coorde-
nador da Presidência — se-
rá criado em substituição
ao Ministério do Planeja-
mento. que deve ser extinto.
O decreto que nomeará o
General Golberi definirá as
suas funções que — segun-
do pessoas ligadas ao Gene-
ral Geisel — deverão ser as
de coordenar todas as ativl-

dades dos Ministérios. Di-
zem essas fontes: hoje. pra-
ticamente todos os atos de
Governo implicam a parti-
cipação de vários Ministé-
rios. Alguém tem dc coorde-
ná-los, no nivel mais alto.
Este papel caberá ao Gene-
ral Golberi. um dos assesso-
res mais chegados ao futuro
Presidente. Ele será uma
espécie de peão do Governo.

Comércio Exterior

Para o Ministério da In-
dústria e do Comércio o Ge-
neral Geisel reserva papel
igualmente destacado. —
Todo o comércio exterior do
pais deverá ser articulado
pelo MIC — dizem os infor-
mantes. E' má qualquer es-
pécle de atomiz_ção nesse
tipo de atividade, que ga-
nha em eficiência na medi-
da em que é concentrada.
Com o apoio do Itamarati.
ao qual caberá estabelecer

e conduzir as relações do
país. o Ministro da Indús-
tria e do Comércio será o
nosso grande negociador in-
ternacional.

— Para este cargo, apare-
ce com destaque o nome do
Sr. Shigeaki Ueki, econo-
mista que, na Petrobrás,
mostrou-se hábil é compe-
tente administrador e nego-
ciador — dizem os amigos
do futuro Presidente.

Lideraiiea

— O líder do Governo no
Congresso terá de ser, tam-
bém. o lider do Partido. Não
é possivel dissociar essas
duas funções. Será uma
missão difícil, complicada e
exercida em nivel pratica-
mente ministerial — disse-
ram. O lider será escolhido
de comum acordo entre o
Governo e a bancada, c agi-
rá efetivamente como coor-
denador da politica oficial.

Um nome que surge forte
para este cargo, nos círcu-
los ligados ao General Gei-
sei, é o do Deputado Célio
Borja, da Guanabara. Além
da preferência do Presiden-
te eleito, segundo seus ami-
gos, a indicação de Célio
Borja para a função traria
a vantagem adicional de
fortalecer a Arena carioca,
dando-lhe o respaldo de um
parlamentar prestigiado.

Mário Henrique Simonsen

Aos 38 anos tlc idade, casado, pai de lies
filhos, amante da boa música e da boa cozi-
nha, Mário Henrique Simonsen já_ dcsémpc-
nlioii funções dc importância cm vários seto-
res da vida nacional. Fo.nládò cm Engenha-
ria aus 23 anos, meses depois começou a estu-
dar Economia com o avó c o pai.

Carioca, professor dc pós-graduação da
Faculdade dc Ciências Econômicas da UFRJ;
antes dc obter o diploma, Mário Henrique Si-
monsen ingressou posteriormente no Institu-
to dc Matemática Pura e Aplicada.

Atualmente, dirige o Movimento Brasilei-
ro dc Alfabetizado, é professor dos cursos de
pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e
vicc-P-Csidchte do Banco Bozano Simonsen
dc Investimentos.

Gòlbery do Couto e Silva

O General Golbery do Couto e Silva, de fi3i
anos, gaúcho, foi o fundador e primeiro che-
fc do Serviço Nacional dc Informações, duran-
te o Governo Castelo Branco, quando partici-
pava, quase diariamente, de reuniões com o
então chefe da Casa Militar, General Emes-
to Geisel. Atualmente, é o presidente da Dow
Química e desde o ano passado vinha funcio-
nando como o principal assessor do futuro Fre-
sidente, seu colega dc turma na Escola dc Es-
tado-Maior do Exercito.

O futuro ministro foi um dos mais desta-
cados alunos da Escola Superior (lc Guerra,
onde escreveu os trabalhos que boje compõe
dois livros — Planejamento Estratégico c Geo-
politica do Brasil. Tem um casal de filhos, vá-
rios netos c mora cm .lacarepaguá.

¦Nei Braga
Paranaense da cidade de Lapa, o Senador

Nei Braga tem Sti anos dc idade c formou-se
pela Escola Militar dc Realengo. Homem de
hábitos tranqüilos, milhou durante longo tem-
po no Partido Democrata Cristão.

Na administração pública, foi chefe dc
policia do Paraná, Prefeito de Curitiba, Depu-
tado federal e Governador do Estado, no pc-
ríodo dc 1960 a 1964.

O Senador Nei Braga já tem uma expe-
riencia ministerial, pois dirigiu a Pasta da
Agricultura durante parte do mandato do Pre-
sidente Castelo Branco.

SNI

— O General João Batis-
ta de Figueiredo, dizem os
amigos de Geisel, é um ho-
mem capaz de ocupar qual-
quer função na adminis-
tração pública, inclusive as
mais altas. E' uma boa indi-
cação para o Serviço Nacio-
nal de Informações, já ten-
do atuado no setor, no Go-
verno Castelo Branco,
quando chefiou o SNI na-
Guanabara.

Outros nomes cogitados
pelas mesmas fontes, para
diversos postos, foram os
dos Srs. Djalma Marinho,
para a liderança do Gover-
no, Armando Falcão, para
o Ministério da Justiça. Al-
mirante Floriano Peixoto
Faria Lima, atual presiden-
te da Petrobrás, para o Ml-
nistério dc Minas e Energia,
c o do Deputado Flexa RI-
beiro, para a Educação —
Mas nem todos os bons no-
mes podem, ou devem ser
Ministros — dizem a.s fon-
tes _ Faria Lima, por

exemplo, seria sem dúvida
um excelente Ministro, mas
ele já é um excelente presi-
dente da Petrobrás — que
é praticamente um Ministé-
rio. E' mais fácil encontrar
um Ministro que preparar
um homem para dirigir a
Petrobrás.

— Flexa Ribeiro é outro
caso. Ninguém duvida que
é um bom nome para o Mi-
nistério da Educação. Tem
a experiência, tem o gosto
pelo assunto e é um homem
dedicado à causa pública.
Mas, também não se pode
esvaziar o Congresso dos
seus elementos mais repre-
senta tivos — dizem pessoas
ligadas ao General Geisel.
O Governo será dc reno-
vação, novos nomes apare-
ecrão no cenário político e
administrativo do pais, o
todas as pessoas afinadas
com o General Geisel serão
chamai'as a colaborar, cada
um exercendo o papel que
melhor lhe couber.

Celio Borja
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O Deputado Célio Borja. com 45 anos, foi
secretário de Governo durante a Administra-

ção Carlos Lacerda, com quem rompeu antes
das negociações da Frente Ampla. Começou
sua atividade política na Juventude Universi-
tária Católica, organização que combatia a

predominância esquerdista no meio estudantil.
Chegou à vice-presidência da UNE c filiou-se
ã extinta UDN.

È" considerado um dos mais severos e apli-
cados parlamentares da bancada da Arena na

Câmara. Discreto, raramente eleva o tom da
voz e apesar do mandato nunca chegou a
montar casa em Brasília. Foi diretor da Caixa
Econômica Federal depois da Revolução. Vive
cm Copacabana. Tem cinco filhos c um só
imóvel, a cobertura onde mora, cm Copa-
cabana.

João Batista de Figueiredo

Apesar (le carioca, torce pelo Grêmio c

tem dois hábitos gaúchos: o churrasco c o hi-

pismo, dos quais aprendeu a gostar ao longo

de sua vida de oficial no Rio Grande do Sul.

O General João Batista de Figueiredo tem SS

anos de idade, é casado, pai de dois filhos e é

um dos poucos oficiais do Exercito que con-

seguiu as cobiçadas três coroas (primeiro lu-

gar na sua Arma na Escola Militar c na Es-

cola dc Aperfeiçoamento de Oficiais c primc.ro
lugar no curso dc Estado-Maior).

Filho do General Euclidcs Figueiredo, Depu-

tado pela UDN cin 1946, c irmão do teatro-

logo Guilherme Figueiredo, comandou a Força

Pública dc São Paulo. Foi chefe da agcnc.a do

SNI na Guanabara e do Estado-Maior do III

Exército, antes de chegar à chefia da Casa

Militar.

Euclidés Quandt de Oliveira

Em 1978, quando o Edifício Andraus inecn-

(liou-se no centro de São Paulo, o Comandan-

te Euclidcs Quandt de Oliveira, espremido nu-

ma escada, entre o fogo que vinha dos anda-

res inferiores c uma porta fechada que pode-
ria levá-lo ao terraço, acreditou que não vol-

taria a ver a família. Graças ao seu sangue

frio, inúmeras pessoas conseguiram esperar a

chegada dos helicópteros que as resgatariam.

Ex-comandante do porta-aviões Minas Ge-

rais, o futuro Ministro das Comunicações foi

um dos pioneiros do ensino da eletrônica na

Marinha. Foi presidente do Contei c ocupou

um cargo na direção da Siemens. Atualmente,
c presidente da Tclebrás. Católico praticante,
tem 54 anos c vive cm Brasília.

Shigeaki üéhi

O executivo que tem sob sua responsabi-

lidade direta as finanças da maior empresa

brasileira, Shigeaki Uéki, de 38 anos dc idade,

tem feito nos últimos tempos do Oriente Mé-

dio o seu alvo preferido, pois vai disputar o

petróleo na sua própria fonte.

Começou sua vida profissional como fun-

olonárfo do Banco Moreira Sales - hoje União

dc Bancos Brasileiros, cm 1951. E' natural dc

Varpa. São Paulo c tem os cursos da Facul-

dade Paulista dc Direito e Contabilidade dc

Custos da PUC de São Paulo. Na Petrobrás,
foi sempre um dos mais estreitos colaborado-

do General Ernesto Geisel, que o fez dires
relor da empresa.
xadrez.

E' um bom jogador de
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O Evtbaixador Juraci Magalhães e o Comandante Quandt ãe Oliveira
encontraram-se nos salões de espera do Palácio da Misericórdia

Juraci, Quandt é Agripino
visitam Presidente eleito
no Largo

Petrònio
irá aos
Estados :

Brasília (Sucursal) — O
presidente da Arena, Sena-*
dor Petrònio Portela, che-.
gou ao final da tarde de on-:
tem a Brasília e amanhã
retornará ao Rio, devendo
iniciar em seguida uma sé;
rie de viagens aos Estados-,
para manter contatos e ob-
servar a situação político-
partidária com vistas à es-
colha dos novos Governado-
res.

da Misericórdia
O General Ernesto

Largo dá Misericórdia,
Geisel recebeu ontem, no
o Comandante Euclidcs

Quandt de Oliveira, presidente da Tclebrás; o Sr.
Juraci Magalhães, e o Sr. João Agripino, ex-Gover-
nador da Paraíba.

A do Sr. Juraci Magalhães era "uma visita ao
velho companheiro", a do Sr. João Agripino era pa-
ra dizer ao General Geisel que não é candidato a
nada e a do Comandante Quandt, para conversar
sobre problemas de comunicações.
INICIATIVA PRIVADA seu programa fazem parte

Aos jornalistas, antes de
ver o General Geisel, o Sr.
Juraci Magalhães disse que
não é mais político, embora
não se tenha tomado de
horror pela politica. — Na
minha família, hoje — dis-
se o Sr. Juraci Mavalhães
— quem faz politica é o De-
pulado Jutaí Magalhães. Eu
sou um homem da iniciatl-
va privada, presidente da
Ericsson.

Depois d e encoritrar-se
com o General Geisel c com
o General Golberi. o Co-
mandante Euclidcs Quandt
de Oliveira falou á rmpreri-
sa sobre problemas de co-
municações, assunto c o m
que lida desde 1942.

— Sou um antigo assessor
do General Geisel nessa
área — disse o Comandante
Quandt. Depois, falou espe-
eificamente sobre a área, os
problemas da Tclebrás e a.s
perspectivas de desenvolvi-
mento do setor.

— A Telebrás — disse o
Comandante Quandt —- que
é praticamente um ministé-
rio, já tem um capital reali-
zado de CrS 5 bilhões e fará,
cm 1974, investimentos da
ordem de CrS 8 bilhões. Do

seu
a padronização do equipa-
mento de telecomunicações
do pais, e o suprimento do
déficit de ti milhões de ter-
minais telefônicos hoje
existente. Essa padroni-
zação — acrescentou — não
implicará o monopólio do
fornecimento dc equipamen-
to. O material será padroni-¦zado, para maior eficiência,
mas os fornecedores serão
diversos, como sempre.

SATÉLITE
— O Brasil já .'em con-

dições dt: projetar o seu
próprio sistema de satélites
de comunicações — disse o
Comandante Quandt. E' im-
portante que o faça. embo-
ra seja este um projeto de
longo alcance. Por outro la-
do, todos os fabricantes do
setor já demonstraram in-
teresse em estabelecer-se no
Brasil, o que facilitará a
realização dos planos.

Outra possibilidade, se-
gundo o Comandante
QuancV. é a da criação de
uma subsidiária da Embratel
que coordenará todo o siste-
ma d e telecomunicações
brasileiro. Para a ECT fica-
riam apenas a.s atividades
postais.
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Porque Você
deve estudar Inglês

pelo
POLIGLOTA ELETRÔNICO

— Porque é a língua internacio-
nal da comunicação. Desde a
América ao Japão, o mundo se
entende falando Inglês.

- Porque é um método avançado
10 anos em relação a qualquer
outro. Pelo Método de Percep-
ção Direta do Poliglota, Você
entende, fala e escreve o Inglês
em menos de 90 dias.

- Porque é um método técnico,
inédito no Brasil, produto de
estudos e pesquisa de profes-
sores de lingüística, nos mais
variados graus socio-culturais.

_ Porque foi programado para
pessoas que se atualizam cons-
tantemente como Você,e que
não tèm tempo a perder.

- Porque é auto-suficiente: Você .
estuda sozinho ou em grupo,
no próprio trabalho, no reces-
so do lar, ou ainda nas férias e
a passeio.

- Porque custa pouco, é finan-
ciado e facilitado e basta Você
discar 222-0611 ou 231-0293
para obter uma demonstração
sem o menor compromisso.

— Porque Você vai fazer o mes-
mo que as pessoas mais inteli-
gentes e importantes de nosso
meio cultural, empresarial, e
militar estão fazendo:

COMUNICAR-SE COM
TODO 0 MUNDO EM
INGLÊS, 0 IDIOMA QUE
UNE OS POVOS.

FINANCIADO E FACIU1AD0. OU PELO SEU CARTÃO DE CREDITO

O POLIGLOTA ELETRÔNICO
1 A COMUNICAÇÃO PERFEITA EM QUALQUER IDIOMA.

Mprt Av río Branco 156 (Ed. Central) |j
!_____J Gr. 626 tel.: 222-0611 e 231-0293 _|

Em cocklail realizado no late Clube do Rio de Janeiro,
a Wayne S. A. Ind. e Com., subsidiária da Dresser
Industries Iric, apresentou a sua nova linha dos reno-
mados manômetro? Ashcroft, agora fabricados no Bra-
sil, por esta empresa.

Compareceram ao cocktail representantes das princi-
pais indústrias petroquímica, naval, geração termo-
elétrica, empresas de engenharia, publicitários e de-
mais pessoas especialmente convidadas.

O lançamento dos instrumentos Ashcroft é mais uma
contribuição da Wayne para a indústria nacional com
aplicação nos seus mais variados setores.

Na foto os Srs. Almir Mansur, da Foster Wheeler; Affon-
so tevy e Célio Guimarães da Petrobrás; Ed Kleiner
cia Gibss & Hill e Eduardo Cachei ro e H. C. Townsend,

da Wayne, durante o cocktail.

Suai 
a volta ao mundo

d SS France, só
mesmo a VOLTA PELA
AMERICA DO SUL do
M. S. RENAISSANCE
também da Oremar.

Rénàissance, o navio francês
mais maravilhoso dos iiliimos tempos.

CRUZEIRO INCA. Callao/Rio dc Janeiro.
IS dias com saída de Callao no dia 30.01, c
chegada no Rio dia 17.02. À partir dè USS
1.208,60. Ida tlc Jato Boeing 727 da Cruzeiro.

Telefone para 222-2316
e faca uma assinatura do
ÍORNÀL DO BRASIL

CRUZEIRO ARGENTINO. Buenos Aires/
Rio. 4 dias com saída de Buenos Aires no dia
13.02 e chegada ao Rio no dia 17.02. A partir tle
USS 331,80. Ida de Boeing 727 da Cruzeiro.
CRUZEIRO DE CARNAVAL. Rio/Port
Kvcrglades-Miami. 14 dias com saída do Rio
no dia 19.02 c chegada em Miami no dia 05.03.
A parlirde USS 1.110,80. Volta pelo jalo
colorido da BranilT.

E nesses preços já estão incluídos transportes
aéreos c marítimos. Consullc a sua Agência de jViagens. Bon Voyagc.
mauei. oremar

. .CRUISES 1 Agente Geral para u Brasil.
Av. Graça Aranha, 206 - sala 307. Fones: 221-4085 e
222-9193. Embratur 160/GB - Gat. "A" - São Paulo -
Brasília - Porto Alegre - Santos - Curitiba -
Campinas - Ribeirão Prelo. J
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Coluna do Caslello

A. estranha idéia
de queimar nomes
Brasília — O General Ernesto Geisel

tem evidentemente todo o direito de es-
colher a data em que anunciará a esco-
lha dos seus Ministros. Ninguém o con-
testa nisso nem em outros pontos que sc
situam na esfera da sua competência ex-
clusiva. Isso não deve significar, todavia,
que a imprensa se retraia e aguarde, dei-
xando de atender a uma função, que é
dela, de examinar previamente as opções
que com clareza se colocam na mais alta
esfera do futuro Governo. Os movimentos
são observáveis, o elenco é conhecido e
muitas escolhas são perfeitamente previ-
siveis. Aceitar a tese de que antecipar-se
ao Presidente, tentando surpreender o
sentido e o rumo das suas decisões, seria
o mesmo que submeter-se espontânea-
mente a um item ainda inexistente de
censura.

Ao lado disso, coexiste, perfeitamen-
te inexplicável, o preconceito de que a
divulgação de nomes obedece a propósi-
tos ocultos do repórter ou ão jornal. Isso
é atribuir à imprensa um poder que ela
não tem, sobretudo na atual conjuntura.
E é subestimar a capacidade de decisão
do General Geisel, cujos juízos e concei-
tos estariam dependendo da discrição ou
da indiscrição de repórteres. Afinal, se ele
decidiu nomear o Sr. Nascimento Silva,
não haverá notícia que lhe tolha o gesto
ou o desvie da escolha feita. E ainda há
que perguntar: queimar o Sr. Nascimen-
to Silva, por oue. para que, em benefi-
cio de quem? É preciso entender que rc-
pórteres e jornais só têm um poder, que
c o de informar c assim contribuir para
a formação da opinião pública.

Os jornais colaboram tradicional-
mente sobretudo nos tempos de liberda-
de de imprensa, na formação da repu-
tação dos homens públicos. Nisso podem
ajudar, projetando luz sobre talentos ain-
da pouco conhecidos. Mas nosso objetivo
não é analisar casos específicos, e sim
tratar de um tema que, colocado, vem
intimidando jornais e jornalistas, conten-
do-os no exercício de uma especulação le-
gítima, qual seja a de dar as coordena-
das em oue se forma um Governo que,
em principio, dirigirá os destinos nacio-
nais por cinco anos.

O General Ernesto Geisel sabe que
o anúncio da sua candidatura foi anteci-
pado por ter se tornado incontrolável a
especulação em torno ão problema. A
melhor forma de tranqüilizar a opinião
e de pacificar as expectativas foi assumir
o General Mediei a atitude que assumiu:
convocar rádio e televisão e dar o nome
do candidato. No caso dos Ministros a
situação se repete e não é de crer que o
futuro Presidente submeta seus auxilia-
res a uma torturante expectativa. Afinal
de contas, um mês e meio —¦ que é o tem-
po que nos separa da posse — é tempo
já quase curto para que os Ministros to-
mem certas providências, como a esco-
lha dos seus chefes e auxiliares de gabi-
nete e dos responsáveis pelas principais
secretarias e empresas ligadas à sua Pas-
ta. Eles próprios, como seus ajtidantes,
terão de realizar uma operação difícil:
mudar de cidade. Os Ministros têm em
Brasilia casa c mordomia à sua espera.
Os outros, não. E nenhum deles tem co-
légios escolhidos vara seus filhos nem
está autorizado a tomar uma necessária
definição sobre problemas de familia.

Que venham os nomes, portanto,
para tranqüilidade dos Ministros, que
não precisarão se refugiar nas praias do
Espirito Santo, e das suas equipes. E
para cessar a onda de rumores que mis-
tura miiiisteriáveis c não ministeriáveis
numa faixa em que a opinião pública
nada distingue e em que os convidados
passam a temer que estejam sendo quei-
mados e os não convidados a alimentar
vãs esperanças. Listas não faltam. Nomes
não faltam. E ninguém quer queimar
ninguém nem promover ninguém. Mes-
mo poraue o General Geisel sabe oue ne-
nhuma pretensão seria mais estulta do
que essa.

Carlos Caslello Bianco
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Ça certeza do recado dado ^
RESOLVA 0 PBOBLEIVIA DE
COMUNICAÇÃO INTERNA .

¦*- modelos de 2 a 48 ramais
informações e vendas

) tèâfi»* APARELHOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA
Rua do Riachuelo,333 «s.loja 205*tel. 232-4105/266-3375

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SG
CEDAG

COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS DA GUANABARA

DEPARTAMENTO DE PLANOS E OBRAS
SERVIÇO DE CONCORRÊNCIAS

EDITAL N.° 07/74
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 005/74 - DPO

Encontra-se à disposição dos interessados, no
Serviço de Concorrências, do Departamento de Pia-
nos e Obras da CEDAG, na Rua São José, 90, grupo
906, o Edital referente à Concorrência Pública n.°
005/74-DPO, para 

"ASSENTAMENTO DO TRONCO
ALIMENTADOR DO TiJUCAMAR E JARDIM OCEÀNI-
CO — TRECHO II", cuja estimativa orçamentária é de
CrS 2.059.381,00 (dois milhões, cinqüenta e nove
mil, trezentos e oitenta e um cruzeiros), com prazo
de execução dos serviços de 270 (duzentos e seten-
ta) dias.
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Informativo
do F*

Atuação da entidade - comunicação da sua diretoria geral
Em aditamento Ji malária sob o título acima,

publicada cm dezembro último (dias 18 a 20),
nos iornots die maior circulação cio P;iís, cabem
as informações que vão adiante consignadas',

RECEITA

Os meios cie p.ignmenro do FUNRURAL têm
duas origens, He diferentes fatos geradores: I)

contribuição de 2% sobre os produtos rurais,

quando estes ingressam no mercado citadino,
destinados ao consumo, à exportação, ou â
transformação industrial; a obrigação cabe aos

produtores, mas a responsabilidade direta do re-

çoihimènto (por intermédio dos Bancos em geral)
recaí sobre os adquire n tes, os consigna tá rios ou

os coopcra!ivas/ todos definidos como sub-roga-
dos daqueles primeiros; só 6 obrigatório o direto
recolhimento pelo produtor quando ele próprio
industrializa ou exporta, ou vende no varejo, a
consumidores, a suo produção agrária; II) con tri-
buição de 2,4%, unicamente a cargo das empre-
sas, calculada sobre a sua folha de salários, e
arrecadada pelo INPS, por inclusão na mesma

guia relativa à contribuição devida àquele Insti-
tuto, e transferida pelo Banco para o crédito do
FUNRURAL.

Observa-so, portanto, que a nenhum des-
conto estão sujeitos os salários ou ganhos dos

trabalhadores rurais, assim entendidos, também,
os pequenos produtores sem empregados, O
custeio do PRO-RURAL tem fonte, exclusiva men-
te, em contribuições generalizadas, afetas, por re-

floxo à coletividade. E' e_.se c sistema chama-
do, em semântica brasileira da "Seguridade So-

ciai", proporcionando benefícios cie valor unifor-
me a rodos os habilitados. Convencionou-se que
a expressão "Seguro Social" significa regime

contribui ivo individual, caracterizado pelo des-

conto sobre o salário, cabendo à empresa com-

pletar com igual importância o prêmio mensal;

como decorrência, o benefício é concedido io

segurado em mensalidade proporcional à sua
rontribuição. Essa é a modalidade praticada pelo
INPS.

SUPERÁVIT

Nos termos do artigo 21 da lei Complemen-

lar n.° 11, He 2505-71, . Receita cio FUNRURAL

prcceclç de seis meses à Despesa genérica do

Órgão. E' um salutar dispositivo, posto a vigor

logo de partida, no propósito de evitar que as

entradas e saídas de numerário fossem contem-

poraneas, com o risco de eventuais insuficién-

cias. A defasagemde um semestre, iniciada em

julho de 1971, dando distancia entre a Receita

ç a Despesa, lem assegurado ao FUNRURAL

constante saldo de caixa, definido, em expressão

convencional, como "Superávit" no balanço de

encerramento do exercício. Tais recursos não ro-

presentam, entretanto, uma acumulação económi-

ca, vez que se acham virtualmente comprometi-

dos para utilização em futuro próximo, enquanto

possam realizar-se novos recolhimentos para que
seia mantida a precedência acauteladora. Trata-se,

pois, de uma reserva meramente financeira, à

mão para compensar possível descenso da ar-

recadaçao, em casual redução drástica de safras.

Por outro lado. somente dois anos de con-

cessão (1972 a 1973) não oferecem tradição bas-

tante para que se avalie, precisamente, o fluxo

de novos ingressos no contingente de aposenta-

cios e pensionistas do PRO-RURAL.

O censo oficial da população, consignando

quantidades por faixas etárias deceniais, pôde
assegurar ao FUNRURAL números definitivos ape-

nas no que tange à clientela idosa de 70 anos

ou mais; por isso mesmo, foram quantificados,
mediante extrapolação, os grupos de idade igual

a 65, e os mais velhos até 69 anos, para ava-

Ilação da Despesa atual, com a aposentadoria

por velhice; idêntico procedimento vem sendo

observado om relação aos contingentes menos

idosos, imediatamente abaixo de 65 anos, a fim

de estimar-se a Despesa referente à mesma ru-

bríca nos próximos exercícios; em ambas as cir-

cunstancías — orçamento presente e projeção pa-
ra o futuro — acrescenta-se a cada porção ava-

liada o número provável das aposentadorias por
Invalidei e das pensões devidas aos dependentes

dos beneficiários que falecerem; são deduzidos,

a seguir, do total previsto, o número de óbitos

ocorridos, de beneficiários aposentados, e o nú-

moro de pensões extintas.

Jovem como é, na sua maior parte, a po*

pulaçâo brasileira, cada contingente com menos

um ano de idade reúne indivíduos em número

superior ao do grupo imediatamente mais velho;

essa procjressão é conduzida por índices eleva-

dos e impõe, na ordem do FUNRURAL, a fre-

quência de uma reserva preventiva, pronta a

cobrir acidental insuficiência corrente, no caso

de se verificarem, no exercício, habilitações le-

gítimas que impliquem Despesa superior ao 8U-
mento ordinário da arrecadação, sublinhada vtr-

tude atribuída ao saldo em espera, í lia-se aque-

Ia da sua rentabilidade, capaz, por si apenas,

de cobrir as exigências orçamentárias dc pessoal
da autarquia, ensejando maior percentual da Re-

celta de contribuições cm favor do objetivo as-

sístcncial.

Alé que fique provada excedencia frequen-

tativa da Receita cm relação à Despesa, náo por
defasagem, mas por evolução superior da primei-
ra, ou até que maiores alíquotas ou novas fon-

tes dc custeio sejam praticadas, torna-se temo-
rário ai tear o pertentu.il das aposentadorias e

pensões do PRO-RURAL, ou Inserir no elenco

desse programa novas prestações, admitindo-se,

unicamente, cm atincncla ao valor absoluto da-

quele principal benefício, o acréscimo conse-

quente da elevação do salário-mínimo, visto que
esse fato gera aumento simultâneo da contribui-

cão das empresas, calculada sobre sua folha dc

salários.

BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS
CONCEDIDOS ATÉ 31-12-73

Aposentadorias por velhice ou por invahdez

c pensões: — quantidade 1.000.15-1; valor médio

mensal CrS 147.29.1056,00. Auxílios para func-

ral: quantidade 41.629, no valor total de CrJ

8.184.909,00.
Valor total de todos os benefícios pecuniá-

rios pagos até 31-12-73: CrS 2.449.216.415,00.

SERVIÇOS DE SAÚDE
CONVÊNIOS CELEBRADOS

ATÉ 31-12-73

MÉDICO-HOSPITALARES: — com entidades He

Governo 230; com instituições beneficentes (in-

clusive com Fundações e Sindicatos das Classes

Rurais) 1.454; com estabelecimentos privados
406; tolal 2.090. Despesa com subsídios mensais

Cr$ 24.983.900,00.

AM8ULATORIAIS: — com entidades de Go-

verno 501; com Sindicatos Rurais (Patronais) 158;

com Sindicatos de Trabalhadores Rurais 208; com

outras entidades beneficentes (inclusive rclirjio-

sas) 266; total 1.133. Despesa com subsídios

mensais CrS 3.305.850,00.

ODONTOLÓGICOS: — com Sindicatos Rurais

(Patronais) 706; com Sindicatos de Trabalhadores

Rurais 725; com outras entidades beneficentes

(inclusive religiosas) 69; total 1.500. Despesa com

subsídios mensais Cr$ 2.007.950,00.

UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE: - O valor

dos 50 ônibus-ambulatórios postos em circulação

em 1973, inclusive os respectivos equipamentos

ambulaloriais e odonlológicos, mais os geradores

a óleo-Diesel, monta cm CrS 10.915.215.30. So-

ma dos subsídios mensais para manutenção cia:-.

50 Unidades, CrS 625.000,00. V.ilor do prêmio
anual de seguro dos veículos e equipamentos,

efetuado através do Instituto de Resseguros do

Brasil - IRB - Cr$ 897.227,90.

CONDIÇÕES POSSÍVEIS, DE CONFORTO, PA-

RA AS EQUIPES PROFISSIONAIS QUE SERVEM

NAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE - Viaturas

de apoio estão sendo projetadas para condução

e alojamento dos Médicos, Odontólogos, Enfer-

meiros e Assistentes Sociais com exercício nos

Ônibus, para prestarem atendimento nos pontos

predeterminados, ao longo das rodovias e nas

estradas vicinais praticáveis. Trata-se de veículos-

dormitórios, com oito leitos cm beliche, providos
de ar refrigerado, portando, também, geladeira e

cozinha de campanha. O Gerador-Diesel acoplado

ao Ônibus-Ambulatório fornecerá energia elétrica

à viatura de apoio (luz e refrigeração). Os moto-

fis tas que dirigem os veículos recebem treina-

mento para prestar auxílio dc enfermagem, nos

períodos de estacionamento das Unidades dc

Saúde.

SERVIÇO SOCIAL

Apenas embrionária no FUNRURAL a assis-

lência na espécie. E' prevista, com a estrutura

permanente quo, dentro cm pouco, será confe-

rida à autarquia por Decreto Federal, a efctl*

vaçáo'do Serviço em epígrafe, movido por uma

Coordenação própria, integrante da Diretoria Ge-

ral. E' cogitada a prestação de maneira auténti-

ca, por meio de convênios com entidades expc-

rlmentadas no sublinhado ramo, sem prejuízo,
todavia, dc uma ação direta do FUNRURAL, uti-

llzando equipes para reiterada visitação ao meio

agrário. Possivelmente, veículos adequados terão

emprego para conduzir grupos didáticos muni-

dos de proietores e material educativo, compre-

endondo filmes e "slides" coloridos, para exibi-

ção profusa nos pontos naturais de concentração

dos campestnos.

Ministério do Trabalho e Previdência Social
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL

Conselho Diretor

A Concorrência Pública será realizada as
(qualorze) horas do dia 5 de março de 1974.

ENG.0 LUCIANO AMARAL DE QUEIROZ
Chefe do Serviço de Concorrências
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TCU eliminará primeiro os Papa aceita
antigos processos para um renúncia de
melhor exame dos recentes Bispo baiano

Brasília (Sucursal) — O Presidente do Tribu-
nal de Contas da União, Ministro Luís Otávio Gal-
lotti, determinou ontem às 10 inspetorias do órgão
que façam o levantamento de todos os processos an-
tigos, alguns referentes ainda ao Governo do Presi-
ciente Dutra, para que sejam examinados imediata-
mente. Alguns estão aguardando diligencias que já
não podem mais ser cumpridas.

A eliminação desses processos diminuirá bas-
tante o número dos que aguardam julgamento —
cerca de 60 mil — e permitirá ao TCU concentrar-
se no exame dos mais recentes, que serão aprecia-
dos com maior profundidade. Dos antigos, os que
apresentarem indícios de irregularidades graves se-
rão examinados cm separado.
PUNIÇÃO

Em sua sessão de hoje, o
Tiibunal deverá apreciai* o
parecer do Ministro Vagner
Estelita sobre a punição aos
órgãos d a administração
pública que deixaram de
apresentar sua prestação de
contas. Não há. ainda, lei
ou decreto do Executivo que
determine prazo para essa
prestação de contas. Os ex-
presidentes do TCU, Minis-
tros Mem de Sá e João
Agripino, já encaminharam
à Presidência da República
projetos especiais fixando
este prazo, mas até o mo-
mento não saiu o respectivo
decreto ou lei.

No processo de hoje, o
Ministro Vagner Estelita
analisará a situação desses
órgãos em conseqüência do
Decreto-Legislativo que de-
terminou ao Tribunal de
Contas da União que apii-
casse multas nos que não
apresentaram prestações dc
contas.
ip.p.egula: •\DES

Para o presidente d o
TCU, Ministro Luis Gallotti.
vários fatores têm contri-
buído nos últimos anos pa-
ra diminuir o número de ir-
regularldades e, paradoxal-
mente, para que se conhe-
cam outras. O aumento das
inspeções naturalmente con-
tribui para que sejam desco-
bertas, mas tem o salutar
efeito de advertir aos admi-
nistradores sobre a vigilan-
cia permanente do TCU.

Isso contribui para que
diminua o número de irre-
gularidadcs, que natural-
mente ocorreriam set não
houvesse qualquer vigilan-

cia. Um exemplo dc como
isto ocorre foi a recente
descoberta, na inspeção cx-
traordinária no Estado do
Rio, dc que um município
havia incluído a compra de
um trator na prestação de
contas do Fundo Rodoviário
e do Fundo de Participação.
Agora, os municípios, devi-
do ao noticiário, estão ad-
vertidos dc que o TCU está
comparando os diversos
fundos e dificilmente come-
terão a mesma irregularl-
dade.

CONVÊNIOS

Outra grande medida pa-
ra o Ministro Galloti são os
convênios que o TCU vem
assinando com Tribunais de
Contas estaduais para que
suas inspeções levantem
também a aplicação dos re-
cursos federais. Já foram
assinados convênios com o
Rio Grande do Sul. Paraná
e Paraíba. Naturalmente,
contando com poucos fun-
cionários, o TCU não pode-
ria fazer um levantamento
tão amplo quanto fará com
auxilio desses tribunais.

Ressalta ainda o presi-
ciente do TCU os cursos que
vêm sendo dados aos Pre-
feitos e funcionários muni-
cipais e os manuais de ins-
trução distribuídos aos di-
versos órgãos. O TCU. de
acordo .om orientação dada
pelo Ministro Wagner Este-
lita e seguida por seus su-
cessores, como acentuou o
Ministro Galloti. tem impri-
mido junto aos diversos
órgãos e Prefeituras uma
orientação pedagógica, que
tem contribuído para evitar
muitas irregularidades.

Cidade do Vaticano
iAFP-JB) — O Papa Paulo
VI aceitou a renúncia, por
motivos de saúde, do Bispo
dc Juazeiro, na Bahia, Bra-
sil, D. Tomás Guilherme,
que a apresentou no dia 2
deste més.

Na mesma ocasião, o Pa-
pa nomeou o Bispo, que é.
redentorista, auxiliar do Ar-
ccblspo de Salvador, Car-
deal Avelar Brandão Vilela.

NORTE-AMERICANO

Salvador ' Sucursal i - O
Papa Paulo VI comunicou
ontem ao Cardéal-Arcepispo
de Salvador. D. Avelar
Brandão, a nomeação de D.
Tomás Guilherme para seu
Bispo-Âuxiliar.

D. Tomás tomará posse
automaticamente e. até no-
meação de substituto na
diocese a que renunciou,
Juazeiro, se manterá como
seu administrador apostou-
co.

O novo Bispo-Auxiliar de
Salvador é norte-americano
e trabalhou como missioná-
rio na Amazônia antes de
ser nomeado Bispo daquela
diocese, uma das mais lm-
cortantes da Bahia, rm ou-
tubro de 1962,

Rodrigo
Otávio
terá alta

O Ministro do Superior
Tribunal Militar, General
Rodrigo Otávio Jordão Ra-
mos, que se encontra inter-
nado no Hospital Central
do Exército onde foi submc-
tido a uma operação de
próstata na última quinta-
feira, deverá ter alta no ini-
cio da próxima semana,
quando viajará para Brasi-
lia.

Segundo os médicos que
o assistem, a recuperação
do General tem sido exce-
lente, tanto assim que três
dias após a cirurgia ele já
conseguia dar alguns pas-
sos. Em Brasilia, ele ficará
dc repouso durante alguns
dias em sua residência.

Chanceler do Líbano afirma Petrònio
que veio "em missão de paz irá aos
deis almas e não das armas" Estados

Brasília e São Paulo (Sucursais) — Procedeu-
te de São Paulo b Ministro das Relações Exteriores
do Líbano, Sr. Georges Fouad Naffa, chegou ontem
a Brasília, que afirmou visitar em "missão de paz,
paz das almas e não paz das armas". Ele foi recebi-
do no aeroporto pelo Chanceler Gibson Barbosa e
outras autoridades do Itamarati.

Em São Paulo, onde ficou menos de 24 horas, o
Sr. Fouad Naffa disse que a devolução dos territò-
rios árabes ocupados por Israel em 1967 e o reco-
nhecimento do Estado Palestino sáo fundamentais
para uma "paz justa e duradoura" no Oriente
Médio.
A CAUSA

Bem humorado o Minis-
tro Fouad Naffa falou em
espanhol ao chegar a Brasi-
lia e acrescentou que enten-
de o português.

Por delegação da Liga
Árabe ele visita o Brasil
"para informar a opinião
pública e o Governo sobre
a causa árabe, uma das
mais justas" dc sua Histó-
ria, embora "pouco conheci-
da."

Junto ao Governo do Bra-
sil, como fez antes no Mexi-
co, cm Cuba, no Haiti, na
Venezuela, na Colômbia, na
Argentina e no Uruguai, lu-
tara pelo reconhecimento
de que a retirada israelense
e o respeito á audetermi-
nação dos palestinos são
condições essenciais para a
paz no Oriente Médio.
A POSIÇÃO

Em São Paulo o Sr. Fouad
Naffa revelou que em todos
os paises visitados seu pa-
pel foi colocar os governan-
tes a par da posição dos
paises árabes em relação á
crise do petróleo e ao con-
flito do Oriente Médio,
principalmente da posição
firmada pula Liga Árabe

na última reunião, em Ar-
gel.

Teho de dizer à opi-
nião pública latino-ameri-
cana e aos Governos quais
são os problemas do Orien-
te Médio e em que estágio
de desenvolvimento se en-
contram.

Acompanhado p&lo chefe
da Divisão de Assuntos da
África t Ministério das Re-
lações Exteriores-), Embai-
xador Vladimir do Amaral
Murtinho, desde que chegou
a São Paulo na noite de ter-
ça-feira, o Sr. Fouad Naffa
recusou-se a falar sobre o
corte do petróleo dstermi-
nado pelos paises árabes e
a aprofundar-se na apre-
ciação sobre o Oriente Mé-
*"").

Só depois das cónvér-
sações em Brasilia estarei
i\ disposição da imprensa
para responder a qualquer
pergunta.

O Chanceler Fouad Naffa
foi homenageado o n t c m
com Üm almoço pela colo-
nia libanesa de São Paulo,
no Clube Monte Líbano,
presentes o Embaixador do
Líbano no Brasil, Sr. Jean
Hage Tuma, e os Cônsules
Salim Naffah e William Ha-
bib, ¦ *

Brasilia (Sucursal i — O
presidente da Arena, Sena- ,
dor Petrònio Portela, che-
gou ao final da tarde de on-
tem a Brasilia e amanhã
retornará ao Rio, devendo
iniciar em seguida uma sé-
rie dc viagens aos Estados,
para manter contatos e ob-
servar a situação político-
partidária com vistas à cs-
colha dos novos Governado-
res.

Senador faz
projeto para
mudar Sudeeo

Brasília lSucursal) — A
mudança da sede da Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento da Região Cen-
tro-Oeste (Sudeeo) de Bra-
silia para Goiânia voltou a
ser defendida pelo Senador
Osires Teixeira (Arena-
GO), que já apresentou pro-
jeto a respeito, sob o argu-
mento de náo mais ser ad-
missivel a localização, de
caráter provisório, pois ou-
tros órgãos como a Sudam
c a Sudene já tèm suas se-
des nas regiões a que ser-
vem.

— Hoje, passados mais de
seis anos da criação da Su- '
deco, quando a autarquia se
encontra cm plena atlvida-
de, com verbas orçamenta-
rias, pessoal, serviços e bens
próprios, mas necessitando
expandir-se e interiorizar-se
para bem cumprir suas fi-
nalidades, já não se justifi-
ca a localização de sua sede
fora da área onde atua.

Telefone para 222-2316 e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

/^_m\iííWkà.
mfá&k

COLÉGIO
P ANGLO AMERICANO

RECUPERAÇÃO (2.a ÉPOCA)
CURSO: INÍCIO 04 DE FEVEREIRO
Vários currículos, possibilitando dispensa de disciplinas.

' Convênio exclusivo com o CURSO IMPACTO (Todas as Áreas).

PRAIA DE BOTAFOGO, 374 - TELS.: 226-0976 - 226-8799 - 226-1321
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Coluna do ÇasLallô-

A cs tran ha idéia
dc c/ueiníâr nomes
Brasília — O General Ernesto Geisel

tem evidentemente todo o direito dc es- -

colher a data em que anunciará a esco-
lha dos seus Ministros. Ninguém o con-
testa nisso nem em outros pontos que se
situam na esfera da sua competência ex-
clusim. Isso não deve significar, todavia,
qjie a imprensa se retraia e aguarde, dei-
xunáo de atender a uma função, que é
dela, de examinar previamente as opções
que com clareza se colocam na mais alta
esfera áo futuro Governo. Os movimentos
são observáveis, o elenco é conhecido c
muitas escolhas são perfeitamente previ-
eiveis. Aceitar a tese de que antecipar-se
ao Presidente, tentando surpreender o
sentido e o rumo das suas decisões, seria
o mesmo que submeter-se espontânea-
mente a ürú item ainda inexistente dc
censura.

Ao lado disso, coexiste, perfeitamen-
te inexplicável, o preconceito de que a
divulgação de nomes obedece a propósi-
tos ocultos do repórter ou do jornal. Isso
é atribuir à imprensa um poder que ela
não tem, sobretudo na atual conjuntura.
E é subestimar a capacidade de decisão
do General Geisel, cujos juízos e concei-
tos estariam dependendo da discrição ou
da indiscrição áe repórteres. Afinal, se ele
decidiu nomear o Sr Nascimento Silva,
não haverá notícia que lhe tolha o gesto
ou o áesvie áa escolha feita. E ainda há
que perguntar: queimar o Sr. Nuscimen-
to Silva, nor aue. nara que, em benejí-
cio de quem? É preciso entender que rc-
pòrteres c jornais só têm um poder, que
è o de informar e assim contribuir para
a formação áa opinião pública.

Os jornais colaboram tradicional-
mente sobretuáo nos tempos de liberda-
de ãe imprensa, na forynação âa repu-
tação dos homens públicos. Nisso podem
ajudar, projetando luz sobre talentos ain-
da pouco conhecidos. Mas nosso objetivo
não é analisar casos específicos, e sim
tratar de um tema que, colocado, vem
intimidando jornais e jornalistas, conten-
do-os no exercido de uma especulação lc-
gitima, qual seja a de dar as coordena-
das em oue se formo um Governo oue,
em princípio, dirigirá os destinos nacio-
nais por cinco anos.

O General Ernesto Geisel sabe que
o anúncio da sua candiáatura foi anteci-
pado por ter se tornaâo incontrolável a
especulação em torno âo problema. A
melhor forma áe tranqüilizar a opinião
e âe pacificar as expectativas foi assumir
o General Mediei a atitude que assumiu:
convocar rádio e televisão e dar o nome
do candidato. No caso dos Ministros a
situação se repete e não é de crer que o
futuro Presidente submeta seus auxilia-
res a uma torturante expectativa. Afinal
dc contas, um mês e meio — que é o tem-
po que nos separa da posse — é tempo
já quase curto para que os Ministros to-
mem certas providencias, como a esco-
lha dos seus chefes e auxiliares de gabi-
netc e dos responsáveis pelas principais
secretarias e empresas ligadas d sua Pas-
ta. Eles próprios, como seus ajudantes,
terão dc realizar uma operação difícil:
mudar de cidade. Os Ministros têm em

. Brasilia casa e mordomia, à sua espera.
Os outros, não. E nenhum deles tem. co-
légios escolhidos nara seus filhos nem
está autorizado a tomar uma necessária
definição sobre problemas de família.

Que venham os nomes, portanto,
para tranqüilidade dos Ministros, que
não precisarão se refugiar nas praias do
Espirito Santo, e das sitas equipes. E
para cessar a onda de rumores que mis-
tura niinisl.eriáveis e não nünisteriáveis
numa faixa em que a opinião pública
naáa distingue e em aue os convidados
passam a temer que estejam sendo quei-
macios e os não convidados a alimentar
vãs esperanças. Listas não faltam. Nomes
não faltam. E ninguém quer queimar
ninguém nem promover ninguém. Mes-
mo poraue o General Geisel sabe aue ne-
nhuma pretensão seria mais estulta do
que essa.

Curtos Gástèllb liiànco

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE OBRAS PÚB1ICAS

9Q
CEDAO

COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS DA GUANABARA

DEPARTAMENTO DE PtANOS E OBRAS
SERVIÇO DE CONCORRÊNCIAS

EDITAL N.° 07/74
CONCORRÊNCIA PÚBtICA N.° 005/74 - DPO

Encontra-se à disposição dos interessados, no
Serviço de Concorrências, do Departamento de Pia-
nos e Obras da CEDAG, na Rua São José, 90, grupo
906, o Edital referente à Concorrência Pública n.°
005/74-DPO, para 

"ASSENTAMENTO DO TRONCO
AtIMENTADOR DO TIJUC, .,v,mk t j. "DIM OCEÃNI-
CO — TRECHO II", cuja estimativa orçamentária é de
CrS 2.059.381,00 (dois milhões, cinquenla e nove
mil, trezentos e oitenta e urn cruzeiros), com prazo
de execução dos serviços de 270 (duzentos e seten-
la) dias.

A Concorrência Pública será realizada às 14
(quatorze) horas do dia 5 de março de 1974.

ENG." tUCIANO AMARA! DE QUEIROZ
Chefe do Serviço de Concorrências

Telefones Internos

á certeza Uo.rac'ãülò dado -1
RESOLVAÓPBÚBLEMADE
COMUNICAÇÃO INTERNA (

modelos de 2a 48 ramais
inlormaçòos e vendas t v
'nf^ 

APARELHOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA
Rua doRiachuelo,333*s.lo)a 205*tel. 232-4105/266-3375

Informativo
do FUNRURAL

Atuação da entidade - comunicação da sua diretoria geral
Fm acliumento à matéria sob o título acima,

publicada om dezembro último (dias IR «i 20),

nos jornais de maior circulação do País, cabem

as informações que vão adiante consignadas.

RECEITA

Os meios de pagamento dn FUNRURAL têm

duas origens, de diferentes fatos geradores: I)

contribuição de 2% sobre os produlos rurais,

quando estes inaressani no mercado citacüno,

destinados <-„o consumo, à exportação, ou à

transformação industrial; a obrig.içdo cabe aos

produtores, mas a responsabilidade direta do re-

colbimento (por intermédio dos Bancos em geral)
recai sobre os adquirentes, os consígnatários ou

as cooperativas, todos definidos como sub-rog.i-

dos daqueles primeiros; só é obrigatório o direto

recolhimento pelo produtor quando ele próprio
industrializa ou exporta, ou vende no vareio, a

consumidores, a sua produção agrária; 11) contri-

buição de 2,4%, unicamente a cargo das empre-

sas, calculada sobre a sua folba de salários, e

arrecadada pelo INPS, por inclusão na mesma

guia relativa à contribuição devida àquele Insti-

tuto, c transferida pelo Banco para o credito do

FUNRURAL.

Observa-se, portanto, que a nenhum des-

conto estão sujeitos os salários ou ganhos dos

trabalhadores rurais, assim entendidos, também,

os pequenos produtores sem empregados. O

custeio do PRO-RURAL tem fonte, exclusivameiv

te, em contribuições generalizadas, afetas, por re-

flexo a coletividade. £' esse c sistema chama-

do, em semântica brasileira da "Securidade So-

ciai'', proporcionando benefícios de valor unifor-

me a todos os habilitados. Convencionou-se que
a expressão "Seguro Social" significa regime

contributivo Individual, carac erizado pelo des-

conto sobre o salário, cabendo à empresa com-

pletar com igual importância o prêmio mensal;

como decorrência, o benefício c concedido ao

segurado cm mensalidade proporcional à sua

contribuição. Essa c a modalidade praticada pelo
INPS.

SUPERÁVIT

Nos termos do artigo 21 da Lei Complemcn-

lar n.° 11. He 25-0571, fi Reccits Ho FUNRURAL

ptecede de seis meses à Despesa genérica do

Órgão. E' um salutar dispositivo, posto a vigor

lono de partida, no propósito de evitar que as

entradas e saídas de numerário fossem contem-

poraneas, com o risco de eventuais insuficién-

cias. A defasagem de um semestre, iniciada em

julho de 1971, dando distancia entre a Receita

e í Despesa, lem assegurado .10 FUNRURAL

constante saldo de caixa, definido, em expressão

convencional, como "Superávit" no balanço çle
encerramento do exercício. Tais recursos não re-

presenlam, entretanto, unia acumulação económi-

ca, vez que se acham virtualmente comprometi-

dos para utilização em fuluro próximo, enquanto

possam realizar-se novos recolhimentos para que

seia mantida a precedência acauieladora. Trata-se,

pois, do uma reserva meramente financeira, à

mão para compensar possível descenso da ar-

recadação, em casual redução drástica dc safras.

Por outro lado, somente dois anos dc con-

cessão (1972 .. 1973) não oferecem tradição bas-

tante para que se avalie, precisamente, o fluxo

de novos ingressos no contingente de aposenta-

dos e pensionistas do PRO-RURAl.

O censo oficial da população, consignando

quantidades por faixas etárias deceniais, pôde
assegurar ,10 TUNRURAL números definitivos ape-

nas no que tange à clientela idosa de 70 anos

ou mais; por isso mesmo, foram quantificados,

mediante extrapolação, os grupos de idade igual

a 65, c os mais velhos ale 69 anos, para ava-

liação da Despesa atual, com a aposentadoria

por velhice; idêntico procedimento vem sendo

observado om relação aos contingentes menos

idosos, imediatamente abaixo dc 65 anos, a fim

de estimar-se a Despesa referente à mesma ru-

brica nos próximos exercícios; em ambas as cir-

cunstancias — orçamento presente e projeção pa-
ra o fuluro — acrescenta-se a cada porção ava-

liada o número provável das aposentadorias por
invalide?, e das pensões devidas aos dependentes

dos beneficiários que falecerem; são deduzidos,

a seguir, do total previsto, o número dc óbitos

ocorridos, de beneficiários aposentados, e o nú-

mero de pensões extintas.

Jovem como é, na sua maior parto, a po-

pulação brasileira, cada contingente com menos

um ano de idade reúne indivíduos cm número

superior ao do grupo imediatamente mais velho;

essa progressão é conduzida por Índices eleva-

dos e impõe, na ordem do FUNRURAL, a fre-

quêncla de uma reserva preventiva, pronta a

cobrir acidental insuficiência corrente, no caso

dc se verificarem, no exercício, habilitações le-

gítimas que impliquem Despesa superior ao au-

monto ordinário da arrecadação, sublinhada vir-

tudo atribuída ao saldo em espera, alia-se aque-

Ia da sua rentabilidade, capaz, por si apenas,
de cobrir as exigências orçamentárias dc pessoal
d«i autarquia, ensejando maior percentual da Ro-

coita ele contribuições om favor do objetivo as-

sístcncial.

Até que fique provada excedência frrquen-

tativa da Receita em relação à Despesa, não por
defasagem, mas por evolução superior da primei-
ra, ou até que maiores alíquotas ou novas fon-

tes de custeio sejam praticadas, torna-se teme-

rário allear o poaentual das aposentadorias o

pensões do PRO-RURAL, ou inserir no elenco

desse programa novas prestações, admitindo-se,

unicamente, cm atinéncia ao valor absoluto da-

qucle principal beneficio, o acréscimo conse-

quente da elevação do salário-mínimo, visto que

esse fato gera aumento simultâneo da contribui-

cão das empresa.1., calculada sobre sua folho de

salários.

BENEFÍCIOS PECUNIÁRIOS
CONCEDIDOS ATE 31-12-73

Aposentadorias por velhice ou por invalidei

e pensões: — quantidade 1.000.15-1; valor médio

mensal Cri 147.294.056,00. Auxílios para fune-

ral: quantidade 41.629, no valor total dc CrJ

8.184.909,00.
Valor total de todos os benefícios pecuniá-

rios pagos alé 31-12-73: CrS 2.449.216.415,00.

SERVIÇOS DE SAÚDE
CONVÊNIOS CELEBRADOS

ATÉ 31-12-73

MÉDICO-HOSPITALARES: - com enlidades dc

Governo 230; com instituições beneficentes (in-

clusive com Fundações e Sindicatos das Classes

Rurais) 1,454; com estabelecimentos privados
406; total 2.090. Despesa com subsídios mensais

Cr$ 24.983.900.00.

AMBUIATORIAIS: — com enlidades dc Go-

verno 501; com Sindicatos Rurais (Patronais) 158;

com Sindicatos de Trabalhadores Rurais 208; com

outras entidades beneficentes (inclusive reügio-

sas) 266; total 1.133. Despesa com subsídios

mensais Cr$ 3.305.850,00,

ODONTOLÓG1COS: - com Sindicatos Rurais

(Patronais) 706; com Sindicatos de Trabalhadores

Rurais 725: com outras enlidades beneficentes

(inclusive religiosas) 69; total 1.500. Despesa com

subsídios mensais Cr$ 2.007.950,00.

UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE: - O valor

dos 50 ónÍbu5-ambulatórios postos cm circulação

em 1973, inclusive os respectivos equipamentos

ambulatória Is e odontológicos, mais os geradores

a ólco-Dicsel, monta em CrS 10.915.215,30. So-

ma dos subsídios mensais para manutenção das

50 Unidades, CrS 625.000,00. Valor do prêmio
anual de seguro dos veículos c equipamentos,

efetuado através do Instituto dc Resseguros do

Brasil - IRB OS 897.227,90.

CONDIÇÕES POSSÍVEIS, DE CONFORTO, PA-

RA AS EQUIPES PROFISSIONAIS QUE SERVEM

NAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE — Viaturas

do apoio estão sendo projetadas para condução

e alojamento dos Médicos, Odontólogos, Enfer-

nieiros c Assistentes Sociais com exercício nos

ônibus, para prestarem atendimento nos pontos

predeterminados, ao longo das rodovias c nas

estradas vicinais praticáveis. Trata-se de veículos-

dormitórios, com oito leitos em beliche, providos
ele ar refrigerado, portando, também, geladeira e

cozinha de campanha. O Gerador-Diesel acoplado

ao Ônibus-Ambulalório fornecerá energia elétrica

à viatura dc apoio (luz e refrigeração). Os moto-

ristas que dirigem os veículos recebem treina-

mento para prestar auxílio de enfermagem, nos

períodos de estacionamento das Unidades de

Saúde.

SERVIÇO SOCIAL

Apenas embrionária no FUNRURAL a assis-

lência na espécie. E' prevista, com a estrutura

pernirtiiente que, dentro em pouco, será confe-

rida à autarquia por Decreto Federal, a efelt-

vação do Serviço em epígrafe, movido por uma

Coordenação própria, integrante da Diretoria Ge-

ral. E' cogitada a preslação de maneira aulénti-

ca, por meio de convênios com entidades «xpe-

rimentadas no sublinhado ramo, som prejuízo,
todavia, dc uma ação direla do FUNRURAL, uli-

lizando equipes para reiterada visilacão ao meio

agrário. Possivelmente, veículos adequados terão

emprego para conduzir grupos didáticos muni-

dos de projetores e material educativo, compre-

endendo filmes e "slides" coloridos, para exibi-

çào profusa nos pontos naturais dc concentração

dos campeamos.

Ministério do Trabalho e Previdência Social
FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL

Conselho Diretor

TCLÍ eliminava prime'ro os Papa arrila
antigos processos para um rç&iVriHa de
melhor exame dos recentes Bispo baiano

Brasília (Sucursal) — O Presidente do Tribu-
nal de Contas da União, Ministro Luís Otávio Gal-
lotti, determinou ontem às 10 inspetorias do órgão
que laçam o levantamento de todos os processos an-
tigos, alguns referentes ainda ao Governo do Presi-
ciente Dutra, para que sejam examinados imediata-
mente. Alguns estão aguardando diligências que já
não podem mais ser cumpridas.

A eliminação desses processos diminuirá bas-
tante o número dos que aguardam julgamento —
cerca de 60 mil — c permitirá ao TCU concentrar-
se no exame dos mais recentes, que serão aprecia-
dos com maior profundidade. Dos antigos, os que
apresentarem indícios dc irregularidades graves se-
rão examinados em separado.
PUNIÇÃO

Em sua sessão de hoje, o
Tribunal deverá apreciar o
parecer do Ministro Vagner
Estelita sobre a punição aos
órgãos d a administração
pública qüe deixaram de
apresentar sua prestação de
contas. Não há, ainda, lei
ou decreto do Executivo que
determine prazo para essa
prestação de contas. Os ex-
presidentes do TCU. Minis-
tros Mem de Sá c João
Agripino, já encaminharam
à Presidência da República
projetos especiais fixando
este prazo, mas até o mo-
mento não saiu o respectivo
decreto ou lei.

No processo de hoje. o
Ministro Vagner Estelita
analisará a situação desses
órgãos em conseqüência do
Dccreto-Logislativo que de-
terminou ao Tribunal de
Contas da União que apli-
casse multas nos que não
apresentaram prestações de
contas.
i:.;i3GULr \DES

Para o presidente d o
TCU, Ministro Luis Gallotti.
vários fatores têm contri-
buido nos últimos anos pa-
ra diminuir o número de ir-
regularldades e, paradoxal-
mente, para que se conhe-
çam outras. O aumento das
inspeções naturalmente con-
tribui para que sejam desço-
bortas. mas tem o salutar
efeito de advertir aos admi-
nistradores sobre a vigilan-
cia permanente do TCU.

Isso contribui para que
diminua o número de irre-
gularidadcs. q u e natural-
mente ocorreriam se não
houvesse qualquer vigilan-

cia. Um exemplo de como
Isto ocorre foi a recente
descoberta, na inspeção ex-
traordinária no Estado do
Rio, de que um municipio
havia incluído a compra de
um trator na prestação de
contas do Fundo Rodoviário
e do Àmdo de Participação.
Agora, os municípios, devi-
do ao noticiário, estão ad-
vertidos de que o TCU está
comparando o.s diversos
fundos e dificilmente come-
terão a mesma irregularl-
dade.

CONVÊNIOS

Outra grande medida pa-
ra o Ministro Galloti são os
convênios que o TCU vem
assinando com Tribunais de
Contas estaduais para que
suas inspeções levantem
também a aplicação dos re-
cursos federais. Já foram
assinados convênios com o
Rio Grande do Sul, Paraná
e Paraíba. Naturalmente,
contando com poucos fun-
cionários, o TCU não pode-
ria fazer um levantamento
tão amplo quanto fará com
auxilio desses tribunais.

Ressalta ainda o presi-
dente do TCU os cursos que
vêm sendo dados aos Pre-
feitos e funcionários muni-
cipais e os manuais dc ins-
trução distribuídos aos di-
versos órgãos. O TCU. de
acordo om orientação dada
pelo Ministro Wagner Este-
lita e seguida por seus su-
cessores. como acentuou o
Ministro Galloti, tem impri-
mido junto aos diversos
órgãos e Prefeituras uma
orientação pedagógica, que
tem contribuído para evitar
multas irregularidades.

Cidade d» V'ti.1 i.c a li o
i AFP-JB i — O Papa Paulo
VI aceitou a renúncia, por
motivos de saúde, do Bispo
de Juazeiro, na Bahia, Bra-
sil, D. Tomás Guilherme,
que a apresentou no dia 2
deste mês.

Na mesma ocasião, o Pá-
pa nomeou o Bispo, que é
redentorista, auxiliar do Ar-
cebispo dc Salvador, Car-
deal Avelar Brandão Vilela.
NORTE-AMERICANO

Salvador (Sucursal) - O
Papa Paulo VI comunicou
ontem ao Cardeal-Arcebispn
de Salvador, D. Ave! a r
Brandão, a nomeação de Ò.
Tomás Guilherme para seu
Bispo-Auxiliar.

O novo Bispo-Auxiliar de
Salvador é norte-americano
e trabalhou como missioná-
rio na Amazônia antes dc
ser nomeado Bispo daquela
diocese, uma da.s mais lm-
portantes da Bahia, em ou-
tubro de lí)G2.

Chanceler do Líbano afirma
que veio "em missão de paz
das almas e não das armas"

Brasília e São Paulo (Sucursais) — Procedeu-
te de São Paulo o Ministro das Relações Exteriores
do Líbano, Sr. Georges Fouad Naffa, chegou ontem
a Brasília, que afirmou visitar em "missão de paz,
paz das almas e não paz das armas". Ele foi recebi-
do no aeroporto pelo Chanceler Gibson Barbosa e
outras autoridades do Itamarati.

Em São Paulo, onde ficou menos de 24 horas, o
Sr. Fouad Naffa disse que a devolução dos territó-
rios árabes ocupados por Israel em 1967 e o reco-
nhecimento do Estado Palestino são fundamentais
para uma "paz 

justa e duradoura" no Oriente
Médio.
A CAUSA

Bem humorado o Minis-
tro Fouad Naffa falou em
espanhol ao chegar a Brasi-
lia e acrescentou que enten-
de o português.

Por delegação da Liga
Árabe ele visita o Brasil
"para informar a opinião
pública e o Governo sobro
a causa árabe, uma da.s
mai.s justas" de sua Histó-
ria, embora "pouco conheci-
da."

Junto ao Governo do Bra-
sil, como fez antes no Mexi-
co, em Cuba, no Haiti, na
Venezuela, na Colômbia, na
Argentina e no Uruguai, lu-
tara pelo reconhecimento
de que a retirada israelense
e o respeito à audeterml-
nação dos palestinos são
condições essenciais para a
paz no Oriente Médio.
A POSIÇÃO

Em São Paulo o Sr. Fouad
Naffa revelou que em todos
os paises visitados seu pa-
pel foi colocar os governan-
tes a par da posição dos
paises árabes em relação à
crise do petróleo c ao con-
fllto do Oriente Médio,
principalmente da posição
firmada pela Liga Árabe

na última reunião, em Ar-
gel.

Teho de dizer à opi-
nião pública latino-ameri-
cana e aos Governos quais
são os problemas do Orien-
te Médio e em que estágio
de desenvolvimento se en-
contram.

Acompanhado pilo chefe
da Divisão de Assuntos da
África (Ministério das Re-
lações Exteriores i, Embai-
xador Vladimir do Amaral
Murtinho. desde que chegou
a São Paulo na noite de ter-
ça-feira, o Sr. Fouad Naffa
recusou-se a falar sobre o
corte do petróleo chtermi-
nado pelos paises árabes e
a aprofundar-se na apre-
ciação sobre o Oriente Mé-

Só depois das conver-
sações em Brasília estarei
á dis-pesição da imprensa
para responder a qualquer
pergunta.

O Chanceler Fouad Naffa
foi homenageado oate m
com um almoço pela colo-
nia libanesa dc São Paulo,
no Clube Monte Líbano,
presentes o Embaixador do
Líbano no Brasil, Sr. Jean
Hage Tuma, e os Cônsules
Salim Naffah e William Ha-
blb.

Rodrigo
Otávio
terá alia

O Ministro do Superior
Tribunal Militar. General
Rodrigo Otávio Jordão Ra-
mos, que se encontra inter-
nado no Hospital Central
do Exército onde f_i subme-
tido a uma operação de
próstata na última quinta-
feira, deverá ter alta no ini-
cio da próxima semana,
quando viajará para Brasi-
lia.

Segundo o.s médicos que
o assistem, a recuperação
cio General tem sido exce-
lente, tanto assim que três
dias após a cirurgia ele já
conseguia dar alguns pas-
sos. Em Brasília, ele ficará
de repouso durante alguns
dias cm sua residência.

H. Colett
morre aos
75 anos

Niterói (Sucursall - O
ex-presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do.
Rio, Heitor Colett. morreu
ontem nesta Capital, aos 75.
anos, em conseqüência de
um edema pulmonar, tendo
o seu corpo sido velado du-
rante toda a noite na A.s-
sembléia Legislativa.

Advogado, jornalista e
professor. Heitor Colett foi
também Governador interi-
no. em 1937. na ausência do
então Governador Protóge-
nes Pereira Guimarães, pois
era o presidente da Assemr
bléia. Em 19-15 foi eleito
deputado federal pela Ir-
genda do Partido Social De-
mocrático, do qual foi um
dos fundadores no Estado
do Rio. Nos últimos anos es-
tava afastado da vida pú-
blica.

Senador faz
projeto para
mudar Sudceo

Brasília ISucursall - A
mudança da sede da Supe-
riribendêricia do Desenvolvi-
mento da li e gião Cen-
tro-Oef.'.e (Sudecoi de Bra-
silia para Goiânia voltou a
ser defendida pelo Senador
Osires Teixeira i Arena-
GOi. que já apresentou pro-
jeto a respeito, sob o argü-
mento de não mais ser ad-
missível a localização, de
caráter provisório, pois oit-
tros órgãos como a Sudam
e a Sudene já têm suas se-
dos nas regiões a que ser-
vem.

— Hoje, passados mais de
seis anos da criação da Su-
deco, quando a autarquia se
encontra em plena ativida-
dc, com verbas orçamenta-
rias. pessoal, serviços c bens
próprios, mas necessitando
expandir-se e interiorizar-se
para bem cumprir suas li-
nalidadcs, já não se justili-
ca a localização de -sua sede
fora da área onde atua.

Telefone para 222-2316 e faça uma assinatura do
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Linha Verde está prometida
para março de 75 mas ainda
restam 25km por aprontar

Pelas extremidades tudo indica que a Linha
Verde poderá ser entregue no prazo prometido —
março de 75. Mas entre o Túnel Noel Rosa, em Vila
Isabel, e o trevo no Km 2 da Rodovia Presidente
Dutra há quase 25 quilômetros de estrada a im-
plantar, desapropriações e despejos por fazer e pon-
tes e viadutos paralisados por recomeçar.

A auto-estrada GB-04 originalmente ligaria a
Gávea à Rua Uruguai, na Tijuca, por ura túnel de
5 mil metros, e dai à Via Dutra, mas esse trajeto es-
tá fora das cogitações do Governo e a Linha Verde
atualmente se resume no Túnel e no aproveitamen-
to do leito do extinto ramal ferroviário do Rio Dou-
ro, até agora quase intocado com suas velhas es-
tações.

Obras paralisadas

Obra é das prioritárias
A Linha Verde é considera-

da a obra prioritária dentre as
quatro linhas policrômicas quecompõem o Plano Rodoviário
Estadual. As demais são: a Li-
nha Vermelha, para a ligação
da Zona Sul com a Cidade Uni-
versitária, Ilha do Governador
e Rio—Petrópolis; Linha Mar-
rom, ligação do Centro com
Santa Cruz, e Linha Amarela,
da Baixada de Jacarepaguá
com a Cidade Universitária.

O DER ainda não tem es-
timativas de quanto custará a
Linha Verde, quando pronta,
mas até agora os gastos já so-
mam quase Cr$ 250 milhões. A
criação de mais três pistas e a
construção de um túnel sob o
maciço Carioca fará da Linha
Verde o maior empreendimen-
to viário do Estado.

Para colocar a Linha Ver-
de em tráfego no próximo ano,

como pretende o DER, foi pre-
visto um traçado em sentido
provisório que terá no Túnel
Rebouças a única forma de li-
gação com a Zona Sul. Assim
a Linha Verde ligar-se-á à Ave-
nida Paulo dé Frontin, Viadu-
tos do Trevo das Forças Arma-
das e Avenida Radial Oeste,
mas só em Vila Isabel, no Tú-
nei Noel Rosa, começa seu eixo
real e definitivo como estrada.

COMUNICADO
MARCOVAN COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA S.A. comunica a seus clientes e
fornecedores que a partir desta data
o Departamento de Ferro e Aço, bem
como a Fábrica de Marcopiso, aten-
dem pelo telefone 397-3416.

Com exceção do Túnel
Noel Rosa, cujas obras
estão adiantadas, em fase
de rebaixamento para as
pistas superpostas, da cha-
mada Linha Verde só existe
mesmo cerca de um quilo-
metro de asfalto. E' o tre-
cho que vai do trevo sobre
a Via Dutra, ainda em ur-
banização e ajardinai.íento,
e sem definição de pistas e
acessos, até a Rua Embaú,
na Pavuna.

Nesse ponto, o trecho
acaba de repente num mu-
ro de arrimo, duas rampas,
duas pilas.ias concretadas
e uma em estrutura de
íerro. já vergada, das oito
que comporiam o viaduto
de 240 metros sobre a Rua
Embaú. As obras estão pa-
ralisadas há cinco meses
porque as firmas empreitei-

ras — Garça e Mantiqueira
— faliram e o DER ainda
não decidiu contratar ou-
trás para a retomada dos
trabalhos. No local perma-
necem apenas o barracão da
fiscalização e dois rolos
compressores nivelando o
asfalto das rampas.

Mais adiante, duas for-
mas de madeira que recebe-
riam concreto indicam o
que seriam as primeiras pi-
lastras da ponte de 60 me-
tros sobre o Rio Acari. Per-
didas no meio do mato e
numa trilha por onde ainda
passam carroças puxadas a
burro, as duas formas eram
o único indício das obras
mal Iniciadas e logo parali-
sadas pelas duas firmas,
responsáveis também pelo
viaduto interrompido.

A estrada do passado
A partir dai, como obra

da auto-estrada GB-04 exis-
tem alguns trechos prepa-
rados para receber traba-
lhos de terraplanagem e
obras complementares, ou
seja: o barraco para fiscali-
zação e material, algumas
máquinas, e grandes placas
anunciando a obra, mas
omitir, io prazos e preços.

Esses preparativos podem
ser vistos aó longo da Ave-
nida Automóvel Clube, nos
trechos dos subúrbios d; Vi-
cente de Carvalho, Colégio
e Engenho da Rainha, onde

os trabalhos, mais adianta-
dos, deixaram delineadas a
futura duplicação da pista
da avenida, que será incor-
porada à auto-estrada.

Em outros pontes, os pos-
tes de trilhos sobrevivem
como única ref: rência à an-
tiga linha da Central do
Brasil. Entre Irajá e Vicen-
te de Carvalho, onde esta-
vam os antigos trilhos estão
hoje campos de futebol, ca-
sebres, pastos e .pátios de
improvisadas oficinas me-
canicas que mais parscem
cemitérios de automóveis.

As famílias
Algumas estações perma-

necem de pé. ou quase,
aproveitadas como moradia
de famílias pobres. Na es-
tação de Colégio mora a fa-
milia de Seu Vicent., que
vê na aproximação de es-
tranhos uma ameaça de
despejo iminente e assim
evita qualquer diálogo.

Mais acessível, o Sr. José
Torres fez da velha :stação

do Engenho da Rainha uma
casa ampla, embora descon-
fortável para sua pequena
familia de mulher e dois fi-
lhes. Como funcionário apo-
sentado da Central do Bra-
sil, ele se diz vigia da velha
estação e não ignora um
despejo próximo, mas acre-
dita que a empresa lhe con-
siga novo local.

O futuro da linha
Depois dc chegar a Del

Castilho, onde se interrom-
pe a Avenida Automóvel
Clube, o antigo traçado do
ramal Rio Douro desapare-
ce e se confunde com a Li-
nha Auxiliar, em operação,
da Central do Brasil. A par-
tir dai, o único indicio da
futura auto-estrada só será
encontrado na encosta da
Avenida Marechal Rondon,
no Bairro de Sampaio, onde
desemboca o Túnel Noel
Rosa, iniciado em Vila Isa-
bel, com conclusão prevista
para novembro.

No projeto atual, sem o
trecho Gávea—Tijuca—Vila
Isabel, a auto-estrada come-
ça n« Túnel Noel Rosa (720

metros sob a serra do Enge-
nho Novo» alcança o Bairro
de Sampaio e prossegue, em
elevado, paralelamente à
Rua São Paulo, passando
sobre a Avenida Marechal
Rondon, Rua 24 de Maio e
Estrada de Ferro Central
do Brasil, até atingir a Rua
Ana Néri. Dai, cruza a Rua
Lino Teixeira, em linha de
superfície, transpõe o rio
Jacaré e alcança a Avenida
Suburbana, no Bairro do
Jacarezinho, indo até a
Avenida Automóvel Clube,
que é paralela ao extinto
ramal do Rio Douro, termi-
nando na altura do Km 2
da Rodovia Presidente Du-
tra.

Na Europa e em
todo o Mundo,
Férias Polvani 74

Intereuropeti [57 dias)
Eurojet (21 dias)
CíaO _J29 dias)
Eiirexpress (21 dias.
Itália  _ (15 dias)
Itália (to dias)
Itália (7 dias)
Balcantõurs (29 dias)

Souvenir tia Europa.
FériasFelizes
Férias de Julho

(43 dias)
(36-VWa8_ ;
(35 iflas)

Grantour das 15 capitais im<H)
Paises EscandinâVor^jiíihtr
Volta ao Mundo 

" 
(55 *ts.

Danúbio Azul _j43jias)"'
MiniVolta ao Mundo (»«as)
Este Mundo Maravilhoso (47 aiaa)
Dar Vida aos Unos (tratamento

geriátrico em Bucarest no Instituto
Geriátrico da Doutora Aslan)

Copa do Mundo - Brasil 74
Buenos Aires, Mar dei Plata e Bariloche (saidas diárias)

(29, 45 ou 54 dias)

1.° Rally Internacional de Integração Turística
Brasil - Uruguai ¦ Argentina (janeiro 1975.)
E participe do atual Rally Uruguai - Argentina.

(Salda: 3 da março - Término: 16 de março)

Amplos Planos de Financiamento
Peça informações e programas a

RIO DE JANEIRO: RUA RODRIGO SILVA, 18-Sobreloja
Tels.; 232-7752 r 252-6434 e 252-1802

SAO PAULO: AV. IPIRANGA, 344 - Lo|a 6
Tels.: 257-4567 e 257-2076

Ed. Itália

BosoricinJúlio
Imóveis S/A
devidamente
credenciado pela
Carteira Hipotecar
e Imobiliária do
Clube Militar, comunica
que estão abertas
para civis e militares

nscrições para
quisição de

apartamentos prontos
no Ingá-Niterói.
LOCALIZAÇÃO:
RuaPauloAlves, 110
a duas quadras da
Praia das Flecnas e a
poucos minutos
das Barcas.

CONDIÇÕES

TIPOS DE
APARTAMENTOS:
1) 3 quartos, sala, 2 banheiros, copa

cozinha, dependências completas e
garagem.

2) 2 quartos, sala, banheiro, cozinha,
dependências completas e garagem.

Edifício sobre pilotis, em centro de terreno
com ótimo acabamento.

96.484,55
13.990,26
.983,68

3.280,00

QUARTOS
Preço: 
Entrada:
Mensais: 
Renda Familiar
exigida:

QUARTOS
Preço: 110.229,96
Entrada: 16.613,35
Mensais: 1.123,82
Renda Familiar
exigida: 3.750,00

Observação: Os militares terão, na entrada, as vantagens constantes do regu

REQUISITOS EXIGIDOS
NO ATO
DA INSCRIÇÃO

MILITARES:
Ser sócio da CHICM
Carteira de Identidade
CPF
Título de Eleitor
Comprovante de Renda
Comprovante de estado civil

CIVIS:
Pagamento da taxa de CrS 50,00
para inscrição na CHICM e demais
requisitos exigidos aos militares.

lamento da CHICM

I
.1,I

Ili
ílP

LOCAIS DE INSCRIÇÃO
(diariamente até 22 horas)

Praia de Icarai, 177 - Tels.: 722-6180 e 722-3063
Rua Paulo Alves, 110 (Local do Prédio)

CENTRO: Av. Rio Branco, 1 56 loja 18 - Tel.: 252-2989
LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva, 1.135 -Tels.: 287-4003 e 267-4298

COPACABANA: Rua Barata Ribeiro, 586 -Tels.: 256-9396 e 256-9397

HllANABARA* TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 429 - Tels.: 268-9262 e 238-9j22

AV RVoBra; ca?5G ^.«-andar-Tols.: 232-3428 e222-8346 MEIER: Rua Dias da Cruz, 380 - Tels, 249-3758 e 249-9765
Mil



Ca ri as
dos
leitores
Curso tle Comunicação

"Em .sua edição dc 2(1 do cor-
fpnio. nn seção Informo JB, o
JORNAL DO BRASIL, publica
umii nota Intitulada Coriiii-
nlonçSo, soiíiiiulo n qual esta-
riam sendo realizados, n a
Universidade de Brasília, os es-
Iiiclos necessários para "a ins-
talação do primeiro curso de
pós-graduação em Comunica-
ção... numa universidade bra-
sileira."

Com o exclusivo propósito
rie melhor esclarecer o assunto,
venho informar tle que, devi-
damente autorizado pelo Con-
selho de Ensino para Gradua-
dos dtt Universidade Federal
tio Rio de Janeiro, vem funcio-
niintlo nesta Escola, desde
11172. o programa tle Pó s -
Graduação em Comunicação,
sob a direção e coordenação do
professor Doutor Emanuel
Carneiro Leão.

O referido programa abrange
as seguintes áreas de conecn-
i ração maior: a) Sistemas de
Comunicação; bi Sistemas de
SiRiiificaçáo; c) Informática;
rii Cibernética.

Acham-se matriculados pre-
sentémentòi nos diferentes cur-
sos oferecidos pelo programa,
«3 alunos, estando prevista pa-
ra o próximo més tle marco a
realização da prova de seleção
de novos candidatos.

.1. Shncão Leal, diretor tia
Escola ãe Comunicação d a
Universidade tio itio tle .lanei-
iu — Kin."

Servidor reclama

"Éum velhor servidor federal
aposentado quem esta escreve,
para protestar contra a noto-
ria má vontade do DASP para
com a nossa causa, como se
fôssemos, hoje em dia, seres
indesejáveis e não homens que
contribuíram para a grandeza
tio Serviço Público.

De uni motto geral, o funcio-
nalismo tia União encontra-se
numa cruel expectativa, pois,
até agora, nem mesmo o decre-
to lixando o reajuste dos ven-
cimehtos em 1074 foi divul-
gado. E. pior, é que correm bo-
atos de que os técnicos ainda
acham o percentual de 15'>
elevado, como se o custo de
vida de um ano para cá não
tivesse disparado, como efeti-
vãmente disparou, bastando a
crise da carne bovina para
atestar isso.

Júlio Garcia — Kin."

Por sina] Iiiiniiíoso
"Dia 28-9-73 pedi através

deste matutino um sinal lu-
minoso para a.s esquinas de
llttas Visconde tle Santa Isabel
com Petrocochirio. Infelizmen-
tc esta coletividade náo foi
atendida e por isso informo as
autoridades do transito o s
seguintes acidentes ocorridos,
após aquela data. na Rua Vis-
conde tle Santa Isabel, cujas
testemunhas são os próprios
moradores do 131.

Dia 30-9. em frente ao n"
131, carro bate no muro. com
um morto na hora e dois feri-
do.s; dia 14-10. em frente ao n"
131. carro danifica placa de
transito até hoje sem reparo;
dia 15-11. em frente ao n" 127.
carro danifica o muro. pre-
cisando ser rebocado; dia
29-11, em frente ao n" 131,
caminhão de gelo tlerrapa, lan-
cantlo toda sua carga na cal-
cada, violentamente; dia 30-12.
em [rente ao n" 127. carro der-
rapa, danificando o muro; dia
31-12, em frente ao n" 119,
batida de Volks com Corcel,
com prejuízos superiores a
CrS 1 800,00 no primeiro.

ícaro Knhrrtn Pontual —
Ilin."

De atleta
"A cada olimpíada que se en-

cerra, com a melancólica par-
ticipação rio Brasil na parte do
atletismo, os jornais se enchem
rie matéria sobre providências
oficiais em prol do esporte
amador para melhor colocar
o país naquela competição. E
então íncide-se no mesmo erro:
apresentar a s universidades
como a base desse trabalho, es-
quecehdo-se dos clubes espòr-
tivos.

E' evidente que se deve in-
centivar a prática de esportes
nas universidades, mas daí a
se fazer delas a base rie for-
mação dos nossos futuros atle-
ins olímpicos vai uma grande
distancia.
Destaque-se que tal política

restringe o contingente de
atletas beneficiados, pois todo
atleta universitário pode fre-
qttcntiir um clube esportivo,
mas nem todo atleta de clube
pode freqüentar a.s instalações
rie uma universidade. Por ou-
tro lado. quando um atleta
universitário, no auge dc sua
forma, alcançar o último ano
universitário estará, também,
alcançando o último ano tle
desfrute rio sistema de apoio.
Ai, então, ou ele se forma e
perde o apoio ou, o que é pior.
vai "permanecendo" univer-
sitáriò.

José Luiz Gonçalves — Nite-

Pçícsii (hi natureza
"Manifestam-se defendendo

as árvores e animais do Brasil:
M, Lnitia AL Mouráo, Ollvia
Leite. Otlete Leite, Mariana
Lourenço c Marlcric Vamlur-ky
— São Paulo."

As cartas dos leito-
res serão publicadas só
quando trouxerem assi-
natura. nome completo
e legível c endereço. To-
dos esses dados serão
devidamente verificados.

JORNAL DO BRASIL
Ria, 31 tli janeiro dt 1974

Vl(e*Presidenta Exrcutivo: M. F. do Niicimaiilo Brilo D!re1ora*Praft)denU| Conil-nsa Pimira Caniimo

h- t ". W.ltlrr fonlOUfA

Dirotor: BurnaiH H« Cosi.» Campo»

Edtlor de OpintSoi luii Alb-nrlo Bahi*

Visão Deformada
Os dirigentes dos Partidos Comunistas da

Europa Ocidental reuniram-se em Bruxelas e,
depois de iun exame da situação internacional,
segundo a ótica marxista-, detectaram a aproxi-
inação da grande crise do capitalismo.' Desde
Marx. os comunistas sonham com a desagrega-
ção econômica como pré-reqüisitó para chegarem
ao Poder. A medida, porém; que a economia de
merendo encontra novas soluções para os pro-
bleiiias. a idéia marxista distahcia-sc da rcálida-
de Ò seus seguidores são Forcados a violentar a
teoria, para arranjar explicações.

0 encontro i\e Bruxelas foi ò primeiro de
uma série programada para este ano. Os PCs da
Europa capitalista alvoroçam-se com os sinais da
crise gerada pela questão do petróleo e cuidam
dc fixar um modelo de ação conjunta, para li-
rar proveito político da oportunidade que eles
vislumbram, numa visão estreita e viciada.

0 desejo dc promover um ''vasto ínòvimeií-
lo popular" repete a fórmula da frente única.
lautas vezes tentada em vão cm outras oportu-
uidádes. As alianças dc comunistas com socialis-
tas e correntes de origem cristã foram utiliza-
das. sem resultados práticos, nos anos 30, quan-
do o fascismo eslava em ascensão mundial, na
esteira da crise econômica que atingiu, no final
do decênio dc l()2l). os Estados Unidos e a Eu-
rojia.

Os períodos dc crise costumam gerar, antes,
soluções dc tipo autoritário, que invariável men-
lc marginalizam a ação dos comunistas. Sem seu-

sibilidade para a percepção dos dados cspccífi-
cos das situações, os marxistas costumam repelir
os erros de avaliação, Ioda vez «pie os sinais de
dificuldades econômicas se apresentam.

O que se passa agora na economia euro-
péia está longe de configurar o malogro do sis-
lema capitalista. A crise foi deflagrada pelo cor-
le no fornecimento de petróleo, a princi pai fon-
le de energia, paralelamente a uma contínua
elevação de preços. A origem política da decisão
áralte de reduzir as quotas de petróleo tem con-
seqüências econômicas, mas deverá ser resolvida
em decisão igualmente política'; As vicissitiidcs
inglesas, por exemplo, decorrem da alia dos pre-
cos das inalérias-priinas. que impuseram uni au-
ineulo de 75% sobre, o custo dos produtos pri-
manos. As greves operárias na Inglaterra espe-
lháiri uma lula para readquirir o nível aqüisiti-
vo dos salários, sem qualquer intenção atitiea-
pitalista.

Conquanto inócua a previsão marxista da
catástrofe, a situação internacional, em sua inol-
dura de crise, propõe a consideração objetiva
dos dados e a busca de unia solução que abrevie
iun impasse que. já se prolonga com efeitos ne-
gativos. Eslá em pauta, possivelmente, unia re-
divisão internacional de trabalho, em tpie os
países fornecedores de matérias-priuias querem
ler novo Irataniento. a ser alcançado conforme
as próprias regras do mercado, de que são par-
celas integrantes.

Perspectivas Realistas
\no- atrás o Sr. Joseph 0'Néil; presidente

da Ford brasileira, revelou no JORNAL DO
BRASIL a intenção da cinpresii ent ingressar
agressivamente no campo das exportações dc ma-
nufalurados. O tempo passou. Hoje. o Sr. Henry
Ford vem ao Brasil e a empresa reitera ao Mi-
hisj.ro da Fazenda seus propósitos de exportação
no âmbito de uni programa tpie recebe estímulos
fiscais e prevê vendas externas de 100 milliões
dc dólares anuais.

No mesmo passo vem a A olkswageii, que
também está prevendo exportações de 100 mi-
Ihões dr dólares por ano entre 1073 e 1982.
Outras indústrias de automóveis instalada» no
país'; pelo tpie sè sabe. pretendem da mesma for-
ma chegar a um elevado percentual de exporta?
ções. simplesmente porque disso dependem para
manter uma estrutura de custos competitiva no
mercado interno. Quem exporia, além de aumen-
lar a escala dc produção, reduz .-eus custos lis-
cais, Quem não exporta", automaticamente se
marginaliza. E' mais uma questão de necessida-,
de que de patriotismo. A confirmação dos inte-
resses das grandes fábricas pelo mercado exter-
no e portanto significativa neste momento, por-
que muitos empresários, colhidos pelos silêncios
que se fazem durante lodo período de transição
de Governos e por uma situação internacional
confusa, ficam entre o pessimismo improdutivo
e um otiinisn venluabnenle exagerado.

\ favor de perspectivas realistas estão ainda
a.- indicações que se pode colher em fonte- ex-
ternas credenciada-. Qs especialistas estão pre-

vendo para os produtos primários uma siislcn-
lação razoável de preços dc exportação, o que.
aliás, já está evidenciado por mai.- de uni indi-
cador. Nos Estados Unidos, por exemplo, o íii-
dice de preços futuros Dow Jones para produtos
primário.-, publicado pelo H'nll Slrcol Journal,
voltou este mês aos mesmos níveis dc agosto do
ano passado, quando as cotações chegaram a pa-
limiares máximos.

O Journal of Commercc, de Nova Iorque,
prevê lambem a sustentação dos preços dos pro-
dutos primários de interesse dos países latino-
americanos, fazendo porém a ressalva dc que só
uma recessão mundial poderá modificar es.-a
tendência.

No caso específico do Brasil, o jornal re-
fere-se às exportações dc manufaturados; que
chegaram a 2 bilhões de dólares durante o ano
passado, incluindo sapatos, automóveis, eaiui-
nbõe.- e componentes de computadores.

Do lado crítico, o que se tem tle conside-
rar agora são os serviços, e o déficit de balança
comercial decorrente do desequilíbrio rcnianes-
ceiitc, principalmente por conta dos fretes de
graneis, aos quais, aliás, se referiu ontem o Mi-
nislro dos Transportes; Como o país lera dc pa-
gar somas crescentes pelas importações de pc-
tróleo, Iodas as alternativas de economia nas de-
mais rubricas da balança em conta corrente dc-
vem »er analisadas com a máxima urgência, para
que não se repitam no futuro pontos de cslran-
giilanienio que anulem os esforços em outras
área-.

Coordenação Cultural
Fm artigo estampado pelo Jornal dc Letras,

o Ministro Jarbas Passarinho referiu-se às difi-
culdadcs dc implantação dc uma política cultu-
ral que, mesmo assim, clc iniciou ao final de
sua gestão no MEC, sob a forma de um progra-
ma de ação. O surto de desenvolvimento aiiiuen-
lou a demanda de cultura, mas os organismos
existentes rcvelaihVse incapazes, por obsólétisnió,
dc satisfazer necessidades crescentes.

('abe ao Estado, portanto, criar "'condições

necessárias para organizar a divulgação e a atu-
alizacão dos meios de informação cultural, de
maneira eficaz e duradoura, em âmbito nacio-
nal". frisou o Ministro. E teve o cuidado, natu-
ralinente, de ressalvar que a atuação governa-
mental, neste campo, será a dê orientar e esliniu-
lar, ;t fim dc que não saia ferida a liberdade dc
expressão.

\s dimensões do país. a asçen dc maior
número dc brasileiros ao.» níveis dc bem-estar e
de lazer e a relativa apatia dos órgãos culturais,
que funcionam, com raras exceções, mal e de
maneira dcscoordcniida. dificultam a oferta de
bens culturais^ Claro eslá que um programa de
ação não basta. O país sente a falta de uma po-
lilica cultural ativa, empreendedora, que distri-
hua devores c responsabilidades entre ps orga-
ilismos públicos c ;is entidades particulares, no
âmbito da Federação, dos Estados c dos munici-
pios.

I in plano de lal envergadura eslá por ser
definido com maior ambição. E. o que é óbvio,
com recursos generosamente cedidos nos orça-
mentos, \ cja-.-c por exemplo, o que acontece
ao- ilociiineiilos histórico», para não citar as
obras dc arte sacra ou pertencentes ao palrimô-

nio histórico e artístico, Tem-se como certa, há
muito tempo, a evasão de documentos e obras
patrimoniais, c sustenta-se a necessidade clc uni
rígido controle contra esse constante dessíingra-
ineulo da memória nacional. Como, no entanto,
evitar o desaparecimento dc papéis imprescindí-
veis à eoiuplenientaeão de nossa História, se nem
sequer lemos o zelo de bem prpservá-lòs?

No noticiário que trouxeram, esta semana,
sobre duas Comissões incumbidas de verificar a
eliminação indiscriminada de documentos histó-
ricos e a saída de papéis e livros raro» do país.
os jornais mencionaram propostas feitas ao Ar-
quivb Nacional, por empresas particulares, para
sita modernização. E" inegável que este» c outros
arquivos, incluindo museus, vivem cm situação
de penúria, sem verba.» adequadas, seni recurso.»
humanos, em prédios mal conservados.

Nosso acervo cultural eslá entregue ao.» ra-
los. traças e umidade, correndo o risco dc in-
cêudio. porque os prédios não dispõem dc um
sistema dc segurança apropriado. Especialistas
em biblioteconomia, 'arquivo, restauração de
obras de arte e outras atividades são formados
lentamente, havendo clara defasageni enlre o seu
número e as necessidades de preservação. No in-
lerior. arquivos públicos são queimados em in-
eêndio.» muitas vezes criminosos. Na- repartições
públicas não se tem a noção do que seja do-
eumento histórico.

E' preciso, primeiro, preservar a documen-
lação existente, para depois encontrar meios de
melhor fiscalizá-la contra os aproveitadores. Isto
pede uma política cultural coordenada, vigilan-
le. com recursos suficientes para reestruturar o.»
organismos culturais c promover o intercâmbio;

Caulos
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As "belepoques'"
Trislâo dc AiIkiviIc

Perdoem-me o neolo-
gismo. .. Mas se já em
1911, na sua Esfinge,
Afrânio Peixoto escrevia
toalete; se recentemente
a linguagem esportiva
não trepidou em passar
íootball para futebol ou
back para beque e assim
por diante, não é demais
que abrasileiremos a tão
falada belle evoque, que
ficou sendo universal-
mente ligada a essa vés-
pera da Primeira Grande
Guerra, quando em 1914
expirou o século XIX. E
que Charles Louis Phili-
pe, logo em seguida,
classificava como sendo
a despedida de um mun-
do feliz e despreocupado,
na sua famosa sentença:
"fitiié Ia douceur ãe vi-
vre; les temps de Ia pas-
sióh sont arrivés." Não
será aliás que o crepús-
culo do petróleo barato
e abundante, e o da levi-
andade industrial dos
desenvolvidos e super-
d e s e n v olvidos, farão
também da- década dos
70 o fim de uma nova
"douceur cie vivre"?
Além desse fenômeno
i mprevisto (imprevisto
para os que não fazem
do imprevisto a maior lei
da História), da transfe-
rência do capitalismo,
das mãos dos norte-
americanos para as
mãos dos árabes; das
mãos dos requintados e
consumidores para a s
mãos dos produtores pri-
mários e tribalistas.

Se é possível chamar
de primária e tribalista
uma civilização, ou an-
tes uma cultura, ai-
t a m ente desenvolvida
como a cultura árabe e
sua civilização, que só
voltou ao primarismo po-
ético do deserto, em vir-
tude de uma Revolução
Industrial, feita no

- Ocidente e na crisfan-
dade e que contribuiu
aliás decisivamente para
a sua desocidentalização
e descristianização. Esse
fenômeno da transferên-
cia do capitalismo para
as mãos dos árabes tal-
vez seja apenas têmpora-
rio. Já que baseado em
jazidas de petróleo
necessariamente limita-
das. Nein foi previsto pe-
Ia precária futurologia
de Karl Marx. Mas vai
trazer, mesmo assi in ,
c onsequencias possível-
mente mais drásticas pa-
ra o capitalismo ociden-
tal do que a própria Re-
volução Russa. Já que
esta e até mesmo a Revo-
lução Chinesa, m u i t o
mais profunda e com ra-
ízes em uma cultura

muito mais antiga que
a própria c u 11 u r a
ocidental, estão hoje em
pleno intercâmbio com
o capitalismo ocidental,
na base da nova revolu-
ção industrial de tipo es-
sen cialmente automa-
ticista e computorizada.
De que até as pequenas
r e v o 1 uções direitistas
como a nossa estão par-
ticipando em plena eufo-
r i a desenvolvimentista.
E paradoxalmente e m
nome de uma geopolitica
nominal mente anti-
socialista e principal-
mente anti-soviética e
antimaoísta! S. M. o Pe-
tróleo está confundindo
tudo isso.

Ubi sunt os clamores
esquerdistas do nosso "o

petróleo é nosso", nesta
era nova em que o ex-
presidente da Petrobrás
vai ser em breve nomea-
do futuro Presidente da
República conservadora?
E quando uns obscuros
xeques que — sem as
jazidas de 53% do gás
mundial que move 80'.'
dos parques industriais
de quase todo o mundo
moderno capitalista, se-
riam ainda hoje simples
guerrilheiros do deserto,
d e clavinotes anacrô-
nicos em punho, no dor-
so de camelos claudican-
tes, com a face semi-
oculta como a dos toua-
regues — são hoje, es-
ses obscuros xeques, ob-
sequiados c o rri embai-
xadas de todos os países
do mundo. O socialismo,
aliado ao capitalismo e
perseguindo na Rússia
os escritores livres, tal
como o fazem os países
do mais obscurantista
reacionarismo na Espa-
nha, na Grécia, em Por-
tugal ou na América La-
tina, enquanto os capi-
tais fogem dos bancos
capitalistas de ontem e
se acumulam, sob a for-
ma dc barras dc ouro,
nas caixas fortes dos
bancos neocapitalistas
dos ex-guerrilheiros do
deserto, enquanto os
seus adversários sionis-
tas se negam a restituir-
lhes as terras conquis-
taclas — que esplêndida
confirmação para os que
consideram a História
como a confusa prepara-
ção do Reino de Deus,
através cl a s surpresas
menos antecipadas pelos
mecanicistas d o deter-
minismo, ou pelos oligar-
cas da geopolitica auto-
ritária do espiritualismo
reacionário ou do mate-
rialismo histórico.

Esse espetáculo caó-
tico, m a s estimulante,

do mundo dos nossos
dias nesta década de 70,
está sendo uma curva da
H i stória possivelmente
tão importante como foi
a das guerras, revoluções
c crises que liquidaram
com a outra B elle
Époque, a autêntica, a
partir de 1914.

O espetáculo do mun-
do de hoje nos reporta
i n s e nsivelmenfe para
aquela era da despedida,
de um mundo, como a de
que participou a nossa
mocidade em flor. Hoje
é o capitalismo, com sua
filosofia do conforto e do
consumo, que se transfe-
re para a mão de Novos
Ricos, que começam
apenas a sofrer a tran-
sição "do carro de boi ao
fonógrafo", como duran-
te a autêntica Bclle
Époque o poeta catalão
Santiago de Rusinol des-
creveu o que lhe parecia
ser a passagem precipi-
tada da América Latina
do colonialismo feudal
ao industrialismo libe-
ral. Esse capitalismo
ocidental é que gerou, no
seu crepúsculo subcons-
ciente en beauté, a bclle
époque tradicional.

E se conservo, quanto
a esta, a expressão fran-
cesa no original, é que
realmente Paris repre-
sentou, para essa íase
histórica do crepúsculo
capitalista, o símbolo da
vie en rose... Hoje o
capitalismo está aliado
ao socialismo, que ele ge-
rara ao longo do século
XIX e contaminando
com suas toxinas e suas
vitaminas (pois tanto o
capitalismo como o soei-
alismo são bifrontes e
ambíguos), tanto os ára-
bes como os judeus, tan-
fo os africanos como os
iranianos ou o s japo-
neses. E os alimentando
com um vitalismo mate-
rialista, que tanto pode
representar uma revitali-
zação do capitalismo mo-
ribundo n o Ocidente,
como pode representar,
e essa é a minha
opinião, uma esperança
para u m humanismo,
não apenas ocidental
mas universal, em que o
cristianismo será uma
presença catalitica dc
tipo sobrenatural, que
não será apenas uma
utopia vã mas uma uto-
pia sã. Estaremos pois
vivendo o crepúsculo dc
uma nova belepoque e no
limiar de uma nova Ida-
de Média como predisse
Berdiaeff? Ou passando
pelas provações prepa-
radoras de um novo e
mais sadio humanismo?

)
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Delfim abrirá
exposição
em Ouro Prelo

Belo Horizonte ISucursali
.. O Ministro da Fazenda.

Sr. DelfiiTi Neto, Inaugurara
dia 6 de fevereiro, no filão
térreo da Casa dos Contos,
em Ouro Preto, a maior ex-
posição cie pinturas sobre
aquela cidade já realiza-
da no pais. como parte das
solenidades de abertura do
Centro de Estudos do Ciclo
do Ouro. do seu Ministério.
c o Museu do Fisco.

O Governador Rondon
Pacheco comparecerá à ce-
rimònia. A exposição; que
está sendo organizada pela
Fundação de Atts de Ouro
Preto, terá obras de Gulg-
hard, entre as quais uma de
suas maiores telas, u m a
paisagem da cidade, perten-
cente ao pintor Mário Sllé-
sio, avaliada em CrS 200 mil.

SEGURO

O Ministério da Fazenda
pagará CrS 1 milhão de se-
guro pelas obras expostas
na exposição e o Governo
mineiro ficará responsável
pela sua proteção policial.

Figurarão na mostra
obras de Genesco Murta,
Mário Silésio, Inirriá de
Paula, Petrônio Bax, Jarbas
Juarez, Sara Ávila. Hercula-
no, Iara Tupinambá. Carlos
Bracher, Nelo Nuno. Jáder
Barroso, Anamélia Rangel,
Jair Fonso Inácio. Gélcio
Fortes. Catu Lacerda, Hezir
c outros.

Distribuição
de mapas
se normaliza

Possivelmente amanhã já
estará normalizado o fcrhe-
cimento do.s volumes ? ma-
pas co.itendo levantamento
aerofotogramétricò feito pelo
Projeto Raciam ém 780 mil
quilômetros quadrados dc.
terras do Maranhão e Piaui
e parte de Ceará, Pernam-
buco e Balva.

Ontem .dezenas de pes-
soas voltaram a ccmparicer
ao primeiro andar da sede
do Departamento Nacional
de Produção Mineral (Ave-
nida Pastem*, 404), mas
poucos conseguiram com-
prar os e xemp.1 ar e s
iCrS 100.00 cada), pois a
gráfica responsável pela
edição não tinha entregado
um número suficiente.

ERRO PEQUENO

Além dos três volumes de
histórico içada um
correspondente às três su-
barcas em que foi dividida
a região levantada» c os
seis mapas que acompa-
nham cada um deles, os in-
ter;ssadcs ainda terão à
sua disposição 46 mapas
piantmétricos (com uma es-
pécie de radiografia do relc-
vo) que, juntos, abrangem
toda a área. Cada um custa
CrS 10.00.

Ontem, vários interessa-
dos procuraram a partir
das 9h o Io andar do prédio
do DNPM. á procura dos re-
latórios e dos seis mapas
que os acompanham: geoló-
gico. pedológlco (estudo do
solo para agricultura), fi-
toecológico (sobre condições
climáticas c ecológicas i. cx-
ploratório de solos, de ap-
tidào agrícola des solos c de
uso potencial da terra.

Corsetti faz
concorrência
de rádios FM

Brasília (Sucursal) -- O
Ministro das Comunicações,
Sr. Higino Corsetti, assinou
ontem dois editais de con-
corrência pública para a
instalação de emissoras de
rádio FM nas cidades de
Santos e São José do Rio
Preto, em São Paulo.

A emissora santista rece-
berá o canal 262 e operará
erri 100.3 MHZ. A de São Jo-
se do Rio Preto receberá o
canal 288, operando c m
105,5 MHZ. As duas emisso-
ras serão do tipo classe A,
e a publicação dos editais
de concorrência será feita
ainda esta semana.

Trabalhador italiano vai
ter direito à previdência
brasileira e vice-versa

Brasília (Sucursal) — Trabalhadores italianos
vão gozar dos benefícios da previdência social no
Brasil, e o mesmo acontecerá com os brasileiros na
Itália,'segundo protocolo adicional ao Acordo de Mi-
«n*ação entre os dois países, assinado ontem pelo Mi-
nistro do Trabalho, Sr. Júlio Barata, e o Embaixa-
dor da Itália, Sr. Cario Enrico Gigliolh.

O protocolo entrará em vigor tão logo seja sub-
metido às disposições constitucionais sobre assina-
tura de acordos internacionais, em cada país, raüfi-
cação c notificação recíproca. Valera por três anos,
considerando-se tacitamente prorrogado por psno-
dos sucessivos de um ano. salvo denúncia.

EXEMPLO

Prefeitos da Baixada se reúnem hoje
Niterói i Sucursal ) — Os seis prefeitos do.s

municípios que compõem a Baixada Fluminen-
.se estarão reunidos hoje, cm Duque de Caxias,
na primeira tentativa concreta de desenvol-
verem um programa conjunto — de defesa ci-
vil - liara enfrentarem o.s problemas comuns
a todos.

A reunião será promovida pela Divisão de
Serviço Social da Prefeitura de Caxias, cujo
chefe.' professor Cláudio Chavantcs, informou
ornem estarem confirmadas a.s presenças dos
prefeitos de Nova Iguaçu, São João de Meriti,

Nilópolis, Magé c Itaguai, que estarão reuni-
dos a partir das IBh, no gabinete do prefeito
dc Caxias.
PRIMEIRO PASSO

Marcada por problemas comuns, a Baixa-
da Fluminense, que concentra metade da po-
pulacào do Estado do Rio e seu principal par-
que industrial — visto om conjunto — sem-
pre enfrentou dificuldades para a realização
de programas de ajuda mútua entre seus mu-
nicipios. na maioria das vezes em razão de
interesses políticos.

O encontro c coordenado pelo professor
Cláudio Chavante.s, que Informou ser um dos
objetivos principais da reunião a criação de
um órgão central de defesa civil, com subse-
des nos municípios, em condições de atuar
quando ocorrerem enchentes — um dos prin-
cipais problemas da Baixada Fluminense —
"mas, principalmente, para desenvolver uma
política educativa da população, dando-lhe as
mínimas condições para colaborar em ocasiões
de catástrofes, além de criar um corpo de de-
lesa, mobilizável a qualquer hora."

Assinado no centenário
do inicio da migração ita-
liana para o Espírito Santo
e o Rio Grande do Sul, o
protocolo entre o Brasil e
a Itália prevê o direito a to--
dos os benefícios previdnn-
ciarios aos nacionais de ca-
da um desses paises que
trabalhem no outro.

As únicas exceções refe-
rem-se ao trabalhador de
uma empresa com sede cm
um dos Estados contratan-
tes que for enviado ao terri-
tório do outro por um pe-

riodo limitado; ao pessoal
de vóo das empresas aéreas
e os membros da tripulação
e navios, que continuarão
sujeitos á legislação vigente
do pais em cujo território
a empresa tiver sede ou sob
cuja bandeira estiver.

Na cerimônia de assina-
tura do protocolo o Ministro
Júlio Barata manifestou
seu desejo de que ele sirva
de "exemplo c paradigma
no mundo dividido e' con-
vulso deste século."
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iunto à mais bela praça dadijuc
Edifício

Teur dc Iii®
Rua Afonso Pena, 32 - entre a Praça
Afonso Pena e a Rua Haddock Lobo.

Para seus filhos vai ser uma festa: morando cm
edifício nobre, perto da praça mais linda da
Tijuca! Para o seu lar. uma paz muito grande.
O cd. four de l.ille. apenas um apartamento por
andar, está situado num dos melhores trechos
da tradição üjucana. Prédio de chegar feliz.
Hail nobre afapétaüó, lambris dé alumínio
e camurça. Vidro temperado blindex.
Fachada com esquadrias de alumínio e vidro
fume, Pilotis elevado com playground.
Acabamento de alta classe, amplos espaços.
No seu apartamento, único no andar, living,
sala de jantar, 4 quartos (suite de 15 m').
3 banheiros sociais cm cor. copa/cozinha,
dependências completas, terraço de serviço,

quarto de empregada. Vaga na garagem incluída
no preço. Apenas 14 andares, apenas 14
apartamentos. Tijuca. trecho nobre, acabamento
dç alto luxo... Sérgio Dourado, hoje mesmo!

Pagamento pelo
Sistema Sérgio Dourado
Menos de metade alé as chaves, o restante após
as chaves em forma de aluguel.

! Pagamento em 76 meses ^«SÍ^St^III
Construção em 18 meses Mensalidades 3,186,00

ct; •» (durante a obra)
Chaves 31.860,0(1

Mensalidades 3.917,00
ix_ (após as chaves)

Projeto Slomo Wenkert Arquitetura e Planejamento
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R. CONDE DE BONFIM, 36-TELS.: 248-1002 E 248-2124
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Delfim abrirá Trabalhador italiano vai
exposição ter direito à previdência
em Ouro Prelo b r a s i I ei r a e vice-versa

Prefeitos da Baixada se reúnem noje

Belo Horizonte (Sucursal)
• - O Ministro cia Fazenda,
Sr. Delfim Neto. inaugurará
dia 6 dc fevereiro, no .salão
térreo da Casa dos Contos,
em Ouro Preto, a maior ex-
posição de pinturas sobre
aquela cidade já realiza-
da no pais, como parte da.s
solenidades de abertura do
Centro de Estudos do Ciclo
do Ouro, do seu Ministério,
c o Museu do Fisco.

O Governador R o n d o n
Pacheco comparecerá à ce-
rimônlá. A exposição, que
está sendo organizada pela
Fundação de Arte dc Ouro
Preto, terá obras de Guig-
nard, entre as quais uma de
suas maiores telas, u m a
paisagem da cidade, perten-
cente ao pintor Mário Silé-
sio, avaliada em CrS 200 mil.

SEGURO

O Ministério da Fazenda
pagará CrS 1 milhão de se-
guro pelas obras expostas
na exposição e o Governo
mineiro ficará responsável
pela sua proteção policial.

Figurarão na mostra
obras dc Genesco Murta.
Mário Silésio, Inimá dc
Paula. Petrônio Bax, Jarbas
Juarez, Sara Ávila. Hercula-
no, Iara Tupinambá, Carlos
Bracher, Neio Nuno. Jàder
Barroso. Anamélia Rangel,
Jair Fon.so Inácio. Gélcio
Fortes. Catu Lacerda. Hezir
e outros.

Distribuição
de mapas
se normaliza

Possivelmente amanhã já
citará normalizado o ferne-
cimento dos volumes e ma-
pas co.itendo levantamento
aerofotogramétrico feito pelo
Projeto Radam em 780 mil
quilômetros quadrados de
terras do Maranhão e Piauí
e parte de Ceará, Pernam-
buco e Bahi.

Ontem , dezenas de pes-
soas voltaram a comparecer
ao primeiro andar cia sede
do Departamento Nacional
de Produção Mineral 'Ave-
nida Pasteur, 40.i. mas
p o i; c o s conseguiram com-
p rar o s c x e m p1 a r e s

i CrS 100.00 cada', pois a
gráfica responsável pela
rdição não tinha entregado
um número suficiente.

Corsetti íaz
concorreu cia
de rádios FM

Brasília (Sucursal) — O
Ministro das Comunicações,
Sr. Higino Corsetti, assinou
ontem dois editais de con-
corrência pública para a
instalação de emissoras de
rádio FM nas cidades de
Santos e São José do Rio
Preto, em São Paulo.

A emissora santista rece-
berá o canal 262 e operará
em 100.3 MHZ. A de São Jo-
sé do Rio Preto receberá o
canal 238, operando e m
105,5 MHZ. As duas emisso-
ras serão do tipo classe A,
e a publicação dos editais
de concorrência será feita
ainda esta semana.

Telefonia
rural vai
ser estudada

São Paulo (Sucursal) —
Convênio visando à clabo-
ração de estudos básicos pa-
ra a implantação da telefo-
nia rural em todo o pais e
propor diretrizes e soluções
ao Ministério das Comuni-
cações foi assinado ontem,
no Palácio do.s Bandeiran-
tes, entre a Tclebrás e a
Fundação para o Desenvol-
vimento Tecnológico da En-
genharia. da Universidade
de São Paulo.

Brasília (Sucursal) — Trabalhadores italianos
vão gozar dos benefícios da previdência social no
Brasil, e o mesmo acontecerá com os brasileiros na
Itália, segundo protocolo adicional ao Acordo de Mi-
gração entre os dois paises, assinado ontem pelo Mi-
nistro do Trabalho, Sr. Júlio Barata, e o Embaixa-
dor da Itália, Sr. Cario Enrico Gigiiolli.

O protocolo entrará em vigor tão logo seja sub-
metido às disposições constitucionais sobre assina-
tura de acordos internacionais, em cada pais, ratifi-
cação e notificação recíproca. Valerá por três anos,
considerando-se tacitamente prorrogado por períò-
dos sucessivos de um ano, salvo denúncia.

Niterói (Sucursal) -- Os seis prefeitos do.s
municípios que compõem a Baixada Flumincu-
se estarão reunidos hoje. cm Duque dc Caxias.
na primeira tentativa concreta de desenvol-
verem um programa conjunto — dc defesa ei-
vil — para enfrentarem os problemas comuns
a todos.

A reunião será promovida pela Divisão de
Serviço Social da Prefeitura de Caxias, cujo
chcle, professor Cláudio Chavantes, informou
ontem estarem confirmadas as presenças do.s
prefeitos de Nova Iguaçu, São João de Meriti,

Nilópolis, Magé e Itaguai, que estarão reuni-
dos a partir das 15h. no gabinete do prefeito
dc Caxias. \
;• I tEIRO PASSO

' Marcada por problemas comuns, a Baixa-
..a Fluminense, que concentra metade da po-
pc. ação do Estado do Rio e seu principal par-
que industrial  visto em conjunto — sem-
pre enfrentou dificuldades para a realização
de programas de ajuda mútua entre seus mu-
nicipios, na maioria da.s vezes em razão de
Interesses políticos.

O encontro é coordenado pelo professor
Cláudio Chavantes, que informou ser uni cios
objetivos principais da reunião a criação dc
um órgão central de defesa civil, com subse-
ries nos municipios, em condições de atuar
quando ocorrerem enchentes — um do.s prin-
cipais problemas cia Baixada Fluminense —
"ma.<. principalmente, para desenvolver uma
politica educativa da população, dando-lhe as
mínimas condições para colaborar em ocasiões
dc catástrofes, além dc criar um corpo de de-
lesa, mobllizável a qualquer hora."

EXEMPLO

Assinado no centenário
do inicio da migração ita-
liana para o Espirito Santo
e o Rio Grande do Sul. o
protocolo entre o Brasil e
a Itália prevê o direito a to-
dos os benefícios previden-
etários aos nacionais de ca-
da um desses paises que
trabalhem no outro.

As únicas exceções refe-
rem-se ao trabalhador de
uma empresa com sede em
um dos Estados contra.an-
tes que for enviado ao terri-
tório do outro por um pe-

ríodo limitado; ao pessoal
de vôo das empresas aéreas
e os membros da tripulação
e navios, que continuarão
sujeitos á legislação vigente
do pais em cujo território
a empresa tiver sede ou sob
cuja bandeira estiver.

Na cerimônia de assina-
tura do protocolo o Ministro
Júlio Barata manifestou
seu desejo dc que cie sirva
cie "exemplo c paradigma
no mundo dividido e con-
vulso deste século."
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junto à mais bela praça da Jijuc
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Edificio

lotir de ãilie
Rua Afonso Pena, 32 - entre a Praça
Afonso Pena e a Rua Haddock Lobo.

Para seus filhos vai ser tima festa: morando cm
edifício nobre, perto da praça mais linda da
Tijuca! Para o seu hu. tuna pa/. muilo grande.

O ed. Tour de l.ille. apenas uni apartamento por
andar, está situado num dos melhores trechos
da tradição tijucana. Prédio cie chegar feliz.
Hall nobre atapetaclo, lambris de alumínio
e camurça. Vidro temperado blindex.
Fachada com esquadrias de alumínio e vidro
fume. 1'ilotis elevado com playground.
Acabamento de alta classe, amplos espaços.
No seu apartamento, único no andar, living,
sala de jantar, 4 quartos (suiie de 15 m),
3 banheiros sociais em cor. copa/cozinha,
dependências completas, terraço de serviço,
quarto de empregada. Vaga na garagem incluída
no preço. Apenas 14 andares, apenas 14
apartamentos. Tijuca. trecho nobre, acabamento
dc alto luxo... Sérgio Dourado, hoje mesmo!

Pagamento pelo
Sistema Sérgio Dourado
Menos de metade alé as chaves, o restante após
as chaves em forma de aluguel.

Pagamento em 76 meses
Construção em 18 meses
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Preço a partir dc: 354.000.00
Sinal 24.780,00
Mensalidades 3.186,00
(durante n obra)
Chaves 31.860.00
Mensalidades 3.917.00
(após .."i cliíi\cm
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jl Brejnev prevê nova fase nas relações com Havana
Miami (UPI-JB) — O

secretário-geral do Par-
tido Comunista da
União Soviética, Leonid
Brejnev, declarou ontem
em Havana que suas
atuais conversações com
os dirigentes cubanos, ào
lado da última visita do
Primeiro-Ministro Fidel
Castro a Moscou, "mar-
carão uma nova fase na
colaboração cubano-sovi-
ética."

Segundo a Rádio
Havana, captada em
Miami, Brejnev disse
que atribuía "importan-
cia prioritária ao estrei-
tamento dos laços entre
os dois países." Brejnev
voltou a afirmar que sua
missão em Havana é de
paz e que a assistência
militar a Cuba tem por
objetivo "garantir a paz
e a tranqüilidade, e não
tem fins agressivos."

CRÍTICA AO
OCIDENTE

Brej nev acusou o
Ocidente de r et ar d a r
diversas negociações
com os países comunis-
tas, particularmente as
referentes à conferência
de segurança européia, j
em Genebra, e à redução
das forças militares na
Europa Central.

Depois de observar que
isso poderia ser uma ten-
tativa de pressão sobre
a União Soviética, disse
que "alegando diferentes
pretextos, algumas pes-
soas estão retardando a
soíução prática cle ques-
toes já amadurecidas."

CÚPULA

Acredita-se que Brej-
nev está mantendo reu-
niões com dirigentes
comunistas de diversos
países que se encontram
em Havana, convertendo
sua visita numa espécie
de "reunião de cúpula
comunista lat ino-
americana."

Nada foi divulgado a
respeito dessa reunião.

Ontem, Brejnev pas-
sou o dia fazendo visitas
de cortesia e consulta a
embaixadores cle outros
países do bloco comunis-
ta, provavelmente Polo-
nia e Tcheco-Eslováquia.

Rjdiofot. UPI
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Nomeação de Villar
pera renúncias na

polícia argentina

Brejnev acena para a multidão com um chapéu típico cubano e ganha aplausos ãe Fidel

Fidel destaca ajuda
s o viélicami ^ r

Elevadores Atlas
Escadas Rolantes Atlas

A Divisão Elevadores
da Indústrias Villares tem a
satisfação de comunicar a
contratação do 28.000.°
elevador ATLAS com a

Pinto de Almeida
Engenharia Ltda., em

Niterói.

Havana (AFP-AP-UPI-JB) — O Primeiro-
Ministro Fidel Castro disse, em discurso dc
boas vindas ao secretário-gcral do Partido
Comunista da União Soviética. Leonid Brej-
nev, que Moscou havia fornecido armas gra-
tuitamente a Cuba por se encontrar numa pre-
cúria situação econômica em conseqüência do
bloqueio imposto peles Estados Unidos.

Ressaltando que Moscou nada havia pe-
dido em troca. Fidel Castro disse que "nisso

reside a profunda diferença entre as relações
da Cuba socialista com a União Soviélica e
as relações históricas que nossa pátria conhe-
ceu como colônia espanhola e depois com o
ncocolonialismo norte-americano."

AMIGOS

Entre os atuais amigos dc Cuba, no con-
tinente americano. Fidel Caslro citou os pai-
ses que mantém relações com Havana. "Ape-

sar das pressões imprrialistas. Cuba já man-
tèm relações diplomáticas e amistosas com
oulros países neste hemisfério, isto é, Cana-
dá. México. Peru, Argentina. Jamaica, Barba-
dos, Trinidad-y-Tobaç/o, c Guiana."

Causou surpresa entre os observadores o
fato de o dirigente cubano náo ter citado o
Panamá, uma vez que Havana vem apoiando
firmemente o Governo panamenho em seus
esforços por colocar sob sua soberania a Zo-
na do Canal.

ELOGIO AO PERU

O.s maiores elogios, entretanto, foram di-
rígidos ao atual regime peruano. 

"Na Améri-
ca Latina — disse — outros paises, alem dc
Cuba — entre os quais se destaca a Repúbli-
ca do Peru. nossa irmã — desenvolvem esfor-
ços para recuperar seus recursos naturais, sua
economia em bases justas c obter a indepen-
dência de forma total."

Fidel Castro disse que a derrubada de Al-
lende e o golpe de estado no Uruguai "de-

monstram que as classes reacionárias já não
podem deter os movimentos populares e man-
ter-se no poder a não ser por meio da força
mais brutal." Fidel Caslro aproveitou a opor-
tunidade para voltar a criticar o Brasil.

URSS diz que é crime
expo r t a r revolução

Havana (AFP-AP-UPI-JB) — A União
Soviética considera criminosa qualquer tenta-
tiva dc exportar a contra-revolução, mas tam-
bém não concorda em que sc possa exportar
a revolução, declarou o secretário-geral do
Partido Comunista da URSS. Leonid Brejnev,
cm agradecimento á homenagem que recebeu
em sua atual visita a Cuba, terça-feira à noite.

"A revolução amadurece cm solo nacio-
nal e suas formas e métodos são assuntos que
devem ser decididos pelo povo de cada pais",
observou. E acrescentou: "Não somos pacifis-
tas e não estamos a favor da paz a qualquer
preço nem de congelar os processos sócio-po-
liticos que sc desenvolvem em cada pais. Em
nossa opinião, a paz é o respeito incondicío-
nal ao direito dos povos dos paises sociaiistas
de edificarem uma nova sociedade, sem ne-
nhuma interferência externa."

APOIO A CUBA

Ao agradecer as boas vindas dadas pelo
Primeiro-Ministro Fidel Castro, o dirigente
soviético disse também que "para a União So-
viética, Cuba não é objeto de exploração nem
de investimento capitalista. Não é uma base
estratégica da qual se espera irradiar influ-
ência."

A URSS apoia Cuba econômica c militar-
mente, mas "as armas soviéticas em mãos
cubanas não são para atacar ninguém. Elas
servem à causa da pas e da tranqüilidade",
acrescentou.

Para Leonid Brejnev o que houve no
Chile — "um sangrento golpe fascista" — foi
uma derrota na luta pela libertação, mas que
"nenhuma lição do passado foi em vão. "Es-

pecificamente, a experiência da chegada dos
Partidos da Unidade Popular ao Poder, no
Chile, será usada, sem dúvida, pelos que lu-
tam pela liberdade e a independência nacio-
nal."

O jim da guerra fria entre as duas super-
potências — prosseguiu — trouxe resultados
positivos, como o Pacto de Limitação dc Ar-
mamentos,'o fim da guerra do Vietnã e os
acordos do Oriente Médio.

Buenos Aires (UPI-AP-
JB) —A nomeação para
subchefe da Policia Federal
do ex-comissário Alberto
Villar —- que no Governo do
Presidente Alejandro La-
nusse comandava um es-
quadrão especializado na
repressão a distúrbios de
rua — provocou a renúncia
de nove comissários com
funções nos altos escalões
policiais.

Fontes informadas disse-
ram que os pedidos de de-
missão foram apresentados
logo depois da pesse de
Villar e de Luis Margaride,
outro ex-comissário que ser-
viou ao regime anterior e
agora chamado pelo Presi-
dente Juan Domingo Peron
para ocupar o cargo de su-
perintendente da Seguran-
ça Nacional.

CRÍTICAS

Villar foi chefe do esqua-
drão policial denominado
Guarda cle Infantaria, e
Margaride ganhou notorie-
dade por sua ação "morali-
zadora" conlra a pornegra-
fia, a prostituição e o tráfi-
co de drogas. Ambos foram
demitidos dos cargos antes
da posse do Governo do
Presidente Hector Campora.
dia 25 clc maio.

Sua nomeação, bem como
a do General Alberto Cace-
res para diretor da Gendar-

meria Nacional (Policia de
Fronteira) — cargo que cle
ocupou no Governo passado
— provocou violentas criti-
cas da esquerda peronista.

A escolha desses três fun-
cionários, segundo os obser-
vadores, é a primeira medi-
da tomada pelo Presidente
Peron para por em marcha
seu plano de dar fim aos
grupos terroristas, que nos
últimos dias tem desenvol-
vido grande atividade na
Argentina.

AMEAÇA

Enquanto isso, prossegue
a luta entre os grupos anta-
gónicos peronistas. Ontem,
os jornais ds Buenos Aires
receberam um comunicado
dc- uma organização que se
intitula Parapoliciais, que
ameaça matar personalida-
des esquerdistas.

' 'Serão executados ime-
chatamente e no local cm
que forem encontrados", diz
o comunicado.

Outra organização — a
Alia nç a Antiimperialista
Argentina (AAA) — tam-
bém ameaça matar diversos
esquerdistas como Rudolfo
Puigross, ex-Reitcr da Uni-
versidade Nacional de Buc-
nos Aires, Manuel Gaggero,
ex-membro do Comitê Cen-
trai do Partido Comunista,
e Agustin Tosco, dirigente
da esquerda peronista.

Oposição dividida

fortalece situação
na Costa Rica

São José da Costa Rica
(AFP-JB) — Os 875 mil elei-
tores da Costa Rica ele-
gerão no próximo dia 3 um
novo Presidente, 57 deputa-
dos e 700 vereadores. Exis-
tem oito candidatos à Presi-
dência, mas apenas quatro
têm chances reais de ven-
cer.

O Partido no poder é o de
Libertação Nacional, que in-
dicou o advogado Daniel
Oduber, de 53 anos, como
candidato. A Oposição está
dividida em três grupos —
cada um com seu candidato
a Presidente. O Partido de
Unificação Nacional apre-
senta o médico Fernando
Trejos Escalante, de 5 2
anos de idade, o Nacionalis-
ta escolheu Jorge Gonzalez,
de 44 anos, e o Partido Re-

novação o economista Ro-
drigo Carazo.

Quatro outros Partidos
disputam a campanha, mas
segundo os observadores,
sem chance alguma de vitó-
ria: os comunistas com Ma-
nuel Mora, os socialistc.s
com Francisco Aguilar, cs
democrata-c r i s t ã o s com
Jorge Monge e os democra-
tas com Gerardo Villalobos.

A medida que se aproxi-
ma o dia da eleição a
atenção so concentra em
Daniel Oduber e Fernando
Trejos, os principais candi-
datos. Para ser eleito, são
necessários 40% dos votos,
no mínimo. Há uma velha
tradição na Costa Rica: o
Partido que está no Poder,
geralmente, perde as
eleições para o principal
candidato da Oposição.

Portas abertas para viver o mundo,

,_ ;l

A Varig está admitindo,em seu Curso
Especializadojovens que queiram ser
comissários/as de bordo. É uma profissão que se
desenvolve pelo mundo inteiro: todo o Brasil,
Paris, Nova York, Roma, Tóquio, etc..., numa
sucessão renovada de cidades e países - com
portas abertas para viver o mundo. Agora mesmo,
com a introdução dos DC-10 (jatos de primeira
grandeza), amplia-se este mercado de trabalho
Qualificado.
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Estado de sítio evita Bolívia resgata Coronel e cria zona militar

golpe contra Ban
La Paz tUPI-AFP-AP-JB i — O CO-

mando Coniunlo da.s Forças Armadas
anunciou a descoberta de um plano sub-
verslvo que culminaria com um golpe
dirigido neio ex-Chefe do Estado-Maior
do Exército. General reformado Eladio
Sanchez Gironda — programado para a
madrugada da última terça-feira.

A conspiração fracassou porque na
segunda-feira o Presidente Hugo Banzer
declarou o estado de sitio em todo o pais
para enfrentar a rebelião dos trabalha-
dores rurais nas províncias centrais, que
protestavam contra o aumento do custo
de vida.

CONSPIRAÇÃO

Banzer, ao decretar o estado de si-
tio, afirmou que havia uma conspiração
contra seu Governo incentivada do ex-
terior e destinada a transformar a Bo-
lívla no ''campo de batalha ideológico
da América do Sul."

Na manhã dc ontem, o chefe do Co-
mando Conjunto, Carlos Alcoreza Mel-
garejo. informou que o General refor-
mado Kiadio Sanchez foi identificado
como o lider da frustrada conspiração,
na qual estariam envolvidos alguns ofi-
ciais reformados e diversos civis.

Informações que circulam cm meios
políticos revelam que nos líltimos dias
os órgãos de segurança bolivianos efe-
tnaram numerosas detenções, mas não
conseguiram localizar Sanchez Gironda

? •

zer
cuja posição ficou comprometida com
sua recente declaração a um jornal do
La Paz lamentando a retirada do Go-
verno do Movimento Nacionalista Revo-
lucionário (MNR), chefiado pelo agora
exilado ex-Presidente Victor Paz Estens-
soro.

Sanchez foi Comandante do Exerci-
to até dezembro passado, quando foi
afastado do cargo, com a formação do
atual Comando Conjunto da.s Forças Ar-
madas, e designado Embaixador no
Equador;
ENTREVISTA

O General Melgarejo, em entrevista
a Associated Press, declarou:"O Senhor Presidente nos informou
que foi descoberto um golpe em que ci-
vis e militares estariam implicados. Tc-
mos nos preocupado profundamente. Fi-
zemos todas as averiguações c verifica-
mos que no Exército não há nenhum lm-
piicado.

O General Sanchez não aparece para
explicar sua conduta nesse processo de
subversão que lhe é atribuído. Foi con-
tocado pelo Comando e até agora não
compareceu."

A mulher de Gironda, Wcncly Guz-
man dc Sanchez, disse que o militar cn-
contra-se na zona de Yungas, ao Norte
de La Paz, "tratando de assuntos parti-
culares" c "não participa de nenhuma
conspiração. As noticias que o envolvem
num plano subversivo me surpreendem."

Radiofolo UPI

l,n Paz (ANSA-UPI-AFP-AP-
JB i — Cochabamba foi declarada
ontem zona militar depois que seis
pessoas morreram e três ficaram
feridas cm operação durante a
qual o Exército libertou o Coronel
Juan Perez Tapia, tomado como

refém pelos lavradores rebelados
há seis dias na região.

Os agricultores, que protestam
contra o aumento dos preços de
gêneros de primeira necessidade,
decretado pelo Governo, também
haviam bloqueado a estrada Co-

chabamba—Sanla Cruz de la Sier-
ra, mas ontem o Exército, apoia-
do por aviões da Força Aérea bo-
liviana, levantou o cerco. Até o
momento, 00 pessoas foram deti-
das.

Os incidentes começaram se-

mana passada cm conseqüência do
súbito aumento do custo dc vida
na Bolívia ocasionado pelo realus-
te dc preços decidido pelo Gover-
no para normalizar o abasteci-
mento de alimentos.

A Letra s. a. dá um
em Botafogo e no
A partir de hoje, venha receber o
seu abraço em nossas duas no-
vas agências.
Que inauguramos para atender
melhor o número sempre crês-
cente de amigos que moram nes-
tes bairros.
E para ter novos amigos.
A agência de Botafogo está espe-
rando a sua visita - à rua Volun-
tários da Pátria, 301.
E no Méier, a agência da rua Ana
Barbosa, 16-A, já está a sua intei-
ra disposição.
Apareça. Nós queremos dar-lhe
um abraço - com juros e corre-
ção monetária trimestral; e muita
segurança também.
Afinal, o sucesso de 10
outras agências precisava
chegar até você.

Letra s.a.
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Agências na Guanabara
Botafogo» Catete «Centro» Copacabana
Madureira • Méier • Pedro II • Tijuca

Agência no Estado do Rio

Caxias. Niterói • Nova Iguaçu
Petrópolis

Lavradores ocupam a estrada Cochabamba—-Santa Cruz para pro-
testar contra os aumentos dos preços dos gêneros de V-' necessidade

aSaçof|
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Banzer anuncia o fim
da rebelião no campo

Bolívia resgata Coronel e cria zona militar

La Pa: (AP-UPI-AFP-.TB) - Um
comunicado oficial do Governo, segui-
cio de uma mensagem do Presidente Hu-
go Banzer á Nação, revelou ontem a
noite que as Forças Armadas levanta-
ram o bloqueio nas regiões centrais do
pais, vencendo a resistência dos traba-
lhadores rurais, o conseguiram contro-
lar a situação. Números oficiais dizem
que quatro rebeldes morreram e três íi-
carani feridos durante o.s choques, cn-
quanto fontes jornalísticas afirmam que
o número de mortos eleva-se a sete.

O Presidente Banzer falou ao pais
através de uma cadeia de emissoras dc
radio, e disse que. quando foi designado
lider do povo, jurou se preocupar com
cie. "Quero que saibam agora que estou
preocupado com vocês c que estou pena-
lizado ao sentir como tentam engana-
los" — acrescentou, dirigindo-se espe-
cialmentc aos trabalhadores rurais.

CONSPIRAÇÃO

Banzer. ao decretar o estado de si-
tio. no inicio da semana, afirmou que
havia uma conspiração contra seu Go-
vcmo incentivada tio exterior e destina-
da a transformar'a Bolivia no "campo

dc batalha ideológico da América do Sul."
Na manhã de ontem, o chefe do Co-

mando Conjunto, Carlos Alcoreza Mel-
garejo. informou que o General refor-
mado Elariio Sanchez foi identificado
como o líder da frustrada conspiração,
na qual estariam envolvidos alguns ofi-
ciais reformados c diversos civis.

Imormaeões que circulam em meios
políticos revelam que nos últimos dias

>ji _k, l§ir

os órgãos dc segurança bolivianos efe-
tuaram numerosas detenções, mas não
conseguiram localizar Sanchez Glronda
cuja posição ficou compiomctida com
sua recente declaração a um jornal de
La Paz lamentando a retirada do Go-
vcmo do Movimento Nacionalista Revo-
lüciqnário 1MNR1. chefiado pelo agora
exi'ado cx-Prcsidente Victor Paz Estcns-
soro,

Sanchez foi Comandante do Exerci-
to ate dezembro passado, quando foi
afastado do cargo, com a formação dó
atual Comando Coniunto da.s Forças Ar-
madas, c designado Embaixador no
Equador. ¦

ENTREVISTA

O General Melgarejo, em entrevista
a Associated Press, declarou:

"O Senhor Presidente nos informou
que foi descoberto um golpe cm que ci-
vis e militares estariam implicados. Te-
mos nos preocupado profundamente. Fi-
zemos todas as averiguações e verifica-
mos que no Exército não há nenhum im-
plicado

O General Sanchez não aparece para
explicar sua conduta nesse processo de
subversão que lhe é atribuído. Foi con-
vocado pelo Comando c até agora não
compareceu."

A mulher de Gironda, Wendy Guz-
man de Sanchez. disse que o militar en-
contra-se na zona de Yungas, ao Norte
de La Paz. "tratando de assuntos parti-
culares" e "não participa dc nenhuma
conspiração. As noticias que o envolvem
num plano subversivo me surpreendem."

Radiofoto UPI
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La Ta*/, (ANSA-UPI-AFP-AP-
,TBi — Cochabamba foi declarada
ontem zona militar depois que seis
pessoas morreram o três ficaram
feridas cm operação durante a
qual o Exército libertou o Coronel
Juan Perez Tapla, tomado como

W
refém pelos lavradores rebelados
há seis dias na região.

Os agricultores, que protestam
contra o aumento dos preços de
gêneros de primeira necessidade,
decretado pelo Governo, também
haviam bloqueado a estrada Co-

chabamba—Santa Cruz de ia Sier-
ra, mas ontem o Exército, apoia-
do por aviões da Força Aérea bo-
liviana, levantou o cerco. Até o
momento, 00 pessoas foram deti-
das.

Os incidentes começaram se-

mana passada cm conseqüência do
súbito aumento do custo de vlt.»
na Bolivia ocasionado pelo reajus-
te de preços decidido pelo Gover-
no para normalizar o abasteci-
mento dc alimentos.

A Letra s. a. dá um
em Botafogo e no

abraço
Méier

A partir de hoje, venha receber o
seu abraço em nossas duas no-
vas agências.
Que inauguramos para atender
melhor o número sempre crês-
cente de amigos que moram nes-
les bairros.
E para ter novos amigos.
A agência de Botafogo está espe-
rando a sua visita - à rua Volun-
tários da Pátria, 301.
E no Méier, a agência da rua Ana
Barbosa, 16-A, já está a sua intei-
ra disposição.
Apareça. Nós queremos dar-lhe
um abraço - com juros e corre-
ção monetária trimestral; e muita
segurança também.
Afinal, o sucesso de 10
outras agências precisava
chegar até você.

Letra s.a. o
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Agência no Estado do Rio

Caxias» Niterói • Nova Iguaçu
Petrópolis

0> m
Lavradores ocupam a estrada Cochabamba—Santa Cruz para pro-
testar contra os aumentos dos preços dos gêneros de 1- necessidade
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Informe JB
Minislório abandonado

K passível que o General Ernesto
Geisel já tenha escolhido o seu Ml-
nistro da Saúde. Contudo, náo deita
de ser surpreendente que na grande
loteria dos Ministérios dc bolso esse
seja o mais insondávcl,

O mistério, que poderia ser filho
do sigilo, parece ser afilhado da falta
dc importância que se atribui à saú-
de nacional, pois cm alguns cusos o.s*
adivinhos chegam u se esquecer cia
própria Pasta nas suas listas de pre-
visões.

E' possível que o Ministério da
Saúde não seja o mais importante do
Gabinete, mas náo é justo que o nome
dc seu futuro ocupante esteja valcn-
do menos que o de alguns juturos
chefes dc gabinete na bolsa dos pai-
piles.

joj*o para profissionais
Comentário dt* um dos mais ve-

lhos colecionadores dc nomes para o
ministério, ao saber do nome de sete
ministros, divulgados informalmen-
te: "O General acabou com a brin-
cadeira dos amadores. Esses sete, de
uma maneira geral, eram favoritos.
Agora começa o trabalho de investi-
gação liara profissionais."

Ainda sobre casacas
Os melhores alfaiates da cidade,

que cobram em torno de seis mil cru-
zeiros por uma casaca — sem oferc-
cer descontos para clientes apanha-
dos de surpresa pela necessidade de
envergá-la. informam que dentro de
poucos dias não poderão mais acei-
tar encomendas.

* » •
Um conselho: a gravata branca,

segundo a lei dos bons costumes, não
deve ser de nó pré-fabrlcado, Con-
tudo. os que não souberem atar o laço
com desenvoltura devem pisar a eti-
queta e comprá-la pronta.

* * *
Como o laço é dificil de ser dado

e como a gravata suja-se com facili-
dade, é bom que o.s mais refinados
sigam para Brasilia com um estoque
rie gravatas. Três talvez sejam sufi-
cientes, pois em Brasilia elas costu-
mara faltar e um embaixador já foi
obrigado a socorrer-se com um mai-
tre. do Hotel Nacional.

Rascunhos reveladores
Os rascunhos do discurso que o

Chanceler Mário Gib.son Barbosa pro-
nunciará hoje, saudando seu colega
libanês Fuad Naffah, revelavam que o
pronunciamento irá muito além das
formalidades rotineiras.

O poder das iniciais
Descobriu-se que o Brasil, desde

11)30. é governado por uma conjunção
de fatores onde a combinação das
iniciais dos nomes dos Presidentes
parece ser um dado decisivo.

* + *

De 30 a 50, governou a letra G.
com Getúlio Vargas e Gaspar Dutra.
Depois veio a república dos J. com
Juscelino. Jânio c João Goulart. De-
postos, cederam o lugar ao C, com
Castello Branco c Co.sta e Silva. Ago-
ra. veio a combinação dc EG. A Emi-
lio Garrastazu, sucederá Ernesto
Geisel.

Só os astros poderão dizer se ha-
verá uma nova fase alfabética.

Mão-de-obra
Lê-se numa placa representativa

da crise de mão-de-obra não quali-
ficada existente num tapume dc Co-
pacabana: "Presslzase de servente."
Algum dia. serão colocadas placas re-

preseni ativas da
obra qualificada.

crise de máo-rir-

Pòcuinentocraeia
Está sendo distribuído em todo o

pais o Manual do Proprietário dc
Veículos, organizado pelo Serpro e
pelo Ministério dos Transportes. Ele
permitirá um rigoroso cadastramento
dc todos os automóveis, bem como o
dc seus proprietários.

O Manual, com 72 itens, revela
algumas obrigações pitorescas dos
proprietários de veículos diante da
lei. Quem quiser mudar de endereço
ou de cor do carro tem de cumprir
a seguinte exigência:

Comparecer à sede do órgão de
transito mais próximo com a carteira
rie identidade, a prova de quitação da
taxa rodoviária, o certificado de re-
gistro do carro, o seguro obrigatório,
carteira de habilitação, uma conta
de luz inovando a residência e o
CPF.

Para assumir um ministério,
jem-.se menos papéis.

exi-

Estudo rural
Quando mudam os Governos, res-

surgem velhos planos. Agora, existe
em circulação um minucioso estudo
para a transformação da Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do Brasil
cm Banco Rural.

Ncsóciòs aluais
Convencido de que o poder não

acaba de véspera, um fotógrafo resol-
veu ir ao Museu de Arte Moderna pa-
ra oferecer seus serviços àqueles que
quisessem posar ao lado do Ministro
Antônio Delfim Neto. que lançava o
livro editado por seu ministério, Ne-
gócios Coloniais.

#
Resultado, fez um excelente nc-

gócio. cobrando CrS 30.00 de sinal.

Briga ilc estrelas
O arquiteto Zanine está azeitando

suas armas contra o prefeito de Nova
Viçosa, que começou a mutilar seu
projeto de urbanismo turístico.

Depois que algumas estrelas como
Chico Buarquè de Holanda, Franz
Kra.icbcrg e Ruy Guerra compraram
e arrendaram terrenos na bela Região
do Sul da Bahia, vozes mais altas se
levantaram, favorecendo habéis pos-
seiros da região.

* * +

As tropa.s de Zanine já receberam
o apoio de Jorge Amado, que vem dis-
parando iradas entrevistas sobre o
assunto.

1.1: liaide inci
Por enquanto, a Idade média do

Ministério do General Ernesto Geisel
é dc 49 anos.

A divisão da semana
O Senador Petrônio Portclla. obri-

gado a acompanhai* o trabalho poli-
tico que vem sendo realizado pelo Go-
verno Mediei e as articulações que co-
meçam a se esboçar para o Governo
Gei.sel, recorreu a uma correta divisão
de seu tempo: em cada .semana pas-
sa três dias em Brasilia, onde está
o atual Presidente, e três no Rio. on-
de está o próximo.

No sétimo dia o
Arena descansa.

presidente da

Llassiiicaüo
A falta de cimento e dc ferro em

Manaus oferece excelente oportunida-
de a jovens e velhos que tenham ca-
pitai e gostem de longos pa.sseio.s.

O saco de cimento comum pode
ser vendido a CrS 41,00 e o ferro a
CrS 7.00 o quilo.

Lance-livre
Algumas das barcas dc passageiros c

dc carga que operam na ligação Rio—Ni-
terói serão transferidas, a partir d» dia
1 dc março, data da inauguração da
Ponte, para o rio Sollmôes, Vão operar
entre Manaus c a cidade tle Curei™, un-
dc termina a lastrada Porto Velho—Ma-
naus, ligação da Capital do Amazonas
c(iin o restante do pais, pin- rodovia.

A ausência dc cami- dc aaclo deter-
minou a falta, também, da carne dc rã.

Alem do Ministro Luis Gallotti, tam-
liem n sen colega Oswaldo Trigueiro de-
verá deixar n Supremo Tribunal 1'cdcral.

O Em baixa dor dc Portugal', Sr. José
Hérmanó Saraiva, alugou uma casa no
Lago. Preço: 2 50U dólares.

Nu Kio. ii ex-Vice-Prcsitlcntc Pedro
AIcími. evidentemente, jantando com sen
amigo João Neder.

Dona Scylla Mediei deixará Manaus le-
vando consigo um leque de marfim feito
a mão cm Formosa.

o Sr. Liiiiv* de C as Iro Doilsvvortlt Mar-
tins. presidente da Slsal, eslá instalando
um moderno sistema rir proteção emitia
incêndios nos Hotéis Méridien. O equipa-
mento, a ser Instalado cm Copacabana c
na Hall Ia*, só tem similar na torre da

•* Sears, vm Chicago.

Recife conta para o próximo cama-
vai com 888 apartamentos, 339 quartos e
sete suites segundo informações da Em-
presa de Turismo de Pernambuco.

Chcguil onlem ao Brasil o Sr. Takuji
Matsuzaua. presidente dn Fuji Ilank de
Tóquio. Veio inaugurar nma agência cm
São Paulo.

Previsão do climatólogó Dcrek Wlns-
uuüey: "No ano 2(130 o deserto do Saara
poderá chegar ao Senegal.' O deserto pro-
grltie 4 400 mel ri» por ano."

A III Conferência Internacional sobre
Inteligência Artificial, realizada na Ini-
versidade de Slanlord, prevê que no ano'l mil poderão estar cm uso motoristas
rolioii/ados A iutellgêticin convencional
sugere que por volta dessa época, o au-
tomovel deverá ler desaparecido dete
planeta.

• O Conselheiro Jorge Carlos Ribeiro,
chefe da Divisão de Comunicações do Ita-
maratt, é o elemento de ligação com a.
assessoria do General Ernesto Gei.sel para
todas a.s questões de cerimonial relaciona-
das com a posse cio futuro Presidente, em
15 de março.

t Somente amanhã on sábado será ini-
ciada a distribuição das bolsas escolares
para este ano. O alrazo está ligado a fa-
lhas no preenchimento tias fichas dos
candidatos, por parle da.s escolas, o que
deixou o computador da Secretaria dc
Educação sem os elementos suficientes
para a devida seleção. Este ano serão re-
novadas 12 mil bolsas e criadas cerca dr
4 mil.

O Sesi apresentará ao Presidente Mé-
dici. no próximo dia 8. os sete ônibus que
colocará nas agro-vilas tia Transamav.ó-
nica. O.s ônibus estão equipados com apa-
n-lliagem para a prática dc esportes, ci-
nema e teatro.

Os Srs. Otávio Gouveia de Bulhões c
Heitor Schilcr acertando com a firma di-
námarqiicsa Noppi (adesivos) a sua rin-
da para o Hio. A empresa já eslá pro-
curando terreno com o auxilio da Copei;.

O General Antônio Carlos Murici en-
frentftiulo o calor de Copacabana com
uma confortável guayabera, blUSRO cie li-
nho muito usado pelos cubanos. Ao seu
lado, o Deputado Salvador .Julianelli.
carregando uma pequena bolsa.

O atual chefe do Cerimonial do Pia-
nal to, Embaixador .lorgt Taunujr, será o
novo Embaixador do Brasil no Líbano. O
atual, Sr. Carlos Kiras, chega a conipul-
sória cm abril.

Ofensiva diplomática do Brasil sobre
o petróleo no segundo semestre deste
ano: serão realizadas feiras em Bagdá.
Argel e Caracas, .

No Kio. tratando dc assuntos políticos,
o Vlcc-Goveriiailnr do Ceara, Coronel
Humberto Bezerra.

Hoje o Ministro Reis Veloso subme-
tc-se a uma série de exames eomplemcn-
lares para Identificai' a virose que o ata-
cou, não estando afastada a hipótese da
hepatite,

Clube de Engenharia
vai Ler Lar na Barra

E rri assembléia-geral
extraordinária, às 18h de
segunda-feira, o C 1 u b e
de Engenharia debaterá
as necessárias alterações,
em seus Estatutos, para
poder adquirir um terre-
no na Barra da Tijuca,
onde pretende construir
o Lar do Engenheiro e
sua sede esportivo-re-
creativa .

A idéia da construção

do Lar do Engenheiro,
com características -de
hotel, para oferecer aos
antigos profissionais
uma comunidade de am-
biétite agradável e mui-
tas atrações, surgiu na
gestão do atual presiden-
te do Clube, Sr. Geraldo
Reis, que tenciona tam-
bém construir a sede es-
portivo-recreativa, velha
reivindicação da ciasse.

DENTRO DESTA GARRAFINHA VOCE
ENCONTRA OS LÁBIOS ARDENTES DA

MULHER QUE PASSA MORENA,
PELE QUEIMADA AMORNANDO

NO AZUL DOS OLHOS.

. AGUA DEa COCO SERIGY
i,, Gostosa como só a natureza faz.
|ft Chegou nos supermercados do Rio de Janeiro.
7^ j rj Agua de Coco Natural

Rf feto

1
_tvÈs__mi

m agua de ££2fóff

Estacio de
Sá promove
cinco cursos

As Faculdades Integradas
Estacio de Sá anunciam pa-
ra segunda-feira o inicio dos
seguintes cursos: Princípios
de Administração, Adminis-
ção de Pessoal, Noções de
Micro c Macroeconomia,
Organização e Métodos e
Estatística Geral.

Os c u rsos, coordenados
pelo professor Belmiro Si-
queira, terão a duração de
cinco meses com quatro au-
las semanais. Para os cur-
sos do 2v grau proflssiona-
llzante ria. Escola Integrada
Estacio de Sá foram aber-
tas inscrições ao teste de
avaliação e concessão dc
bolsas totais e parciais, des-
finadas aos primeiro coloca-
dos.

Reforma administrativa do
Teatro Municipal irá a
estudo na próxima semana

A reformulação artística e administrativa d«
Teatro Municipal, que poderá incluir sua transfor-
mação em fundação, só começará a ser estudada a
partir da próxima semana, possivelmente quarta-
feira, na primeira reunião do grupo de trabalho en-
cabeçado pelo presidente da Comissão de Têmpora-
das do Departamento de Cultura, Sr. Carlos Chagas.

Segundo ele, ainda não há uma previsão de co-
mo se processará a reformulação, mas será estuda-
da a possibilidade do teatro vir a se transformar
numa fundação. O diretor do Municipal, Sr. José
Mauro Gonçalves, afirmou que já tem um plano pa
ra apresentar à comissão, mas preferiu não prestar
informações antes do início das reuniões.
ESBOÇO

pura ou com sua bebida pretenda.

Em Teresópolis:
Prevenção e

Tratamento do
Envelhecimento

Aplicando o método Romeno da
Precaina H3, associado aos rc-
cursos da Terapia Reflcxológica,
está funcionando em Teresópolis
na Rua da Font-t Juditc, 65, um
moderno Consultório Geronloló-
gico. Atendido por especialistas
médicos e ps'cólogoi filiados ao
Instituto Brasileiro dt Refltxolo-
9Ía o consultório está funcionan-
do no horário das 14 ás 19 ho-
ras. O Diretor Técnico é o Dr.
Raphael Bruck CRMRJ • 25B.

Informações na GB: Rua Almi-
ranic Saddock de Sá, 119 — Teli.:
227048-t i 2477000. (P

i> ADMINISTRAÇÃO/CURSOS
FACULDADES INTFGRADAS ESTACIO DE SA iniciam, í <t cie fevereiro (segunda-feira), Cursos

de Curta Duração coordenados pelo Prof. BELMIRO SIQUEIRA.

— Princípios de Administração
— Administração de Pessoal
— Nocoes de Micro e Macro Economia

A — Organização _ Métodos
5 — Estatística Geraí

4 aulas semanais — 5 meses — noturno
Informações e inscrições: Rua Paulo de Frontin, 226/8 — Tiiuca — fone: 234-5399

(O menor conjunto universitário da Guanabara)
QUALIDADE

TV EM CORES
ALITCUEL

Na Colortel, além da

ECONOMIA

TRANQÜILIDADE -

ATUALIDADE
LIBERDADE

Por que ainda hesita
A Colortel cuida de
Proporcione este pra

melhor imagem, você tem todas estas vantagens:

apenas CrS 230,00 por mês (CrS 7,50 por dia). Não
há juros ou empate de capital.

a Colortel paga iodos os consertos e ainda lhe em-

presta um outro aparelho. Você não perde nenhum

programa.
você poderá ter uma TV nova a cada ano.

você não se prenderá para sempre a uma TV que
vai ficar obsoleta. Mas, mesmo assim, se você

quiser comprar, na Colortel é mais barato. E tudo o

que você tiver pago como aluguel é descontado do

preço.
r? Telefone para 266-1569 ou 266-1591.
tudo e instala sem demora,
zer à sua família.

•^jp
OLORTEL

COLORTEL S.A. SISTEMAS ELETRÔNICOS
Rua Mena Barreto n.° 165 - Botafogo - Tel.: 266-1569 ou 266-1591

dietor
A SOPA ITALIANA QUE EMAGRECE.

Deliciosos sabores.

V kio JJ
Comunicamos ás farmácias, drogarias, institutos de estética

e supermercados que nomeamos distribuidores Dietor
na Guanabara e Estado do Rio a firma PROFARMA DISTRIBUIDORA

DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Rua Barão de São Felix, 109
fones: 243-0020 e 223-5344

¦L1TIIPI

A primeira reunião do
grupo, nomeado s c m a _ a
passada, .seria ontem, mas
foi transferida por motivo
de doença do Sr. Carlos
Chagas, Somente ontem ele
voltou a trabalhar, e náo
houve tempo inclusive de
convidar oficialmente o
maestro Edino Kricger para
compor a comissão, que
também incluirá José Mau-
ro Gonçalves, Monsenhor
Guilherme Schubert e o Sr.
Orlando Pires.

— Na realidade -— disse
o Sr. Carlos Chagas — o
que vamos estudar é um
pré-anteprojeto de reformu-
lação. um pequeno esboço,
e depois então constituire-
mos uma comissão mais de-
finitiva. Pretendo também
ouvir o máximo de pessoas
ligadas ao problema.

Embora seu diretor nada
quisesse adiantar, fontes do
Municipal lembraram que a

transformação do teatro
em fundação vem sendo hA
vários anos apontada como
a melhor solução para seus
problemas, principalmente
o s orçamentários. Atual-
mente um órgão de admi-
ni.stração direta, o Munici-
pai é obrigado a recolher
toda a sua receita aos co-
fres do Estado, passando a
depender da concessão de
verbas.

Este vinculo, além de eli-
minar o incentivo ao lucro,
por meio de iniciativas em-
presariais do próprio teatro,
prejudica o reinvestimento
cm benefício próprio e dei-
xa o teatro à mercê de um
orçamento geralmente insu-
liciente. Além disso, há
duas temporadas o teatro
está sem diretor-artistico.
pois o professor Aires de
Andrade encontra-se licen-
ciado para tratamento dc
saúde e. dentro da estrutu-
ra funcional da casa. o car-
go não pode ser declarado
vago.

Barca da Cultura parte dia
12 com mais de 100 artistas
para viagem no S. Francisco

A partida da Barca cia Cultura — reedição, 10
anos depois, da famosa Caravana da Cultura de
Pascoal Carlos Magno — íoi ontem definitivamente
marcada para dia 12. Sairá do Rio para Pirapora,
de onde descerá o rio São Francisco, até Pernambu-
co. Depois, em ônibus, mais de 100 artistas comple-
tarão os quase dois meses de viagem subindo até
Belém e voltando por Brasília.

Ainda sob o comando do presidente da Casa do
Estudante, a barca levará música, teatro, ballet,

pintura, cinema e milhares de livros para as popu-
lações de mais de 30 cidades em oito Estados. A par-
tida contará com a presença do Ministro Jarbas
Passarinho, pois o financiamento — cerca de CrS 1
milhão — é do Plano de Ação Cultural do MEC.

ATIVIDADES

Segundo Pascoal Carlos
Magno, a caravana levará
duas semanas no São Fran-
cisco, em uma das grandes
lanchas que fazem o per-
curso navegável entre Pira-
porá t Minas Gerais i e Jua-
z e i ro/Petrolina (fronteira
Bahia—Pernambuco i. Dai.
mais de um mês será gasto
em ônibus por Pernambuco.
Ceará, Piauí, Maranhão,
Pará e Goiás. Do Rio, o gru-
po sairá de ônibus até Belo
Horizonte, onde passará pa-
ra um trem. que o levará
até o porto de largada, em
Pirapora.

Na longa lista de partici-
pantes, os destaques vão
para a Orquestra Jovem do
Municipal de São Paulo, re-
gida pelo maestro Carlos
Eduardo Prates, as compa-
nhias teatrais da Universi-

dade e do Estudante do
Paraná, o Ballet Stagium de
São Paulo, o Ballet Juliana
Ianakieva, a cantora Maria
Domicia. o Grupo Folclórico
da Guanabara, a pintora
Silvia Chalrco. o coral O
Grupo, de Mato Grosso, e
o mágico Deny. do Estado
do Rio.

O roteiro inclui as seguin-
tes cidades: Pirapora, São
Romão, Sáo Francisco, Ja-
nu ária, Manga, Cari-
nhanha. Bom Jesus da La-
p a . Paratinga. Ibotiramu,
Mprpará, Barra. Xique-Xi-
que, Reman.so, Casa Nova,
Juazeiro, Petrolina, Salguei-
ro. Crato. Juazeiyo do Nor-
te, Quixadá, Fortaleza, So-
bral, Piracuruca. Teresina,
Caxias, Codó, São Luís, Ba-
cabal, Capanema, Belém,
Castanhal, Impetratriz,
Porto Franco. Araguaina,
Guaraí, Gurupi, Porangatu,
Ceres c Brasília.

teia editorial "•Coordenação Cultural"

Ministério da Indústria e do Comércio

Instituto Brasileiro do Café
RESOLUÇÃO N.° 815

A Diretoria do Instituto Brasileiro cie Cale, na conformidade
do que dispóe a loi n,° 1.779, tle 22 de dezembro de 1952 t

tendo cm vista a deliberação do Conselho Monetário Nacional.

RESOLVE: .

Ari. 1.° Fixar as seguintes quotas de contribuição, em

dólares americanos ou equivalente em oultas moedas, por saca de

60.50 quilos brulos (café verde) ou o correspondente em torrado;

moldo, segundo os períodos de embarque:

a) — USS 22.61 (vinte e dois dólares o sessenta e um ccnla-

vos) por saca para embarque om janeiro de 197.1;

bl - USS 23.46 (vinte o Ires dólares e quarenta e sciscenia-

vos) por saca para embarque em fevereiro de 1974;

c) — USS 24.45 (vinte e quatro dólares e quarenta e cimo

cenlavos) por saca para emborque etn março de 1974;

d) — USS 25.94 (vinte e cinco dólares e noventa e qualro

cenlavos) por saca para embarque em abril de 1974;

_ — USS 27.65 .(vinte e sele dólares e sessenta e cinco cen-

tavos) por saca para embarque em maio de 1974;

I) — USS 29.60 (vinte e nove dólares e. sessenta centavos)

por saca para embarque em iunho de 1974.

Ar, 2.0 - As quota*, de contribuição indicadas no Ari. \."

prevalecerão para ar, operações registradas ou que venham

registrar no Instituto Brasileiro do Café e cuios respectivos con-

tratos de cambio sejam fechados » partir
1974, inclusive.

de 31 de janeiro de

COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. - SÃO PAULO

An. 3." — Permanecem inalteradas
bre a exportação de café.

demais disposições 10-

Rio de Janeiro. 30 de janeiro dc 1974.

CARIOS ALBERTO DE ANDRADE PINTO

Prest den t#



JORNAL D<D BRASIL n Quinta-feira, 31/1/74 ? 1.° Caderno PETRÓLEO - 11

Sete países aceitam discutir energia com EUA
Sauditas podem

furar o bloqueio
Nova Iorque, K uwail,

Teerã e Tóquio IUPI-AP-
AFP-ANSA-JB) — A Arábia
Saudita poderá abrir imia
brecha no embargo petroll-
fero, fornecendo, em íeve-
redro, um carregamento de
petróleo a irmã empresa
norte-americana para ser
colocado nos Estados Uni-
dos, informou ontem o Wall
Street Journal, de Nova lor-
que.

O jornal disse também
que existem indícios de uma
diminuição na restrição á
produção em alguns paises
árabes, entre eles o Kuwait,
e citou, a esse respeito, a
declaração de um impor-
tante comprador norte-
americano: "Grandes quan-
.idades de petróleo aparece-
ram no mercado: petróleo
de cuja existência não .sa-
biamos há 10 dias."

CONFIRMAÇÃO

O Ministro «ias Finanças
do Kuwait, Abdel Salem
Atiqui. confirmou ontem a
assinatura de um acordo
entre o seu Governo e a
Kuwait Oil Coíripany, sutasi-
diária da British Petroleum
e da Gulf Oil, pelo qual o
seu país assumiu o controle
de 60% das ações da empre-
sa.

O Ministro do Exterior da
Itália, Aldo Moro, chegou
ontem a Teerã, em visita
oficial de três dias, depois
de viagem ao Cairo, Abu
Dhabi e o Kuwait. Antes de
embarcar no avião que o le-
vou ao Irã, o Chanceler ita-
liano anunciou que concluí-
ra, com as autoridades ku-
waitianas, um acordo para
a formação de uma co-
missão mista dos dois pai-
ses, destinada a examinai
projetos de cooperação eco-
nómica e fornecimento de
petróleo.

O Japão assumiu ontem
o compromisso de cooperar
para a industrialização dos
paises árabes, ao fim da
reunião mantida pelo Pri-
meiro-Ministro Kakuei Ta-
naka com os Ministros do
petróleo da Arábia Saudita
e Argélia, Ahmed Zaki Ya-
mani e Belaid Abdesselam.

Empresas tramaram
preços artificiais
Washington (AP-ANSA-

JB> — As companhias
petrolíferas norte-america-
nas internacionais foram
acusadas ontem, no Con-
gresso dos Estados Unidos,
de terem combinando com
os árabes, em 1971, um ni-
vel de preços artificiais, a
fim de obter todas as van-
tagens das isenções fiscais
previstas na legislação nor-
te-americana.

A acusação, disseram fon-
tes do Congresso, foram
confirmadas por uma série
de telegramas trocados en-
tre escritórios da consulto-
ria fiscal de Nova Iorque e
o chamado London Policy
Group, que representa as
sete irmãs, como são co-
nhecidas as maiores empre-
sas, cujas cópias foram dis-
tribuídas aos membros da
Comissão Parlamentar que
investiga os lucros das com-
panhias.

Senador quer
novas pressões

W a s h tngton e Caracas
(AP-ANSA-JB) — Um dia
depois do Senado america-
no aprovar resolução justi-
ficando represálias contra
os países produtores que
aumentaram os preços do
petróleo em prejuízo da
economia dos Estados Uni-
dos, o Senador Lawton Chi-
les fez um apelo ao Presi-
dente Nixon para elevar os
preços dos produtos expor-
tados par-a a Venezuela.

Dirigentes .tos Partidos
politicos venezuelanos cen-
sararam a declaração do
Senado norte-americano e a
vincularam a uma "campa-
nha das companhias petro-
liferas" contra a Venezuela,
descontentes com o recente
aumento do combustível dc-
cretado pelo Governo desse
pais.

Crise prejudica
nações pobres

O l law a e B ruxelas
íAP-JB) —- A crise mundial

de energia constituiu um
duro golpe para os paises em
desenvolvimento, que terão
de pagar mais de 10 bilhões
de dólares (Cr$62 bilhões)
para adquirir petróleo, disse
ontem o presidente da
Agência Canadense Inter-
nacional de Desenvolvi-
mento, Gerin Layoie.

Em Bruxelas, ú_ri porta-
voz da Comissão de Desen-
volvimento e Ajuda do Mer-
cado Comum Europeu, tam-
bém admitiu que a crise pc-
trolifera influirá nos proje-
tos de ajuda a 43 países em
desenvolvimento da Africa,
An ti lhas e Oceano Pacifico.

Paris, Washington (AP-ANSA-.TB) — O secre-
tário de Imprensa do Departamento de Estado
norte-americano, George Vest, informou ontem
que sete países — Alemanha Ocidental, Holanda,
Grã-Bretanha, Itália, Canadá, Noruega e Japão
— aceitaram oficialmente o convite para partici-
par da conferência dos consumidores de petróleo,
a se realizar a partir do dia 11 próximo, cm Wa-
shington.

A França não respondeu ao convite e, cm Pa-
ris, a declaração do Primeiro-Ministro Pierre Mes-
smer, de que seria "ilógico e perigoso" para seu
pais, defensor do princípio de novas relações entre
produtores c consumidores, "aderir a idéias dlfe-
rentes", foi considerada pelos observadores como
um indicio de que Paris não irá ã reunião.

Restrições
O Wall Street Journal, ao comentar ontem as

perspectivas da conferência, também admitiu que
os dirigentes franceses trabalham para fazê-la
fracassar. Segundo o Journal, o Chanceler francês
Michel Jobert não só revelou pouca disposição de
ir a Washington, como procurou criar confusão
em tomo da reunião ao opinar que ela náo deveria
ter caráter "político", mesmo em se tratando de
um encontro de Ministros do Exterior.

Ontem, ao analisar sua recente viagem ao
Oriente Médio, Jobert deixou clara a desconfiança
com que a França vê a política norte-americana
na região. Reconheceu os resultados alcançados ¦
pelo que definiu "iniciativas espetaculares dos Es-
tados Unidos" na região, mas disse que os proble-
mas existentes só serão resolvidos definitivamente
"com a participação de todos os países."

Anunciou que a França tem um "interesse par-
ticular" no futuro do Oriente Médio e, por isso,
realizará em fevereiro uma nova viagem à região,
figurando no seu roteiro, entre outros, o Iraque e
o Líbano. Nesse último país, segundo se informou,
Jobert deverá se entrevistar com dirigentes pales-
tinos.

Os resultados alcançados por Jobert em sua
recente visita à Arábia Saudita, Kuwait e Síria,
fornecidos ontem em relatório ao Governo francês,
disseram os observadores, levaram Paris a acre-
ditar com mais razão na "politica de negociações
diretas" que iniciou e a ver com menos interesse
a sua participação na reunião convocada pelo Pre-
sidente Nixon para o dia 11 de fevereiro, em
Washington.

Preparativos
por seu lado,
conferência. A

O Governo norte-americano,
prossegue os preparativos para a
importância que dá ao encontro ficou envidencia-
da ontem, quando um porta-voz do Departamento
de Estado anunciou a constituição da delegação
dos Estados Unidos.

Seu chefe será o Secretário de Estado Henry
Kissinger e terá como membros: o Secretário do
Tesouro, George Schultz, o Subsecretário de Esta-
do, William Donaldson. o diretor da Agência Fe-
deral de Energia, William Simon, e o presidente
da Comissão de Energia Atômica Dixy Lee Ray.

À exceção do Japão, os paises que já anuncia-
ram sua participação, comunicaram que suas de-
legações serão chefiadas por seus Chanceleres. Em
relação à posição de Tóquio, ela foi definida pelo
Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka durante sua en-
trevista com os Ministros do Petróleo da Arábia
Saudita e da Argélia. "Boicotaremos toda tentatl-
va de transformar a reunião numa frente de con-
sumidores contra os produtores", disse o Premier
japonês.

Divisões ameaçam
êxito da reunião

James Restou
do The New York Times

Washington — Em meados de fevereiro próxi-
mo, a maioria dos países produtores c consumido-
res de petróleo realizara uma conferência nesta
Capital para ver o que sc pode fazer sobre o for-
necimento, preço e distribuição de combustível a
curto-prazo, e o desenvolvimento da energia nu-
clear, a longo prazo, para fins civis.

Esta poderá ser uma reunião crítica e até mesmo
histórica para todos os jniises envolvidos, mas in-
felizmente a perspectiva de cooperação é sombria
por uma grande variedade de razões, que passa-
remos a examinar.

Ti es razoes

Uruguai procura petróleo
Montevidéu, Lima, Caracas

(AFP-AP-ANSA-JB) — O Uruguai
deverá abrir, nos próximos 00 dias,
uma concorrência pública interna-
cional para a prospecção de petró-
leo em sua plataforma continen-
tal, com o objetivo de buscar re-
cursos internos para aliviar a es-
cassez de combustível e as impor-
tações que prejudicam em grande
medida o seu balanço de pagamon-
tos externos.

A existência de petróleo na
região do rio da Prata foi com-
provada há dois anos pela Com-
pagnie Generale de Geophysique,
francesa, encarregada pelo Go-
verno uruguaio dos trabalhos de
prospecção, mas a perfuração de
poços foi adiada em face do pro-
blema de limites com a Argentina,
recentemente resolvido, e pela fal-
ta de uma lei nacional sobre os
hidrocarbonetos, já aprovada.

PERUANOS

O Governo peruano, em sua
politica destinada a tornar o pais
auto-suficiente em matéria de

combustíveis, decidiu Investir este
ano (18 milhões 600 mil dólares
(Cr$ 415 milhões 320 mil cruzei-
ros) na exploração de novas jazi-
das.

O Peru t-m um dcfic.lt diário
dc 28 mil barris, contra 35 mil até
há pouco tempo. A redução foi
conseguida graças ao aumento da
produção de poços abandonados
na região dc Talara, no Nordeste
do pais, e ao aumento da produ-
ção na plataforma continental,
onde opera a empresa norte-ame-
ricana Belco Petroleum Co. O con-
sumo atual do Peru é de 100 000
barris diários, atualmente.

O programa de expansão da
produção, realizado através da
empresa estatal Petroperu, vai se
realizar também com a coopera-
ção internacional. A empresa já
firmou contratos de serviço com
companhias norte-americanas, bri-
tanlcas, alemãs, espanholas, japo-
nesas e suecas.

Na região amazônica, que já
começou a produzir óleo, e onde
operam a Petroperu e a Occiden-

tal Petroleum Co., os investimen-
tos governamentais se destinarão
a localizar novas reservas e a ele-
var a produção de modo a tornar
o país auto-suficiente em 197G e,
posteriormente, em condições de
exportar.
OUTROS PAÍSES

Em outros países do continen-
te são os seguintes os planos de
expansão do setor:

Venezuela — Maior produtor
Cl milhões 400 mil barris diários),
descobriu grandes reservas na re-
gião do Orenoco, avaliadas em cer-
ca de 800 milhões de barris, cujo
programa de produção está sendo
estudado pelo Governo. Alguns es-
pecialistas defendem a tese de que
o petróleo da região não deve ser
explorado, por enquanto, para as-
segurar reservas futuras.

Equador — Suas reservas são
estimadas em 5,8 bilhões de bar-
ris. Produziu ano passado 250 mil
barris diários e, em virtude de
acordos firmados pelo Governo
com nove companhias estrangeiras,

lideradas pelo consórcio Gulf-Te-
xaco, deverá aumentar considera-
velmente sua produção.

Colômbia — Suas reservas são
estimadas em 1 bilhão e 800 mi-
lhões dc barris. A empresa estatal
Ecopetroc investirá, nos próxi-
mos três anos, 400 milhões de dó-
lares (Cr$ 1 bilhão 280 milhões) na
construção de oleodutos, ampliação
de refinarias e na exploração. Deve
aumentar sua produção, este ano,
em 50 mil barris diários. Concedeu
a sete empresas estrangeiras uma
área de cinco milhões de hectares
para prospecção e exploração.

Bolívia — Produz atualmente
54 mil barris diários de petróleo,
do.s quais exporta 34 mil. Com o
aumento do preço para 16 dólares
(Cr$ 09,201, o Governo decidiu in-
vestir, este ano, 32 milhões de dó-
lares (Cr$ 198 milhões 400 mil) no
setor, através da empresa estatal
YPFB. Fez acordo de exploração
de suas áreas no Grande Chaco,
ao Sul, e no Norte, com cinco em-
presas norte-americanas, uma ho-
landesa e uma britânica.

Primeira: quase todas as principais nações in-
dustriais do mundo têm Governos fracos e graves
problemas econômicos e políticos internos. Isso
tanto se aplica ao Japão como aos paises da Europa
Ocidental, bem como aos EUA e ao Canadá.

Segunda: os principais países produtores de pc-
tróleo do Oriente Médio também estão divididos,
porque sc conseguiram se reunir contra Israel e
seus amigos e concordar com um aumento do -preço
do petróleo, as vantagens a curto prazo desta po-
lítica afetarão suas chances de obter a tecnologia
avançada do ocidente na era de energia nuclear que
se avizinha, e o arroxo que deram nos preços cau-
sou uma crise terrível nos paises desenvolvidos,
como a índia, por exemplo, que agora tem de en-
ircnlar um aumento nos preços do -petróleo da or-
dem dc 1 bilhão de dólares (CrS 6,2 bilhões) anuais.

Terceira: nessas circunstancias, Govcrnos_ fra-
cos e divididos com interesses conflitantes não es-
tão cm posição de sc envolver em novos esforços
cooperativos para a solução do problema da ener-
gia na próxima década — eles nem sequer sabem
se conseguirão sobreviver às pressões de 1974.

Senões
A atual condição da administração Nixon ilus-

tra esse ponto. Ela na verdade fez uma proposta
aos paises produtores de petróleo: suspendam o
embargo e reduzam seus preços, c os EUA os aju-
darão a desenvolver urânio enriquecido para uso cm
reatores ?mcleares para a modernização de suas in-
dústrias.

A administração também disse às outras na-
ções tecnologicamente adiantadas: olhemos para
além da atual escassez ãe combustível, para os dias
quando todas as nações dependerão, não de com-
bustívels fósseis, mas de energia nuclear, solar c
térmica, porque este é um problema mundial e só
pode ser resolvido a longo prazo através de uma
ação cooperativa em escala mundial.

Foi esta a base do convite feito pelos EUA para
a conferência sobre energia a ler lugar em Wash-
ington a 11 de fevereiro vindouro, mas há vários
senões a respeito. Primeiro, o Governo francês achou
que Washington publicou o local e os termos do
convite sem consulta ou preparação adequadas,
mais importantes ainda, a própria administração
Nixon está profundamente dividida quanto à pru-
dência em se oferecer para partilhar o superior co-
nhcciinento nuclear, cientifico e tecnológico dos
EUA com as outras nações industriais competitivas
do mundo.
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A mais nova agência do Banco
Mercantil do Brasil, que se

jgura hoje, na Guanabara,
ia Rua da Quitanda, 23,

tem tudo para inflamar
a torcida brasileira.
Além de bons serviços,
soluções criativas
e dinheiro, ela está
guardando algo que vai
tornar ainda mais
emocionante o
Campeonato Nacional:
o Troféu Mercantil do
Brasil. Ele foi criado
especialmente para
premiar o Campeão
Brasileiro de Futebol
de 1974.
Enquanto a bola corre
e os ídolos de 100 milhões
de brasileiros suam a'

camisa para levá-lo para casa,
Troféu Mercantil do Brasil estará
.posição na Rua da Quitanda, 23.

Mesmo que seu time esteja fora do páreo,
apareça na nova agência do

ico Mercantil do Brasil.
Mostre que você tem espírito esportivo.

Venha conhecer o Troféu.

BANCO
MERCANTT!
DO BRASIL

GUANABARA: '¦_ ,
R. da Quitanda, 23 - R. da Alfândega, 21 - R. Buenos Anos, 185
R. Araújo Porto Alegre, 54

R. José Bonifácio, 227 - Pça. Júlio Mesquita, 10 - R. Marconi. 28
Av. Paulista, 2.412 - R. Cav. Basllio Jalet, 60

SANTOS - CAMPINAS - PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE PRUDENTE - BRASÍLIA - SALVADOR
RECIFE - PORTO ALEGRE

Trotou Mercantil do Brasil V
tsculiura de Roberto Moriconi

om aço o acrílico
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Sete países aceitam discutir energia com EUA
Sauditas podem

furar o bloqueio
Nova Iorque, K u w ofi,

Teerã e Tóquio (ÜPI-AP-
AFP-ANSA-JB1 — A Arábia
Saudita poderá abrir uma
brecha no embargo petroll-
fero, fornecendo, em feve-
reiro, um carregamento de
petróleo a uma empresa
norte-americana para ser
colocado nos Estados Uni-
dos, informou ontem o Wall
Street Journal, de Nova Ior-
que.

O jornal disse também
que existem indícios de uma
diminuição na restrição a
produção em alguns países
árabes, entre eles o Kuwait,
e citou, a esse respeito, a
declaração de um impor-
tante comprador norte-
americano: "Grandes quan-
tidades de petróleo aparece-
ram no mercado: petróleo
de cuja existência não sa-
bíamos há 10 dias."
CONFIRMAÇÃO

O Ministro -das Finanças
do Kuwait, Abdel Salem
Atiqui, confirmou ontem a
assinatura de um acordo
entre o seu Governo e a
Kuwait Oil Company, subsi-
diária da British Petroleum
e da Gulf Oil, pelo qual o
seu pais assumiu o controle
de GO^o das ações da empre-
sa.

O Ministro do Exterior da
Itália, Aldo Moro, chegou
ontem a Teerã, em visita
oficial de três dias, depois
cie viagem ao Cairo, Abu
Dhabi e o Kuwait. Antes de
embarcar no avião que o le-
vou ao Irã, o Chanceler ita-
liano anunciou que conclui-
ra. com as autoridades ku-
waitianas, um acordo para
a formação de uma co-
missão mista dos dois pai-
ses, destinada a examinar
projetos de cooperação eco-
nòmica e fornecimento de
petróleo.

O Japão assumiu ontem
o compromisso cie cooperar
para a industrialização dos
paises árabes, ao fim da
reunião mantida pelo Pri-
meiro-Ministro Kakuei Ta-
naka com os Ministros do
petróleo da Arábia Saudita
e Argélia, Ahmed Zaki Ya-
mani c Belaid Abdesselam.

Empresas tramaram
preços artificiais
Washington íap-ansa-

jb. — As companhias
petrolíferas norte-america-
nas internacionais foram
acusadas ontem, no Con-
gresso dos IJEtados Unidos,
de terem combinando com
os árabes, eà 1071. um ni-
vel de preçcfc artificiais, a
fim de obtevitodas as van-
tagens das ienções fiscais
previstas na legislação nor-
te-americanai

A acusaçãcJ disseram fon-
tes do Concresso, fora m
confirmadas por uma série
de telegrama? trocados en-
tre escritório, da consulto-
ria fiscal dc Nova Iorque e
o chamado iondon Policy
Group, que representa as
sete irmãs, como são co-
nhecidas as maiores empre-
sas, cujas cipi-S foram dis-
tribuidas a>s membros da
Comissão Parlamentar que
investiga os lucros das com-
panhias.

Senador quer
novas pressões

ti' a s h iiunon e Varacas
(AP-ANSA-JBi — Üm dia
depois do Senado america-
no aprovar lesolução justi-
ficando repiesálias sontra
os paises produtores que
aumentaram os preoís do
petróleo em prejuízo da
economia dos Estados Uni-
dos, o Senadcr Lawton Çhi-
les fez um apelo ao Plesi-
dente Nixon para elevai os
preços dos produtos expor-
tados para a Venezuela.

Dirigentes dos Particos
políticos venezuelanos cea-
suraram a declaração io
Senado norte-americano eu.
vincularam a uma "campa-
nha das companhias petro.
liferas" contra a Venezuela,
descontentes com o recente
aumento do combustível de-
cretado pelo Governo desse
pais.

Argélia propõe
debates na ONU
Argel (AP-JB) — O Pre-

sidente da Argélia, Houari
Boumedienne, solicitou ao
Secretário-Geral das Na-
ções Unidas, Kurt "Wal-

dheim, a convocação de uma
sessão de emergência da
Assembléia-Gcral, para dis-
cutir a crise de energia
mundial e o fornecimento
de matérias-primas — re-
velou ontem a agência ofi-
ciai de notícias argelinas.

Em carta a "Waldheim,

Boumedienne apoiou uma
proposta francesa para a
organização de urna conte-
rència mundial energética
pela ONU, mas afirmou que,
antes, se deveria realizar
uma sessão de emergência
da Assembléia-Geral.

Paris, Washington (AP-ANSA-JB) —- O secre-
lário de Imprensa do Departamento de Estado
norte-americano, George Vest, informou ontem
que sete países — Alemanha Ocidental, Holanda,
Grã-Bretanha, Itália, Canadá, Noruega e Japão
— aceitaram oficialmente o convite para partici-
par da conferência dos consumidores de petróleo,
a se realizar a partir do dia 11 próximo, em Wa-
shington.

A França não respondeu ao convite e, em Pa-
ris, a declaração do Primeiro-Ministro Pierre Mes-
smer, de que seria "ilógico e perigoso" para seu
pais, defensor do princípio de novas relações entre
produtores e consumidores, "aderir a idéias dife-
rentes", foi considerada pelos observadores como
um indicio de que Paris não irá à reunião.

Restrições
O Wall Street Journal, ao comentar ontem as

perspectivas da conferência, também admitiu que
o.s dirigentes franceses trabalham para fazê-la
fracassar. Segundo o Journal, o Chanceler francês
Michel Jobert não só revelou pouca disposição de
ir a Washington, como procurou criar confusão
em torno da reunião ao opinar que ela não deveria
ter caráter "político", mesmo em se tratando de
um encontro de Ministros do Exterior.

Ontem, ao analisar sua recente viagem ao
Oriente Médio, Jobert deixou clara a desconfiança
com que a França vê a política norte-americana
na região. Kcconlieceu os resultados alcançados
pelo que definiu "iniciativas espetaculares dos Es-
tados Unidos" na região, mas disse que os proble-
mas existentes só serão resolvidos definitivamente
"com a participação de todos os países."

Anunciou que a França tem um "interesse par-
¦ticular" no futuro do Oriente Médio e, por isso,
realizará em fevereiro uma nova viagem h região,
figurando no seu roteiro, entre outros, o Iraque e
o Libano. Nesse último país, segundo sc informou,
Jobert deverá se entrevistar com dirigentes pales-
tinos.

Os resultados alcançados por Jobert em sua
recente visita ã Arábia Saudita, Kuwait e Siria,
fornecidos ontem em relatório ao Governo francês,
disseram os observadores, levaram Paris a acre-
ditar com mais razão na "política de negociações
diretas" que iniciou e a ver com menos interesse
a sua participação na reunião convocada pelo Pre-
sidente Nixon para o dia 11 de fevereiro, em
Washington.

Preparativos
O Governo norte-americano, por seu lado,

prossegue os preparativos para a conferência. A
importância que dá ao encontro ficou envidencia-
da ontem, quando um porta-voz do Departamento
de Estado anunciou a constituição da delegação
dos Estados Unidos.

Seu chefe será o Secretário de Estado Henry
Kissingcr e terá como membros: o Secretário do
Tesouro, George Schultz, o Subsecretário de Esta-
do, William Donaldson, o diretor da Agência Fe-
deral de Energia, William Simon, e o presidente
da Comissão de Energia Atômica Dixy Lee Ray.

À exceção do Japão, os paises que ja anuncia-
ram sua participação, comunicaram que suas de-
legações serão chefiadas por seus Chanceleres. Em
relação à posição de Tóquio, ela foi definida pelo
Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka durante sua en-
trevista com os Ministros do Petróleo da Arábia
Saudita e da Argélia. "Boicotaremos toda tentati-
va de transformar a reunião numa frente de con-
sumidores contra os produtores", disse o Premier
japonês.

D i v isões a mearam
exilo da reunião

James Restou
cio The New York Times

Washington — Em meados de fevereiro próxi-
mo, a maioria dos países produtores e consumido-
res de petróleo realizará uma conferência nesta
Capital para ver o que. se pode fazer sobre o for-
necimento, preço e distribuição de combustível a
curto prazo, e o desenvolvimento da energia nu-
clear. a longo prazo, para fins civis.

Esta poderá ser uma reunião critica e até mesmo
histórica para todos os paises envolvidos, mas in-
felizmente a perspectiva de cooperação é sombria
por uma grande variedade de razões, que passa-
remos a examinar.

Três razões
Primeira: quase todas as principais nuções in-

dustriais do mundo têm Governos fracos e graves
problemas econômicos e políticos internos. Isso
tanto se aplica ao Japão como aos paises da Europa
Ocidental, bem como aos EUA c ao Canadá.

Segunda: os principais países produtores dc pc-
tróleo do Oriente Médio também estão divididos,
porque se conseguiram se reunir contra Israel e
seus amigos e concordar com um aumento do preço
do petróleo, as vantagens a curto prazo desta po-
lilica afetarão suas chances de obter a tecnologia
avançada do ocidente na era de energia nuclear que
se avizinha, e o arroxo que deram nos preços cau-
sou uma crise terrível nos paises desenvolvidos,
como a Índia, por exemplo, que agora tem de en-
jrentar um aumento nos preços do petróleo da or-
dem de 1 bilhão de dólares (CrS 0,2 bilhões) anuais.

Terceira: nessas circunstancias, Governos^ fra-
cos e divididos com interesses conflitantes não cs-
tão em posição ãe se envolver em novos esforços
cooperativos para a"sohição do problema da ener-
gia na próxima década — cies nem sequer sabem
se conseguirão sobreviver às pressões de 1974.

Uruguai procura petróleo
Montevidéu, Lima, Caracas

(AFP-AP-ANSA-JB) — O Uruguai
deverá abrir, nos próximos 90 dias,
uma concorrência pública interna-
cional para a prospecção de petró-
leo em sua plataforma continen-
tal, com o objetivo de buscar re-
cursos internos para aliviar a es-
cassez de combustível e as impor-
tações que prejudicam em grande
medida o seu balanço de pagamen-
tos externos.

A existência de petróleo na
região do rio da Prata foi com-
provada há dois anos pela Com-
pagnle Generale de Geophyslque,
francesa, encarregada pelo Go-
verno uruguaio dos trabalhos de
prospecção, mas a perfuração de
poços foi adiada em face do pro-
blema de limites com a Argentina,
recentemente resolvido, e pela fal-
ta de uma lei nacional sobre os
hidrocarbonetos, já aprovada.
PERUANOS

O Governo peruano, em sua
politica destinada a tornar o pais
auto-suficiente em matéria de

combustíveis, decidiu investir este
ano G8 milhões 600 mil dólares
(Cr$ 415 milhões 320 mil cruzei-
ros) na exploração de novas jazi-
das.

O Peru tom um déficit diário
dc 28 mil barris, contra 35 mil até
há pouco tempo. A redução foi
conseguida graças ao aumento da
produção de poços abandonados
na região de Talara, no Nordeste
do pais, e ao aumento da produ-
ção na plataforma continental,
onde opera a empresa norte-ame-
ricana Bclco Petroleum Co. O con-
sumo atual do Peru é de 100 000
barris diários, atualmente.

O programa de expansão da
produção, realizado através da
empresa estatal Petroperu, vai sc
realizar também com a coopera-
ção internacional. A empresa já
firmou contratos dc serviço com
companhias norte-americanas, bri-
tanlcás, alemãs, espanholas, japo-
nesas e suecas.

Na região amazônica, que já
começou a produzir óleo, e onde
operam a Petroperu e a Occiden-

tal Petroleum Co., os investimen-
tos governamentais se destinarão
a localizar novas reservas e a ele-
var a produção de modo a tornar
o pais auto-suficiente em 1076 e,
posteriormente, em condições de
exportar.
OUTROS PAÍSES

Em outros países do continen-
te são os seguintes os planos de
expansão do setor:

Venezuela — Maior produtor
(3 milhões 400 mil barris diários),
descobriu grandes reservas na re-
gião do Orcnoco, avaliadas em cer-
ca de 800 milhões de barris, cujo
programa de produção está sendo
estudado pelo Governo. Alguns o.s-
peciali.stas defendem a tese de que
o petróleo da região não deve ser
explorado, por enquanto, para as-
segurar reservas futuras.

Equador — Suas reservas são
estimadas em 5,8 bilhões de bar-
ris. Produziu ano passado 250 mil
barris diários e, em virtude de
acordos firmados pelo Governo
com nove companhias estrangeiras,

lideradas pelo consórcio Gulf-Te-
xaco, deverá aumentar considera-
velmentc sua produção.

Colômbia — Suas reservas são
estimadas em 1 bilhão e 800 mi-
lhões de barris. A empresa estatal
Ecopetroc investirá, nos próxi-
mos três anos, 400 milhões de dó-
lares (CrS 1 bilhão 280 milhões) na
construção de oleodutos, ampliação
de refinarias e na exploração. Deve
aumentar sua produção, este ano,
cm 50 mil barris diários. Concedeu
a sete empresas estrangeiras uma
área de cinco milhões de hectares
para prospecção e exploração.

Bolivia — Produz atualmente
54 mil barris diários de petróleo,
dos quais exporta 34 mil. Com o
aumento do preço para 16 dólares
íCrS 99,20>, o Governo decidiu in-
vestir, este ano, 32 milhões de dó-
lares (CrS 108 milhões 400 mili no
setor, através da empresa estatal
YPFB. Fez acordo de exploração
de suas áreas no Grande Chaco,
ao Sul, e no Norte, com cinco cm-
presas norte-americanas, uma ho-
landesa e uma britânica.

Senões
A atual condição da administração Nixon ilus-

tra esse ponto. Ela na verdade fez uma proposta
aos países produtores de petróleo: suspendam o
embargo e reduzam, seus preços, c os EUA os aju-
darão a desenvolver urânio enriquecido para uso em
reatores nucleares para a modernização de suasin-
düstrias.

A administração também disse às outras na-
ções tecnologicamente adiantadas: olhemos para
além da atual escassez dc combustível, para os dias
quando todas as nações dependerão, não de com-
bustíveis fósseis, mas de energia nuclear, solar c
térmica, porque esle è um problema mundial e só
pode ser resolvido a longo prazo através de uma
ação cooperativa em escala mundial.

Foi esta a base do convile feito pelos EUA para
i a conferência sobre energia a ter lugar em Wash-

\ ington a 11 de fevereiro vindouro, mas há vários
senões a respeito. Primeiro, o Governo francês achou

que Washington publicou o local c os termos do
convite sem consulta ou preparação adequadas.' mais importantes ainda, a própria administração

Nixon está profundamente dividida quanto à pru-
\ dência em se oferecer para partilhar o superior co-
nhccimcnlo nuclear, científico e tecnológico dos
EUA com as outras nações industriais competitivas
do mundo.

100 milhões de bras
estao de
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A mais nova agência do Banco
Mercantil do Brasil, que se

inaugura hoje, na Guanabara,
na Rua da Quitanda, 23,

tem tudo para inflamar
a torcida brasileira.
Além de bons serviços,
soluções criativas
e dinheiro, ela está
guardando algo que vai
tornar ainda mais
emocionante o
Campeonato Nacional:
o Troféu Mercantil do
Brasil. Ele foi criado
especialmente para
premiar o Campeão
Brasileiro de Futebol
de 1974.

I Enquanto a bola corre
; e os ídolos de 100 milhões-
I de brasileiros suam a'
camisa para levá-lo para casa,

o Troféu Mercantil do Brasil estará
em exposição na Rua da Quitanda, 23.

Mesmo que seu time esteja fora do páreo,
apareça na nova agência do

Banco Mercantil do Brasil.
Mostre que você tem espírito esportivo.

Venha conhecer o Troféu.

BANCO
MERCANTIL
DO BRASIL

GUANABARA:
R. da Quitanda, 23 - R. da Alfândega, 21 - R. Buenos Aires, 185
R. Araújo Porto Alegre, 54

SAO PAULO:
R. José Bonifácio, 227 - Pça. Júlio Mesquita. 10.--R. Marconi, 2B
Av. Paulista, 2.412 - R. Cav. Basllio Jalel, 60

SANTOS - CAMPINAS - PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE PRUDENTE - BRASlUA - SALVADOR
RECIFE-PORTO ALEGRE
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Documentário de-
Antonioni irrita
jornal da China

Pequim (ANSA-AFP-JB) —
"Uma provocação contra o povo
chinês" ó como o Jornal do Povo
de Pequim qualifica o filme do-
cumentário de Michelangelo An-
tonloni, China, que o diretor ita-
liano rodou em 72, naquele pais."Diante deste filme" ressal-
tou o artigo, "não podemos sen-
tir senão uma indignação pro-
funda, pois a China de Antonioni
reflete os sentimentos de ódio

alimentados por um pequeno
grupo de imperialistas do cena-
rio internacional em relação a
uma China nova" e acrescentou,"o filme que dura três horas, não
consegue refletir as novas reali-
zaçõos de nosso pais."

Observadores políticos disse-
ram que o ataque de que foi ai-
vo o filme de Antonioni, revela
estar em curso uma nova revo-
lução cultural na China. Mas é

impossível prever se o movimen-
to realizado em nome de uma
cultura proletária contra a bur-
guesa, se converterá também em
luta contra tudo o que é estran-
geirp. O certo é que o denoml-
nador comum de todos os ata-
quês é o revisionismo soviético;
acusa-se o diretor Italiano de ter
interpretado a China de um pon-
to-de-vista russo.

Essas novas atitudes pode-

riam ser importantes no âmbito
internacional, embora o que se
diz hoje não seja multo diferen-
te daquilo que se dizia no pas-
sado. Porém o tom mudou, cx-
pllcam os mesmos observadores.
Os pontos-dc-vlstas que antiga-
mente oram formulados sutil-
mente, agora são expressos de
uma maneira dura. Entre as
duas atitudes que sempre coexis-
tiram na diplomacia chinesa —

a intransigência c a flcxlbilida-
de — parece qúe a primeira pas-
sou a dominar."Um ataque muito violento
d pouco claro" é como Antônio-
nl encara as acusações do jornal
chinês. "Um fato por nós consi-
derado belo e comovedor, para
as autoridades chinesas pode ser
julgado como irreverente e não
revolucionário" afirmou o dire-
tor italiano.

' -
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mn O Grupo Banco de Londres começou a crescer em 1862.
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1862. Surge o Banco de Londres no Brasil.
Uma agência aqui, outra ali e pronto:

filiais em catorze cidades brasileiras.
Depois o Banco se transforma emGrupo:

surgem a Bolsatours. a Financeira Londres,
a Distribuidora Londres, a BalfourWilliamson e os
Armazéns Gerais Londres.

Mais tarde o Grupo Banco de Londres se
associa ao Lloyds & Bolsa Internacional Bank Ltd.,
um dos dez maiores grupos econômicos do inunde

O resultado disso foi uma rede internacional
de agências: 32 países nos cinco continentes.
E um know-how maior ainda.

Se você está para contratar um banco,
faça um balanço de suas atividades.

O Grupo Banco de Londres tem 112 anos.
E continua crescendo.

t (W)' BÀNKOF LONDON & SOUTH AMERICA UMITED

Grupo Banco de Londres
K. ...,i.-ii -- *'*¦-! ¦ ¦ l-»l**HW» I

Bank of London & South America Limited-Filiais no Brasil
(Autorizado a funcionar no Brasil conforme Cartas Patentes n.° 1.6.749 de 17.6.66 e 1.302 a 1.314, de 30.1.1967)

CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES - INSCRIÇÃO N.° 61.383.170

Casa Matriz
40-66 Queen Victoria Street, London. E.C.-4

Capital Autorizado _. 30.000.000
Capital Realizado £ 25.702.000

Capital Subscrito 5. 25.702.000
Fundo de Reserva S. 31.755.000

Compreendendo as Filiais de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos e São Paulo.

Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 1973

Ativo

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
Empréstimos..,
Outros Créditos
Valores e Bens.

628.971.957,68
806.900.418.10

54.387.720,54

IM03I1IZADO .

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,

246.084.908.98

1.490.860.096,22

66.015.768,17

537.83.1.63

29.766.459.043.77

31.569.957.651.77

Passivo

NÃO EXIG.VEL
Capital

On Domiciliados no E«t£
Aumento do Capit.it ....
Reservas o Fundos

EXIGlVEL
Depósitos

A Vista e a Curlo Prazo ,
A Médio Pt.ua
Oulras Exigibllidades...
Obrigações (Especiais).

RESULTADO PENDENTE
CONIAS DL COMPENSAÇÃO

74 851.538,34-
181.379.01

20 004.947.7

375.929.209.17
29.394.081,43

1.145.748.169.4R
133.843.983.3?

101 037.865,11

1.684.915.443.40
17.545.299,43

29.766.-*,..,043.77
31.569.9.7.651.77

Demonstração da Conta"Lucros e Perdas"
RELATIVA AO SEMESTRE FINDO EM 31.12.73

(Compreendendo todas as Filiais no País)

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
PERDAS DIVERSAS
FUNDO DE RESERVA LEGAL
FUNDOS DE RESERVA ESPECIAIS - P/ PREJUÍZOS EVENTUAIS
FUNDOS DE RESERVA DE RISCO EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO

IMPOSTO DE RENDA-ARI. 292 DO DECRETO 58.400
TRANSFERÊNCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL
LUCRO A DISPOSIÇÃO DA CASA MATRIZ

Débito Crédito~~~ su
51.760.539.23 rendas operacionais 90.772.694.08
49.319.924.17 7 048 395 23

..221.261.98 OUTRAS RENDAS .._*¦-.<*:--,--
301.000.00 LUCROS DIVERSOS... 15.386.416,78

1.721.733,90 ¦—
121.000.00 ———_______^
6.034.15 ' "~~~~—-—-—______

181.379.01 " ____^

5.584.633.65 ~~

113.207.506.09 M 3 207 506.09

H.D. FLOOD
Gerente Principal.

RICARDO DAVID JONES - Gerente (Administração)
CREP 2.> Reo. ti.» 849 - CRTA 8.« Reo. Rü - 740
Técnico em Contabilidade CRC GR 18143 T SP 269

TAXAS DE FINANCIAMENTO

Bank of London & South America Limited
1)- A Produção e ao Comércio (Pessoa Jurídica): ¦

por prazo de ató 60 dias *•  1""'° 3,a*

por prazo superior a GO dias " * ' ' *

Contas dt; Caução:
. 21.6% a.a.

") ¦>">"'• f,™ 
_

b) Comissão de Abertura de Crédito cobrado s/ o limite , ' '„",

2) Empréstimos a particulares (Pessoas Físicas) 27,61. .a.a,

3) Resolução 130 do Banco Central do Brasil:
 15.6 a.a.-- Juros „',

-Comissões  °-5% a-a*

4) A Atividade Rural:
Valor superior ,1 50 vezes o maior salário mínimo 16,° a,a*

Valor até 50 viv.os o maior salário mínimo 3^° a,a'

Com Cooperativas de produção para repasses aos seus associados 13'° íi'a'

Para aquisição de insumos modernos '" a,a*

Financeira Londres S.A. Crédito Financiamento e Investimento
índices para Crédito Direto ao Consumidor para Bons Duráveis

Crédito Direi.

Veículos Novos Veículos Usados Eletrodomésticos Serviços !¦ /Aliena.So

12 meses 0,00957 0,10333 0.10710 0,10813 0,10943

18 meses 0.07179 0,07669 0.07960 0.08094 0,08253

24n__es 0.06810 0,06210 0,06610 0,06796 0,06987
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URSS concentra
na RDA os mais
modernos Mig

Paris (AFP-JB) — A re-
vista Aviation Magazine in-
formou em seu ultimo nume-
ro que pelo menos duas es-
quadrilhas de Mig-23 — novo
caça soviético de geometria
variável — foram levados à
República Democrática Ale-
ma em 1973. Concentrar
aviões fora da URSS é uma
decisão muito rara por par-

fc de Moscou, quando se tra-
fa do último modelo de com-
bate.

O Mig-23 atual não deve
ser confundido com outro
modelo soviético anterior, du-
rante muito tempo designa-
do com a mesma sigla, mas
que depois passou a ser o
Mifí-25, o mais rápido avião
militar operacional do mun-

do (3,5 Mach), dc dois mo-
fores e asas fixas. Foi assi-
nalada a presença de Mig-25
nos céus do Sinai muito an-
tes da guerra de outubro,
mas acredita-se que não par-
ticipou dos combates.

O novo Mig-23 dc inter-
cepção — de um só lugar e
um só motor de propulsão a
jato — causou grande im-

pressão aos especialistas, du-
rante sua apresentação em
lí)G7, por causa de seu exce-
lente manejo e da rapidez de
desdobramento c recolhimen-
to das asas, em um tempo
avaliado, então, em quatro
segundos. Sua velocidade
máxima é de 2,3 Mach, altu-
ra operacional máxima de 18
mil metros, e o peso no mo-

mento da decolagem foi cal-
calado em 15 toneladas.

Este aparelho pertence à
categoria do Mirage francês,
não se comparando aos apa-
relhos, norte-americanos co
geometria variável F-ll e F-
14 Torneai, btrreafores dc-
dois lugares e que dispõem
de maior autonomia de vóo.
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Distribuidora Londres-Cia. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
CARTA PATENTE N.o 68/2078 - C.G.C. 33.852.567
RUABENJAMINCONSTANT. 75-SÂO PAULO (SP)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento ao qua dispõem os Estatutos e na conformidade com a exigência legal, a Diretoria tem a honra dc apre-
sentar aos Senhores Acionistas o relatório das ocorrências verificadas no semestre findo om 31.12.73. O resultado desse somos-
tr€f poderá ser devidamente apreciado pelo Balanço e a Conta de "Lucros e Perdas", que submetemos ao exame dos Senhores

Acionistas, colocando-nos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos qu*? forem julgados necessários. Cabe agradecer
a Iodos os colaboradores da sociedade a boa vontade e dedicação com que se dosincüniblram de suas atribuições, bem como
aos Senhores Acionistas a confiança depositada nesta Diretoria, reafirmando nossos protestos de alia estima e consideração.

A Diretoria

Balanço encerrado ern 31 de Dezembro de 1973

Ativo

DISPONÍVEL
Caixa
Bancos...

REALIZÁVEL
Rendas a Receber
Títulos o Valores Mobiliários
Aplicações Alternativas do Tributos ,
Devedores Diversos

IMOBILIZADO
Instalações
Móveis o Utensílios ¦
Investimentos nor Incentivos Fiscais
Investimentos Compulsónos

RESULTADO PENDENTE
Despes3s do Exercícios Futuros....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO "..

7,73n,08
?.1I'fi.216.27

40.43R.0T1
7.043.066.76

32.715.00
30.530.65

fil.300.00
95.087.04

236.00
? Bbi.ir<

2.133.951,35

7.1*17.649,50

159.-18.1,23

108.663.4*1

10.521.00

0.500.260.52

Passivo

NÃO EXIGlVEL
Capital
Aumento do Capital ,,
Fundo do Reserva Lcrjal
Reserva Para Manutenção rio Capital do Giro Próprio .
Fundo do Amortização do Ativo

FXIGlVEI.
Provisão para Pagamentos a Efetuar..
Contribuições o Encargos a Recolher .
Credores Diversos .,.'

820.000.00
4.044,01

47.128.76
106.523.00

3.117.4.1

137.447,08
13li.830.77

7.065 578.08

lUCRO A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA ,

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,

981.713,20

8.239,805,93

328.229,39

10.521.00

9.500,269.52

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
RELATIVA AO SEMESTRE FINDO EM 31.12.73

Débito

DESPESAS DO EXERCÍCIO
Despesas Operacionai;...'Despesas Administrativas.
Despesas Patrimoniais...
Despesas Tributárias

DISTRIBUIÇÃO DO RÉOrp DO EXERCÍCIO
Resorva Legal
Reserva Para Manutenção do Capital do Giro Próprio .
Provisão Para Imposto do Renda

784.405.23
1.738.943,74

434.239.32
14.072.08

12.206.00
42.411.00
43.996.00

LUCROS MÃO DISTRIBUÍDOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBUÉA GERAL ¦

2.971.660.87

98:613.00

145.510,96

3.21 5.784.b!

Crédito
RLCEITAS DO EXERCÍCIO

Rendas Operacionais
Lucros Diverso:
Rendas Diver 3.215.784,83

2091.3b9.3l
1.124.121.17

sas 2'i4.35

3.215.784.83

São Paulo, 24 de Janeiro do 1974

HAROLD DERMOT FLOOD
Dirotor Presidente

RICARDO DAVID JONES
Diretor Superintendente

SÉRGIO MARIA LUIZ U. G. PECCI
Diretor Jurídico

Contador-CRC-SP 71190
SYLVIO LOESER

"PARECER DO CONSELHO PISCAI."

Os abaixo assinados, Membros doConselho Fiscal, após o exame do Balanço. Contas Lucros a Perdas e demais documentos relativos ao 2.o Semestre dei 973 e tendo constatado sua perfeita ordem, são do parecer que devem ser aprovados pela Assembléia Geral,

CAMILLO'* ANSARAH KARL WÍLHELM GREINER HERNANI AZEVEDO SILVA

Financeira Londres S.A. Crédito Financiamento e Investimento
CARTA PATENTE N.« II - 240 - C.G.C. N.° 33.517.723/0001

RUA BENJAMIN CONSTANT. 75 - SÃO PAULO (SP)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento ao qje dispõem os Estatutos e na conformidade com a exigência legal, a Diretoria tem a honra de apro
sentar aos Senhores Acbnistas o relatório dar. ocorrências verificadas no semestre findo em 31.12.73.0 resultado desse semes-
tre poderá ser devidam:nte apreciado pelo Balanço c a Conta de "Lucros e Perdas", que submetemos ao exame dos Senhores

Acionistas, colocando-nos à sua disposição para-quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários. Cabe agradecer
a todos os colaboradores da Sociedade a boa vontade e dedicação com que se desincumbiram de suas atribuições, bem corno
aos Senhores Acionistas a confiança depositada nesta Diretoria, reafirmando nossos protestos de alta estima e consideração.

A Diretoria
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Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 1973

Ativo

piSPQKlVFL
Caixa
Bancos Conta Movimento

REALIZÁVEL
Hnancinrnenlos - Com Ar.dtes Cnmbiçm;:
hnjncidmanto Direto ao Usujno ........
Flnancíamôntoao Usuário Com Intervcniéi
Finunci-jmenloda PrestoçÕo de Serviços .

Outras Aplionies:
Emprcstmos ,

Valores ç Bgni
Tifrlos ¦; Valores Mobiliários
Aplicações Alternativas de Tributos ...

Outror, Credites:
Rendas a Receber
Donósifcjs Vinaiindos
Devedores Diversos

IMOBILIZADO

Instalações "...
Móveisn Utensílios.
Almoxaifado

jmohili^içõfiS Mivmrciras:" 
Investimentos por Incentivos - Fiscais,
Invostincntos Compulsórios

Rt-SUI.VADOS PENCENTÜ.

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,

CrS

2.000.00
314.504.00

371.H3l.3a
i.026.547,17

520.00
5,B97.b98.5b'

2.258.193.54

51.242.57
569.731.60

38.635.82
688.00

1.606.232,03

85.000.00
430.151,29

59.301.0b
683,642.35

411.100,34
2.917,21.

Cr?

316.204,00

81.422.222,11

007.559.90

93,735,15

302.3S8.0<1 <1,53

385.188:965,69

Passivo
NÃO EXIGlVEL

Capital Subscrito:
Capital

De Domiciliados no Pafe
Aumento dc Capital

Reservar.:
I lindo (le Roserva Lenal
Reserva para Manutenção do Capital de Gilo Própiio
Fundo de Indenização Trabalhista Lei n.° 4357/64 ..

Fundo do Amortização do Ativo

EXICilVH.
Títulos Cambiais
Recursos Vinculados a Operações - Com Aceitos Cambiais .
Provisão Para Pagamentos a Efetuar..'.
Contribuições o Encargos a Recolher
Imposto sobro Opeiações Financeiras 
Credor os Divotkos

RESULTADO PENDEI

COUTAS DE COMPENSAÇÃO.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"

CrS

8.000.000,00
113.1150.84

499.689.26
1.263.140.53

450.03
33.196.30

56.82.6.584.88
31.430.29

128.720,61
135.907.62
103.378.83

4.787.937,21

3.113.950,84

1.796.476,68

61.012.959.44

11.000.634,20

82.830 021.16
302.358.944.53

385.188.965,60

J >:

:
- ¦

Débito
DESPESAS DO EXERCÍCIO

Despesos Operacionais..
Despesas Administrativas
Duspesas Patrimoniais...
Despesas Tributarias...-,.

DISTRIBUIÇÃO UO RÉDITO DO EXERCÍCIO
l:undo de Reserva Lègnl
Reserva Paia Manutenção do Capitai do Giro Próprio .............'.

i ucnos náo nibrniBtilDos A disposição nA assfmui Fia geral .

i s

RELATIVO AO SEMESTRE FINDO EM 31.12.73

HAROLD DERMOTFLOOD
Diretor Prosidonte

11.038.49
2.620.404,19

21.486.01
20.171.21

34.188.00
1,1011,657,53.

£íâ

2.679.099.90

1.140.846,53

81.61)0.49

3.002.405.92

Crédito

RECEITAS no EXERCÍCIO
Rondas de Operações Com Aceites Cambiai
Outi

São Paulo, 24 de Janeiro de 1074

RICARDO DAVID JONES
Dirotor Supcrmiendento.

SÉRGIO MARIA LUI? U. G. PECCI
Diretor Jutídico

Contador - CRC - SP 711U0
SYLVIO LOESER

CrS

3.902.406,92
2.600.767,71

....".,".'.'..'.".'.'..'.".'.'...' 1.211.638.21

3.902.405.92

"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Os abaixo assinados, Membjos do Conselho fiscal, após o exame do Balanço. Contas Lucros e Pordas o demais documentos relativos ao 2.« Somestre do 1073 o .tonclo constatado sua perfeita ordem, são do parecer quo devem ser aprovados pela Assembléia Geral.

CAMILLO ANSARAH KARL WILHELM GREINER HERNANI AZEVEDO SILVA
....,- . .,*.,•-,¦

í§p-

y
fum

¦ 
¦¦

y<
11ipm

A



1/! - ESTADOS UNIDOS JORNAL DO BRASIL [-] Quinta-feira, 31/1/74 G 1." Caderno

Nixon promete lutar por preço menor do petróleo
Km sua mensagem anual ao Con-

gresso sobre o Estado dá União, o Presi-
dente Richard Nixon assegurou que um
dos objetivos principais dc seu Governo
é conseguir a redução dos preços dc pc-
tróleo mundial, que constituem pesada
carga para os países mais ricos c são "vir-
tualmentc insuportáveis para os países
menos desenvolvidos."

Nixon — no documento de 51 pági-
nas e 35 mil palavras — incluiu apenas
um parágrafo sobre a América Latina,
para afirmar que o Secretário dc Estado
Henry Kissinger vai se reunir com os
Chanceleres latino-americanos na Cida-
de do México, a fim de "iniciar um novo
e construtivo diálogo na família dos Es-
lados americanos."

Em outra parte da mensagem, Ni-
xon afirmou também como objetivo pri-
mordial de seu Governo estabelecer uma
estrutura de paz mundial. "Outros pode-
rão ter prioridades diferentes. No entan-
to, esta foi c continuará sendo minha
primeira prioridade, o principal legado
que espero deixar dos oito anos de minha
presidência."

O Presidente apresentou sua mensa-
gem numa sessão conjunta do Congres-
so. depois de ter se reunido na Casa
Branca com os lideres republicanos no
Senado e na Câmara. Somente no final
da mensagem fez referência ao escanda-
lo dc Watergate. Grande parte do texto
foi dedicado aos assuntos internos.

De forma indireta, contudo, Nixon
expressou .a intenção de permanecer no
cargo até o fim do seu mandato, rejeitan-
do. assim, os pedidos para que renuncie.
O Presidente apresentou um programa de
10 pontos para 1974 — "um ano dc pro-
gresso" — que inclui novo sistema de se-
guros médicos para os norte-americanos
c um plano de auxílio federal às áreas
metropolitanas com problemas de trans-
porte coletivo.

A política de détente, o Sudeste asi-
ático foram outros pontos igualmente
abordados por Niíxon. que recehpu sorrin-
tio e visivelmente emocionado a ovação
que lhe tributou, dc pé. o Congresso.

INFLAÇÃO

O crescente desemprego e a inflação
persistente prejudicarão a economia nor-
te-americana em 1974 — previu ontem à
noite o Presidente Nixon, advertindo que"a situação moderada que esperávamos
enfrentar agora ameaça ser mais pro-
nunciada devido ao embargo petrolífero,
a conseqüente falta de produção e ao au-
mento no preço do petróleo".

Nixon afirmou que a pior fase será a
do primeiro semestre, com melhoras eco-
nòmicas a seguir. "Se, porém, a nossa
economia se vir seriamente ameaçada,
nos agiremos rápida e energicamente
para apoiá-la". Acrescentou que todos
sabiam há muito tempo "que para o ano
de 1974 era inevitável uma queda no
crescimento econômico, mas que isso
ameaça ser algo mais grave do que se es-
perava", devido à crise petrolífera, à fal-
ta de produtos e ao aumento dos im-
postos.

"Esperamos, portanto, que durante
esse primeiro semestre a produção não
aumentará muito. Se aumentar, o de-
semprego também aumentará regular-
mente e a inflação será elevada."

Nixon disse que seguiria uma politi-
ca de eliminação gradual e seletiva dc
controles de preços e salários, "exceto no
que diz respeito a certas áreas de proble-
mas particularmente complexos", mas
não esclareceu se solicitaria ao Congres-
so que estendesse sua autoridade, a fim
de lhe ser possível impor controles de
preços e salários além da sua atual data
de vigência, que se expira a 9 de abril
próximo.

Embora a inflação tenha persistido
durante 10 anos, "cia piorou em 1973",
segundo Nixon. O Presidente acha que
se a situação é má nos Estados Unidos,
ela é ainda pior em cada uma das ou-
trás nações industrializadas do mundo
livre.

Sorrindo e revelando-se emocionado
pela ovação que lhe tributou o Congres-
so, Nixon disse, que desde sua posse, cm
1969, havia "estabelecido marca de pro-
gresso para aniquilar os que proclamam
o desastre e o desespero". Prometeu que,
ano que vem, não haverá recesso nos Es-
tados Unidos.

"Prometo" —- insistiu — "que todo
o poderio econômico dos Estados Unidos
será empregado para manter a economia
em produção e proteger os empregos dos
trabalhadores".

Nixon — cujo discurso foi transmi-
tido pelas estações de rádio e televisão
de todo o país — acrescentou que havia"altas e baixas" na luta contra a infla-
ção, porém que, com a ajuda do Congres-
so, "ganharemos a batalha contra o au-
mento do custo de vida".

IMPOSTOS

O Presidente Nixon revelou que soli-
citará um total de 304 400 milhões de dó-
lares para cobrir os gastos do Orçamen-
to' nacional do próximo ano fiscal, sem
que se aplique nenhum aumento de im-
postos.

No longo documento que acompa-
nhou sua mensagem ao Congresso, Ni-
xon disse que se projetava um déficit de
9 400 milhões de dólares no Orçamento.
Acrescentou, no entanto, que isso poderia
ser considerado insignificante se a eco-

Um ano de progresso
Em sua mensagem, Nixon tam-

bém apresentou um programa de 10
pontos no qual oferece ao povo nor-
te-americano "mais liberdade e
prosperidade para todos" em 1974,"um ano de progresso".

Os 10 pontos do novo programa
são os seguintes:

1) Resolver a crise da energia
c preparar a independência dos Es-
tados Unidos nesse campo mediante
a aplicação do Projeto Indepen-
dência.

2) Dar "um novo passo gigan-
tesco rumo a uma paz duradoura no
mundo" mediante uma politica ãe
negociação e não de confrontação
eiitre as grandes potências.

3) Conter a alta de preços sem
provocar uma recessão e, ao mesmo
tempo, obter um crescimento eco-
nòmico continuo. O Presidente Ni-
xon destaca a esse respeito que, em-
bora na primeira parte do ano seja
provável que a produção diminua e
a inflação e a paralisação forçada do
trabalho aumentem, a segunda me-
tade deverá trazer uma reativação
à economia.

4) Criar um novo sistema de
seguro que garanta a todos os nor-

te-americanos o atendimento mé-
dico.

5) Descentralizar os controles
do Governo federal para permitir
que os 50 Estados ãa União assu-
mam novas responsabilidades e ini-
ciativas.

6) Melhorar os transportes pú-
blicos dando às coletividades locais
os meios adequados para que resol-
vam seus problemas de comuni-
cação.

7) Reformar o programa dc
ajuda à educação ãe forma que "seja
dado o máximo aos que têm maior
necessidade".

S) Realizar a tarefa "históri-
ca" de definir e proteger os direitos
da vida privada do cidadão.

9) Modificar um sistema de
ajuda às pessoas deserdadas que"sufoca o contribuinte, que destrói
a comunidade e humilha aos que de-
veria ajudar".

10) Estabelecer um sistema
econômico mundial que os norte-
americanos participarão mais na ex-
pansão do comércio internacional e
na prosperidade graças a um acesso
mais amplo aos mercados e às ma-
térias-primas."

concessão de facilidades comerciais à
União Soviética em troca da declaração
de Moscou de modificar sua política em
relação aos emigrantes judeus. Criticou
ainda recente decisão da Câmara de Re-
presentantes, que bloqueou uma contri-
buicão quatrienal de 1 bilhão 500 mi-
lhões de dólares ao Banco Mundial (CrS
9 bilhões 300 milhões), para financiar
programas de ajuda aos países em de-
senvolvimento.

A PAZ
"A principal herança que espero

deixar dos meus oito anos de Presiden-
cia é uma estrutura de paz que possa
livrar as gerações futuras do fantasma
da guerra. Nãopodemos descuidar do pro-
gresso interno ao mesmo tempo em que
perseguimos a paz no exterior. Mas não
podemos descuidar da paz no exterior,
enquanto buscamos o progresso interno.
Com uma paz estável, tudo é possível.
Sem paz, nada é possível."

i Nixon. recusa
convocação
do Tfibuniã.

W a s h i n gton (AFP-
ANSA-AP-UPI-JB) — O
Presidente Richard Ni-
xon se recusará a com-
parecer ante o tribunal
de Los Angeles, para de-
por no processo contra
seu ex-assessor John
Ehrlichman, afirmou on-
tem o subsecretário de
Imprensa da Casa Bran-
ca, Sr. Geraid Warren.

Os advogados de Nixon
lhe recomendaram que
se "decline respeitosa-
mente" a se apresentar
ao tribunal, "por mo-
t i v os constitucionais",
afirmou Warren. O Juiz
Gordon Ringcr declarou
anteontem em Los Ange-
les que o Presidente será
intimado a depor 'em 15
de abril.

Arquivo

Em sua mensagem de ontem, Nixon prometeu às gerações futuras um lega-
do de paz. Novo passo nesse sentido fora dado no dia 17 deste mês, quando ele
anunciou (foto) o acordo entre Egito e Israel sobre a separação de tropas

nomia conseguir uma situação dc empre-
go total.

"Os impostos básicos dos contribuiu-
tes não devem ser aumentados" — des-
tacou Nixon. E acrescentou que "nossas
novas iniciativas, portanto, devem redu-
zir-se ao oue prudentemente se pode gas-
tar, dada a existente estrutura de impôs-
tos com a utilização plena de nossos re-
cursos".

O Presidente censurou o Congresso
por não haver aprovado a proposição que
apresentou a 16 de maio passado, que
previa a criação de uma comissão apoli-
tica para reformular as campanhas elei-
forais. Se a comissão tivesse aprovado
aquela proposição, afirmou Nixon, "apre-
sentaríamos nesse informe reformas sig-
nificativas". Mas assegurou que estava
disposto a trabalhar com o Congresso
para reformar parte da atual estrutura
de impostos, ainda que não tenha admi-
tido qualquer elevação atual.

Destacou então as possibilidades da
aplicação de novas regras para estabele-
cer impostos sobre as utilidades obtidas
no exterior e a eliminação de alguns pon-
tos da lei que permitem a evasão de im-
postos.

ENERGIA

Sobre a crise internacional de ener-
gia, declarou:

"O embargo apenas precipitou a es-
cassez que já se antecipava. Sem ter em
conta a possibilidade de que se restaure
o fluxo do petróleo do Oriente Médio, de-
vemos agir agora para assegurar que
nunca mais fiquemos dependentes de
fontes de abastecimento estrangeiras.'-

No que se refere à economia mun-
dial, destacou que antes da crise de ener-*
gia já era evidente que o sistema mone-
tário internacional necessitava de ajus-
tes. Depois de dizer que sua decisão de
desvalorizar o dólar em 1971 havia pro-
duzido o aumento das exportações nor-
te-americanas, declarou:

"Esta melhoria resultou positiva não
apenas para nós, mas sim para todo o
mundo. Além disso, os choques na eco-
nomia mundial, devido à redução nos
fornecimentos de alimentos, do embargo
do petróleo e dos aumentos arbitrários
no preço do óleo cru puderam ser trata-

dos sem pânico graças aos novos açor-
dos."

O ano dc 1974, segundo Nixon, po-
derá sor o ano de "não somente quebrar
a espinha dorsal da crise energética
como também de estabelecer as bases
para encarar as necessidades energéticas
dos Estados Unidos com os seus próprios
recursos, a preços razoáveis e com a ade-
quada proteção" ao meio-ambiente."

Proclamando que a crise energética
é "a preocupação legislativa número
um", advogou por uma ação rápida so-
bre uma série de projetos de lei sobre o
problema.

Acrescentou que as economias rea-
lizadas pela população dos Estados Uni-
dos contribuíram pára aliviar a escassez
prevista em virtude do embargo árabe.
Apelou ainda para um esforço geral no
si.ntido de evitar o racionamento de ga-
solina no país.

Pediu aos congressistas para, na ses-
são que agora se inicia, darem priorida-
de total ao programa de conservação de
energia apresentado pelo Governo e fez
um apelo à aprovação de uma lei de
emergência que faculte ao Executivo a
adoção de medidas necessárias a supe-
rar a crise, e à lei sobre a contenção dos
lucros das grandes empresas petrolífe-
ras, apresentada separadamente.

Anunciou que os países árabes se
reunirão "num futuro próximo para dis-
cutir a suspensão do embargo petrolífe-
ro contra os Estados Unidos", segundo
informações obtidas através de contatos
pessoais com personalidades árabes ami-
gas.

Apesar disso, não assegurou que o
boicote petrolífero será suspenso em bre-
ve, mas expressou esperanças de que"possamos trabalhar cboperativamente
com os nossos amigos do exterior, de
modo a obter o suficiente para nossas
necessidades energéticas sem perturbar
a nossa economia e as nossas relações
econômicas."

Advertiu contra o otimismo exage-
rado daqueles que acreditam que a sus-
pensão do embargo aliaviará a crise de
energia.

Na parte relativa às relações econô-
micas internacionais, Nixon criticou a
iniciativa do Congresso de condicionar a

RELAÇÕES

A política de distensão em relação
à União Soviética, segundo Nixon, foi co- •
locada à prova durante a guerra de ou-
tubro de 1973, no Oriente Médio.

As relações entre os dois países, dis-
se, "foi submetida a uma dura prova,
mas os soviéticos resolveram colaborar
e então foi conseguido um acordo dc
cessar-fogo e a realização da conferência
de Genebra."

Para Nixon, "desde então a lideran-
ça e a iniciativa diplomáticas norte-
americanas desempenharam um papel
central na busca de um acordo final no
Oriente Médio, região que está em difi-
culdades há tanto tempo."

O próximo reinicio da conferência
de paz de Genebra e o acordo sobre a
separação de forças entre egípcios e is-
raelenses representam, afirmou, "o ini-
cio de esforços mais amplos para se che-
gar a uma solução duradoura para os
problemas daquela região."

"Do mesmo modo que estão se mo-
dificando as relações com nossos antigos
adversários, também estão mudando
nossas relações com nossos velhos ami-
gos. Em opa Ocidental e Japão deixaram
para trás o trabalho de pós-guerra para
reconstruir suas economias, reordenar
suas sociedades e restabelecer sua força
política. Seu êxito é algo que ajudamos
a alcançar e pelo que podemos sentir or-
gulho.

Os tempos mudaram, porém, e nos-
so antigo papel em seus sucessos não po-
de ser a única base de uma relação con-
tínua. Devemos ajustar nossas relações
para reconhecer novas capacidades eco-
nòmicas e objetivos políticos internado-
nais dentro do marco da amizade e boa
vontade de nossos aliados.

AMÉRICA LATINA

No parágrafo sobre a América Lati-
na, o Presidente Nixon propôs um "diá-
logo novo e construtivo" com os Estados
do hemisfério: "Continuaremos a bus-
car, com nossos vizinhos mais próximos
do hemisfério Ocidental, novas formas
de trabalhar em cooperação para resol-
ver os problemas que temos diante dc
nós", disse.

Anunciou ainda que "o Secretário
dc Estado Henry Kissinger se reunirá
nas próximas semanas com os Chance-
leres da América Latina, para iniciar um
novo e construtivo diálogo na família dos
Estados americanos."

INDOCHINA

Declarou que o fato de os Estados
Unidos terem-se retirado do Vietnã não
significa que possam lavar as mãos dc
toda responsabilidade pelo que está se
passando na Indochina.

"Devemos dar a essas terras devas-
tadas a ajuda econômica necessária para
estabilizar a estrutura de suas socieda-
des e fazer a paz futura mais prova-
vel. Devemos também oferecer ajuda mi-
litar contínua para manter forças de de-
fesa fortes e auto-suficientes. E devemos
continuar insistindo no cumprimento to-
tal dos termos do Acordo de Paris."

CRIME

Pediu ao Congresso o estabeleci-
mento da pena de morte para vários cri-
mes, tais como assalto e seqüestro de
aviões e atentado a bomba. Solicitou
também punições mais severas para os
traficantes de tóxico, sobretudo dc herói-
na. "Necessito do apoio do Congresso pa-
ra combíitcr o crime e o abuso das dro-
gas. Isso não será possível sem modifi-
cações das leis penais da União que há
25 anos continuam as mesmas, incapa-
zes, portanto, de responder às exigências
de nossa complexa sociedade. Faz-se in-
dispensável igualmente a aceleração dos
processos." Nixon sugeriu elevar-se a 886
milhões de dólares a verba do próximo
ano para as polícias estaduais.

WATERGATE

No fim de sua mensagem, disse Ni-
xon que já forneceu "todas as informa-
ções necessárias sobre o caso Watergate,
para condenação dos culpados e absolvi-
ção dos inocentes." E concluiu: "Um ano
de Watergate já é suficiente."

ACUSAÇÕES

O subsecretário
de imprensa deixou em
aberto a possibilidade de
que o Presidente respon-
da a perguntas por es-
crito. "Se forem apresen-
tadas outras solicita-
ções", afirmou, "as mes-
mas serão estudadas a
medida que forem che-
gando".

Erlichman e outros
dois ex-assessores da Ca-
sa Branca pediram que
Nixon preste declaração,
a fim de confirmar sua
defesa, segundo a qual
atuavam na qualidade
de autoridades federais,
quando ocorreu a inva-
são do consultório do
psiquiatra de Daniel
Ellsberg.

O consultório foi inva-
dido em setembro de
1971 por espiões da Casa
Branca, que esperavam
encontrar documentos
reveladores sobre Elis-
berg, o homem que di-
vulgou os documentos
secretos do Pentágono
sobre a guerra do
Viatnã.

Erlichman é acusa-
do, n>D caso, de roubo,
conspiração e falso teste-
munho. Nixon disse, em
uma oportunidade, que
ele era "um dos funcio-
nários públicos mais bri-
lhantes que conheci". O
processo corre no Tribu-
nal Superior da Califór-
nia.

"Esta é a primeira vez
na História que o Tribu-
nal de Justiça de um Es-
tado da União" intima o
Presidente da Nação a
depor, afirmou Ringer,
depois de considerar Ni-
xon "testemunha impor-
tante" no julgamento de
Erlichman e anunciar
que assinaria a citação.

DEFESA

Existe o precedente,
segundo o Juiz, da in-
timação dirigida ao Pre-
sidente Thomas Jeffer-
son, há 167 anos, para
obrigá-lo a apresentar
uma carta no processo
por traição, movido con-
tra Aaron Burr.

Fontes da Casa Bran-
ca disseram que a in-
timação será ignorada,
porque a presença do
Presidente num processo
judicial — dado o seu ca-
ráter de chefe do Poder
Executivo — constitui
infração da Constitui-
ção, que especifica a
separação de poderes.

Os advogados de defe-
sa alegam que Erlich-
man e o grupo de invés-
tigadores da Casa Bran-
ca agiram dentro da lei,
como funcionários fede-
rais, em sua tarefa dc ve-
rificar o abuso de confi-
anca que permitiu a re-
velação pública dos
documentos do Pentágo-
no. Os advogados ale-
gam também que a in-
vasão cio consultório foi
por motivos dc seguran-
ça nacional.

Erlichman e H. R.
Haldeman, ex-secretário-
geral da Presidência, re-
gressaram a Washington
para ser interrogados de
novo por dois juizes
designados cspecialmen-
te para atuarem no caso
Watergate.

K
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Primário abre amanhã vagas
para 112 mil novos alunos

A Secretaria de Educação colocará,
a partir de amanhã, 112060 vagas à dl.s-
posição do.s novos alunos das escolas pu-
blicas de pirmeiro grau, já tendo, alem
disso, o oferecimento dc salas a alugar
em colégios particulares que totalizam
f. 930 vagas, para substituir a.s escolas
total ou parcialmente interditadas para
obras.

Apesar das 11 escolas totalmente in-
terditadas, de mais duas ainda cm re-
visão pelos engenheiros da Secretaria dc
Obras, e de mais de 00 onde estão sen-
do feitas obras parciais, a professora
Mariana Rcstum, diretora do Departa-
mento de Ensino de 1.° Grau, afirmou
estar tranqüila, "porque as perspectivas
são muito boas, depois das medidas to-
madas para aproveitamento da.s salas
ociosas das escolas particulares."

AS INTERDITADAS

As escolas sem condições de funcio-
nar. segundo a perícia da Secretaria de
Obras .são as seguintes: Albert Sabin,
em Vila da Penha; Pio X, em Jacaré-
paguá; Evaristo da Veiga, cm Jacarepa-
guã; Estado de Israel, em Realengo; Fá-
bio Luz, em Bangu testa, interditada
desde o ano passado); Venezuela, em
Campo Grande; Visconde do Rio Bran-
co, também em Campo Grande: Antônio
Carlos, cm Cosmos; Mestre Valentlm,
em Anchieta; Bélgica, em Guadalupe; e
General Osório, em Coelho Neto.

As que ainda estão sendo examina-
das, podendo ser interditadas total ou
parcialmente, são as escolas Clóvis Be-
viláqua, em Pedro Ernesto; e Rainha Vi-
tória, em Campo Grande.

As obras em escolas iniciaram-se há
quatro ou cinco dias e a Secretaria de
Educação tem esperança de que, duran-
te o mês de fevereiro, a maioria das
interdições parciais desapareça, com a
conclusão das obras menores. Com isso.
o cálculo de 112 000 vagas é bem "por
baixo", pois além do suprimento pelo
aluguel de escolas particulares, ou quais-
quer outros prédios que possam abrigar
as turmas enquanto as obras parciais se
concluem, muitas salas já estarão pron-
las a 1.° de março.

Se, de inicio, os engenheiros ten-
diam à interdição total, porque "onde
há obra não deve haver criança", depois
de algumas reuniões na Secretaria dc
Educação ficou acertado que as obras
parciais poderiam ser feitas à noite e
intensificadas nos domingos e feriados,
para atrasar o mínimo o inicio das au-
las.

NOVAS VAGAS

Das 112 mil vagas já asseguradas,
87 mil são para a classe de alfabetiza-
ção e a primeira série do 1.° grau. A
professora Mariana Restum justificou
seu otimismo pelo fato de que há seis
prédios escolares novos a inaugurar até
l.P de março e pela presteza dos cole-
gios particulares em oferecer suas salas
vazias a alugar. O número de vagas, por
distrito, existente no irtício da matri-
cuia, poderá aumentar muito até o ini-
cio das aulas. '

— A turma vai formada, com sua
professora, para o prédio alugado, sem-
pre quase ao lado da escola cm obras.
Não são alunos isolados sendo transferi-
dos. Não haverá problema algum para
eles, afirmou.

POR DISTP.ITO

Na I Região Administrativa, há
apenas uma escola com obras de cister-
na. não havendo interdição. São* 2 077
vagas para a Praça Mauá, Paquetá,
Saúde e Gamboa. Nas II. III e IV Re-
giões Administrativas, não há escolas
em obras; são 1 970 vagas para o Cen-
tro e Santa Teresa, 1 198 para Catumbi,
Estácio, Rio Comprido e Fátima, e 1 950
liara Botafogo, Flamengo, Laranjeiras,
Cosmo Velho e Catete.

Na V RA (Urca, Praia Vermelha,
Leme e Copacabana I. duas escolas estão
com duas salas interditadas; as vagas
ficaram reduzidas a 2 mil, sem contar

com o aluguel de salas. Na VI RA, o I
Distrito Educacional não tem problemas
e oferece 1 331 vagas; o II Distrito esta
com duas escolas em obras (Gávea e
Jardim Botânico), ficando com cerca de
1 870 vagas.

São Cristóvão, Mangueira e Benfica
têm 2 276 vagas e nenhuma escola cm
obra. Engenho Velho e Tijuca têm duas
escolas em obras, sendo que em uma
delas constroem-se quatro novas salas
de aula. São 2 mil vagas restantes para
a VIII RA. Na IX RA (Audarai, Vila
Isabel e Grajaú), duas escolas em obras
provocam a perda de 400 vagas; ficam
a 028. O I DE da X RA, Higienópolis,
Ramos e Pedro Ernesto, teria 3 900 va-
gas, mas as duas escolas estão ainda em
revisão, podendo haver interdição total
da Clóvis Beviláqua. O Colégio Cardeal
Leme, particular, já ofereceu suas salas,
no caso da interdição acontecer. O II
DE da região (Bonsucesso, Olaria e par-
te de Ramos) não têm problemas e con-
ta com 3 637 vagas.

Na XI RA (Penha, Cordovil, Vigário
Geral, Lucas e Brás de Pina), não há
problemas no I DE, com 6 560 vagas,,
e há apenas uma escola em obras, sem
interdição, no II DE, que tem 3 850 va-
gas. A XII RA, com seus dois Distritos
Educacionais, têm 11 757 vagas e ne-
nhum problema de obra (Engenho No-
vo. Cachambi, Encantado, Pilares, Pie-
dade, Inhaúma, Cavalcanti e Engenho
da Rainha).

O DE da XIII RA (Lins, Rocha e
Méier) era o mais estrangulado pela
falta de vagas. Escblas particulares alu-
gadas possibilitam agora á Secretaria de
Educação oferecer 3 146 vagas. No I DE
da XIV RA há o Colégio Alber. Sabin
totalmente interditado, reduzindo as va-
gas dc 3 328 para 2 575. Também no II
DE da XIV RA (Vaz Lobo, Honório Gur-
gel, Irajá e Colégio) há diminunção de
vagas (5 173 para 4 4791 pela inteffti-
cão parcial do Colégio Gustavo Lcssa.
Quintino Bocaiúva. Madureira c Turia-
çu il DE da XV KA. têm 3 508 vagas;
no II DE há três escolas em obras, di-
minuindo as vagas de 2 934 para 2 334.
Em Jacarepaguá, I DE da XVI RA, o
número de vagas passou de 4 145 para
2 872, pela interdição total do Colégio
Pio X; mas o Colégio São José já ofe-
receu salas a alugar. Taquara, Camorim
e Recreio (II DE da XVI RA) não tem
problemas: 2 460 vagas.

Em Vila Valqueire. uma escola cm
obras (3.° DE da 16a. RAi e mais a in-
terdição da Evaristo da Veiga diminui-
ram as vagas de 5 140 para 4 348. Dco-
cloro, Vila Militar e Realengo (1.° DE da
17a. RA) não têm problemas: 4171 va-
gas. No 2.° DE, a Escola Estado de Is-
rael. em Realengo, interditada totalmen-
te diminuiu as vagas de 4 006 para 2 135.
Bangu <3.° DE da 17a. RA) continua com
a Fábio Luz interditada, ficando com
4 591 vagas. Senador Camarã e Santissi-
mo i4.° D7 da 17a. RA) têm uma escola
em obras, sem interdição, e 6 324 vagas.
Campo Grande Q.° DE da 18a. RA), com
a interdição da Venezuela, de 3 225 vagas
passou ter só 2130: com a interdição da
Visconde de Rio Branco, o 2.° DE ficou
com 1930 vagas (eram 2 3801; em Gua-
ratiba não há obras (3.° DE da 18a. RA)
e há 957 vagas.

Em Cosmos, Inhoaiba e Santa Clara.
a situação ainda é confusa, com a inter-
dição da Escola Presidente Antônio Car-
los. Havia 2 667 vagas, mas quase 2 mil
eram naquela escola. A SED ainda está
procurando edifícios a alugar. Não têm
problemas as RA 19a. (Santa Cruz, Se-
petiba e Paciência, com 5 670 vagas) e
20a. (Ilha do Governador, com 4 450'. A
última RA, 22a., tem problemas nos três
DE: no 1.9, Ricardo de Albuquerque, An-
chieta e Pavuna, há uma interdição par.
ciai e outra total (Mestre Valentimi, com
1343 vagas em vez das 2 658 previstas;
no 2.° DE. Guadalupe, Honório Gurgel e
Deodoro. a interdição da Escola Bélgica
tirou 1800 vagas, ficando apenas 658; no
3.°, interdição geral dà Escola Coelho
Neto, já foi compensada por salas ócio-
sas nos Colégios João Batista dc Matos,
oficial de 2.° grau, e Jarbas Ferreira,
particular; 3.183 vagas.

Processamento de bolsas termina
Amanhã estará pronto o processa-

mento eletrônico do.s candidatos a boi-
sas-de-estudo da Secretaria de Educa-
ção, atrasado por causa da grande quan-
tldade de erros no preenchimento do.s
formulários, segundo o analista Marino
Simões, da Assessoria de Processamento
dc Dados da Secretaria de Planejamen-
to, designado para a Secretaria.

Dezesseis mil candidatos foram ava-
liados, de início, para aprovação ou não,
dependendo da caracterização do esta-
do de carência financeira, sendo emitida
a lista dos aprovados pela ordem do grau
de carência e dentro do regime (interna-
to, semi-internato ou externato), da sé-
rie e do turno pretendido.

Bonde de S. Teresa volta em
9 meses a Largo da Carioca

Com a conclusão da nova estação,
prevista para setembro, os bondinhos de
Santa Teresa poderão novamente, chegar
ao Largo da Carioca acabando com a
baldeàção por ônibus no Largo da La-
goinha — um transtorno na vida do.s
moradores do bairro.

A Companhia dc Transportes Cole-
tivos (CTC) já providencia os trilhos,
fios para a rede aérea do.s bondes e 25
postes a serem colocados antes da con-
clusão da.s obras da estação. O trabalho
está coordenado com o da Av. Norte-Sul
cujo término, até a Lapa, está previsto
para junho.

ANDAMENTO

Sobre a laje da garagem subterra-
nea da Petrobrás, onde está sendo cons-
Iruida, a nova estação de bondes de
Santa Teresa já está em fase dc con-
cretagem enquanto se urbaniza a praçacom o ajárdinâmento e a pavimentação
da área.

Com a paralisação da estação, a
CTC implantou o sistema rotativo dc
baldeàção para atender aqueles que de-
sejam descer no Largo da Carioca ou
para subir ao terminal atual do.s bon-
des. Esto sistema deverá permanecer até
a conclusão da nuva estação. Embora

precário, é considerado a única solução
viável.

A Linha 200 — Carioca--Arcos ¦— que
leva o.s passageiros da Av. Chile para
o.s bondes e cujo ponto inicial fica na
confluência das ruas Joaquim Murtinho
e Francisco Muratori. denominada Lar-
go da Lagoiriha; é composta de três óni-
bus que partem a cada sete minutos
com o .seguinte itinerário: Ruas Francis-
co Muratori, Silva Romero, Riachuelo,
Lavradio e Av. Chile, num percurso dc
10 a 15 minutos.

Da Av. Chile até Santa Teresa o
ônibus segue pelas Ruas Senador Dan-
tas, Evaristo da Veiga, dos Arcos, do
Resende, do.s Inválidos. Riachuelo. Fran-
cisco Muratori até Joaquim Murtinho.
O.s ônibus funcionam até 22h 30m e, em
dias dc maior movimento, o horário se
estende até meia-noite. A passagem custa
CrS. 0.20 que, somados aos CrS 0.40 do
bonde, corresponde ao antigo preço do
trajeto completo do bonde.

Explicou o Coronel Heribcrto Cáscão
que a CTC tudo tem feito para atender
a população de Santa Teresa, e que a
reclamação dos moradores quanto á rc-
gularidade dos ônibus nau deve ser atri-
búidá à empresa. Diferentemente dos
bondes, os ônibus sofrem os efeitos do
tráfego obstruído nas principais ruas do
Centro, sobretudo nos horários de maior
movimento.

Escavações no Rio revelam
moeda de cobre do tempo
de D. João e muita condia

Duas moedas de cobre, cunhadas possivclmen-
le em Portugal no tempo de D. João VI, um peso de
rede de pesca, várias ossadas de animais e centenas
de conchas, sâo algumas das coisas achadas du-
rante as escavações para a construção dos prédios
do novo centro administrativo do Rio, na Cidade
Nova.

As moedas íoram entregues pela firma emprei-
teira Ecel à Secretaria de Obras. O Patrimônio His-
tórico Estadual já íoi informado sobre o achado e
espera apenas que a SOP lhe envie as moedas, para
que elas possam ser estudadas e incorporadas ao
patrimônio da cidade.
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ESCAVAÇÕES

No local onde serão cons-
truidos os prédios do novo
centro administrativo d o
Estado, na Cidade Nova, fi-
cava o Saco de São Diogo,
e o mar ia até ali. Mas para

a construção do cais do
porto toda aquela região te-
ve de ser aterrada, com ter-
ras do morro do Senado.

O inicio do aterro foi or-
denado por D. João VI por
volta de 1808, terminando
três anos mais tarde. Por
causa deste aterro, os enge-
nheiros da Ecel tiveram
uma série de dificuldades:
sob a camada de aterro ha-
via uma outra, de argila or-
ganica.

Quanto mais as máquinas
escavavam, mais argila sur-
gia, obrigando os engenhei-
ros a utilizarem técnicas es-

pcctals para as fundações.
Durante estas escavações
surgiram as duas moedas
de cobre.

AS MOEDAS

As moedas são de forma-
to Irregular e provavelmen-
te cunhadas por processo
muito primitivo. Em uma
das faces há apenas o nú-
mero 20 e no outro o cmble-
ma do reino português, não
havendo nenhuma indi-
cação sobre a época em que
elas foram cunhadas.

Além das moedas foram
encontradas também ossa-
das de animais e cewtenas
de conchas. Segundo os téc-
nicos, as ossadas devem ser
dos bois que puxavam as
carroças levando aterro do
morro do Senado ao Saco
de São Diogo.

RESIDÊNCIA
CIA. DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

.Informa ter concedido o financiamento <U:

Cr$2.810.735,43
un prazo de 180 meses à

PINTO DE ALMEIDA ENGENHARIA LTDA.

com os recursos provenientes dc depósitos eth Cadernetas de Poupança
e ÍÁirns Imobiliárias.

Para construção ãe 26 apartamentos
de sala e ¦/• quartos na rua Moreira César, 66

Icarai - Nilerói - lij.

igênúas Residencial Quitanda, Rio limitai. Catele, Botafogo, Posto 2, Posto <i. Ipanema (cm instalação),
Leblon, Tiiuca, Méier, hUtdureiru, Ciihi/w Grande, Petrópolis, Nova Iguaçu e Niterói

CONSELHO CONSULTIVO:
Cttrt H. P. Johannpeter,
Herbert Bruno Rennar,
Huho Heirniann Filho,
Júlio João Eberle,
Roberto H. Nickhorn.
Sérgio Silveira Saraiva,
Elliio Pereira da Silva,
Rogério Gioifli,
Guido- Rosaignoll *
I.eniiqusda B.tton.

Banco de Investimento S.A.
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Porto Alegre: Rua dos Andradas, 1351 - 5.° andar
SJo Paulo: Rua Libero Bailará, 158 - 15.° «lidar
Riode Janeiro: Av. Rio Branco, 123-14.° andar
Curitiba: Rua XV do Novembro, 679 - 3." andar
Blumenau: Rua XV d» Nov.nibrò, 006-11." andar
Salvador: Av. Estados Unidos, 22 - 1." andar, EdllltiO t-iaij
Recife; Av. Dantas Barreto, 551

Carla Patonto n." A-69/2909 • C.G.C.M,'-. 92.606._M/0OI

ATIVO
DISPONÍVEL
Caixa 144.284,62
Banros - Conta du Movimento .' 38.497.235,88
Titulos Fedeiais du Curlo Prazo 14.767,40. 38,S_.,267,..
REALIZÁVEL
Financiamentos - Operações c! Aceites Cambiais ........ 42.644.207,98
Financiamentos - Opor atues c-' A_j; Financeiro 85.519.153,4b
Empr éstlmos 31 ..285.408,T.'.
Dev. p' Ropasse do Etniirost.Extcr. Res. 63 254.153.913,85
Titulos a Receber do Conta Própria 155.557.314,07
Titulos o Valores Mubiliários - Renda Fixa 114.024.892,90•Titulos o Valores Mobiliários - Renda Variável .' 44.500.809,30
Rendas a Receber 7.870.832,76
Departamentos no Pais 220.106.862,8')

.Bons t}ão> Destinados a Uso 71.766,32
Outros Créditos.../ 181.909.11 i.ui 1.421,644.333,54
IMOBILIZADO
(mobilizações Técnicas
Instalações 3.011.563,47
Móveis o Utensílios :i.147.748..0
Outras.. 1.53B.090.34
Imobilizações Financeiras
Investimentos p Incentivos Fiscais... 1,493.522,10
Participa toes do Capital SI .904.074,92
Outras .' 634.004,.16 C 1.729.803,49
RESULTADO PENDENTE
Despesas do Exercícios Futuros 103.657.201,72
COMPENSAÇÃO
Valoros om Garantia 1.431.187.430,56
Fianças Prestadas 58.139.487,28
Outras Contas 282.073.765,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ' 58.685.061,31 1.830.085.74-',20

TOTAL  3,455.7.73.370,85

PASSIVO
NÃO EXIGÍVEL
Capital'Fundo do Reserva Ln.jal
Fundo do Resorva p/ Aumento do Capital
Fundo3 do Reservas Especiais
Correção Monetária do Alivo 
Fundo do Amortização du Ativo'
Fundo do Indenização Trah, Lei 4357/64
Lucros em Suspenso ã Disposição da AGO ,,,,

130,000.000,00
2.828.189,21

10.779.455,31
13.875.755,93

446.333,03
1.276.737,.»

3.532.61
2.477.355.20 161,.87,31.,I3

EXIGIVEL
Titulos Cambiais 3.907.321,91
Depósitos a Prazo Fixo c/ Cor. Monetária 663.96-1.211,40
Operações da Refinanciamento -FINAME -10.883.-102,12
Operações tfo Rei mandamento- FIPEME 25,237.175,56
Operações do Rolinanciamonto - FIMACO .' BNH 17.108.265/J5
Obrigações em Moeda Estrangeira - R«s. 6i 216.879.269,94
Contribuii..ies e Encargos a Recolhe,* ,, 904.042,21
Imposto sobre Operaçfies Financeiras . 564,361,57
Deparlamontos no País 2 13.522.569,0..
Outras Exigibilidade. 177.441.5)0,50 1.365.112.130,13

RESULTADO PENDENTE
Rendas do Eneicicios Futuros 08,588,137,33
COMPENSAÇÃO
Depositantes de Valores em Garantia 1.431.187.430.56
Beneficiários p/ Fianças Prestadas 58.139.487,28
Outras Contas 282.073.765,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS 58.685,061.3t 1.830.08..744.2I.
TOTAL  3.455.773,370.85

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO CRÉDITO
Despesas Operar in nais .. 65.030.122,34 Rendas Qpuracioiuis n Outra:. • •••••._.•••••»__••••__............ 101.540,784,11
Despesas Administrativas 23.759.903.11 —— -^^__^
Despesas Patrimoniais.. 1.255.915,05 

^*""*'"""*"*»w

Despesas Tributárias 33.845.21 00.072,785,71 ¦ ^"^^^^^

Fundo <lo Reserva Lmi.il 253.315,34 '—^.^
Fundo do Reserva n. Aumento d. Capilal.' 10.384.50B.47 ^"-~-^_.^
Lucros em Suspenso à Disposição da AüO 820,17-1,59 11.J66.9Da.-ln ^~~~^^_^

TOTAL 10l.540.78i.il TOTAL nn.Mõ /a.i.i I
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Michul Louis Donard,
Guido Nirolodi,
Antônio Ramponi a
Carlos Lcotii Hodrigi.eg Síiiueíra-Consolheiros,

DIRETORIA EXECUTIVA: Michel Louis Don,ml- Diretor Superintendente;
Élviu Azovedo de Souía,
Carlos João Polry,
José Luiz Secco c
Ciunthor Regínaldo Staub- Di.elores,

CONTADOR! José Lui. Carvalho do-tm»
CRC, HS- 11600
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Finasul Industrial SA Financiamento, Crédito e Investimentos
BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973 Cana Patente ii.° 175 - C.G.C.M.F. 92.659,300, OOt

ATIVO
_ i ¦ i i ¦__._.,._,._¦,..,_,.__...¦¦¦.¦¦ ¦ — «I I ¦-¦! 111.1111.11 I-——..III ¦ _____—___—  I. i-.IMlHW.M__IW.W_-l-.il

DISPONÍVEL
Caixa ¦, SR.SIO.T.1)
Bancos-Conla do Movimento 7.422.955,08 7.461.274,83
REALIZÁVEL
Flnunclnm-nlo üirnln an Usuário 159.607.061,83
Fina nc! a (1)0 nio ao Usuário r/.lnlnrvoi.Íét*cÍa 57.533,830,31'
Fin-ociamonlo d« PrcsUc3o de Sorvi cos 865.810,01!
Empréstimos •51.-70.244,87,
Titulos a Rocober do Conla Própria 103.950,04-
Tllulos o Valores Mohill.rlo. G.IS5.05..15
Bons n.io Destinado, a Uso 107.720,65
Diipaitamenlos no País 105.331.902,06
Dnpõstton Vinculadoii .ti.b-W.Bft
Oulros Cniilitm. 1110.478.82B.77 801.041.914,09
IMOBILIZADO
j mobilizações Técnicas
ln_tol_ç_oa .-....., .1.345.354,15• Móvols o Utensílio 3.107.?38.30
Outras 203.311,26
Imobilizações Financeiras
Invostlmonlos d/ lm enttvos Fiscais........ üos.-t-uvoo
fj„,r;iS .'. _0._I3.31 -.612.159,01
HESULTADO PENDENTE
Despesas du Exercícios Futuros.#»*?.? G3.ivju.ut.iv.5
COMPENSAÇÃO
Valoroò om Garantia 874.011.600,00
Qtltráa Conti- .______1__1__-8Í .903.252,646.86
TOTAL  .1.780.B57.8B.,24

PASSIVO

NÃO EXIGÍVEL
Capilal
Aunimito rio Capital ..:.....*
Fundo do Reserva Loqal .'
Fundos do Reserva» Especiais
CorroçSo Monetária do Alivo 
Fundo do Amortização do Ativo  •¦'
Fundo do Indenização Trali. - Lei 4357/6>4 .«..
fundo de Garantia Tempo do Serviço** NOP,,

17,000.000,00
33.000.000,00

775.765,96
4.220.345.11

210.394,41
1.109.283.09

247,26
231,94 _&,.B.'.2.7,77

EXIGIVEL
Títulos Canililái. 455.826.650,15
Depósitos a Praio l:i«o do Adnmsl.i_ 68,649.862,86
Provisão p Pagamentos a Efetuar '.^.Bb:),...
Contriliul.Oos o Encarno» a Recolhei 501.982.25
lmpu.ito solitn Oporaçües Financeiras 587.058,?.S
Dopartanionlos no Pais ioi,079.i".i3,17
Oirtr.is E-igiblIltladci i.m.ai.,'..5.U5 760,737,675,57

RESULTADO PENDENTE.
Rendas do Exercícios Futuro» 70.485.395,04
COMPENSAÇÃO
Doposll-irles do V.ilnios mu Oaranlia 8/4.011.000,00
Outras .Contai ••••• '.''i,240.;i46.»6 003.252,546,Br.

TO IAI  1.780.867,885,24

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO CREDITO

Despesas Oporar.iunais 35.033.915,« Rendas Opotaiinnair, e Outras  60.629.795,58
Despesas Administrativa» 20.439.578,24 -—_
Despesas Patrimoniais 27..23B,08 ~~—^_
Despesas Tnliularias 1.197.761,38 60.013.4.3,33 

~—-~__^

Fundo da Rosorva Lnnai 91.232,49 ~~ ——__
Fundoc de Reserva» Espoclâl» , 3.595.0/0,70 3.086.303,25 ^~~— ,

TOTAl Üo.029.706,58 TOTAL 00829.796.6».

DIRETORIA EXECUTIVA: filvio Aroveiln do fíouri,
Carlos João Pntry,
Josú Luiz Sc.eco ti
Qunthar Roginatdo _.Uub, Diretores.

Puilo Alo.ro U1S)3I (Io deienlhio do 19/3 CONTADOR: dose Luil Carvalha dr Lima
CRC RS - 14000
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO 001/74

TOMADA DE PREÇOS N.° 001/74
A Fundação Ezequiel Dias pgrlicipa que encon-

Ira-se a disposição dos interessados, o Edital de Li-
citação n.° 001/74, tomada de preços n.° 001/74,
relacionado à aquisição de equipamentos para a In-
dústria Farmacêutica.

O referido Edital, acha-se afixado no quadro de
aviso da Fundação Ezequiel Dias, à Rua Quinze, n.°
80 - Gameleira, onde as firmas poderão obter in-
formações durante o horário de 7:00 às 11:00 e das
13 às 17:00 h.

A abertura das propostas será procedida às
10:00 do dia 15 de fevereiro do corrente ano, na
sala da Superintendência, no endereço supra citado.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1974.

Arnaldo Lobo Leite
Presidente da Comissão de Licitação

n

Plano do presidente do IBDF cria área verde

ESPECIAL -JORNALISMO

OLCLOR
Hoje, às 21 hs., na RÁDIO*JB/ÂM.

O que é o folclore, como se
manifesta e a luta pela sua

preservação.
Análise das principais 

-tendências

musicais do folclore brasileiro, nas
diversas regiões e de acordo com

diferentes influências.
Músicas inéditas. Debate com

depoimentos de folcloristas, críticos,
músicos eruditos e populares,

antropólogos, sociólogos, executantes
— membros de grupos folclóricos e

autoridades.

PAIROCÍNIO

BANCO UNIÃO COMERCIAL

rádioJB\am940
RADIO JORNAL DO BRASIL

O presidente do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), Sr. Joaquim de
Carvalho, formulou um plano so-
bre o aproveitamento energétice
de florestas artificiais ciue, num
momento de crise como o atual,
teriam larga utilização, com a
vantagem adicional da formação
dc uma área verde, que benefi-
ciaria sobretudo pequenas ci-
dades.

O plano trata exclusivamcn-
tc de florestas artificiais — co-
mo por exemplo as de eucaliptos
— e não cogita absolutamente
de cortar florestas nativas, mas
dc plantar florestas em zonas
clesmatadas ou degradadas cujo
papel vai além do de potencial
energético: cias também servem
para proteger as florestas natu-
rais.

Dez anos
Basicamente, o plano cun.sis-

te no seguinte: o essencial é que
a área florestal corresponda a 10
vezes a área necessária a um mó-
clulo de floresta capaz de fome-
cer combustível a uma usina ter-
melétrica durante um ano. Como
o eucalipto leva 10 anos para ad-
quirir condições de corte para le-
nha, basta dividir a área em 10
módulos e cortar um por ano.
Quando chegar a época da utili-
zação da lenha do 9"? módulo, o
primeiro já estará novamente cm
condições de ser aproveitado:
haverá sempre uma fonte de
energia renovável.

Cidades pequenas ou agru-
pamentos industriais que não
podem se beneficiar da energia
hidrelétrica por sua localização
usariam a lenha como fonte de
combustão para usinas termelé-
tricas. E a floresta dc eucaliptos,
além dc recuperar uma área de-
vastada, será um pulmão verde
para a pequena cidade próxima.

Incentivos
Para sc beneficiarem dos 

75":;. de recursos cle incentivos
fiscais previstos pela lei, os no-
vos projetos de reflorestarnento
deverão integrar programas piu-
rianuais cm processamento no
Instituto Brasileiro de Desenvol-
vimento Florestal ou então per-
tenecrem à programação do se-
tor. elaborada pelo Governo do
Estado onde se localizem.

O dispositivo está contido
no projeto de decreto preparado
pelo presidente do INDF, Sr. Joa-
quim de Carvalho, visando ã re-
gulamcntação do Decreto-Lei n.°
1 307, assinado liá dias. O proje-

***>*

™$&?A

Árvores quebram ambiente
na Avenida Edson Passos

--I? - i ¦ -1:;^*,'''—•??

*&,~**i
3*i»«

Piquei Carneiro aponta violências na paisagem

to dc decreto já foi aprovado
pelos Ministros da Agricultura,
Fazenda, Interior c Planeja-
mento.

Zonas prioritárias
Segundo técnicos, o regula-

mento representará um apertei-
çoamento na sistemática dos in-
centivos fiscais para refloresta-
mento. "dando ao IBDF instru-
mentos mais poderosos para ma-

ximizar a eficácia de tais inecn-
tivos. inclusive concentrando-qs
em zonas prioritárias em cada
Estado."

O projeto de decreto prepa-
rado pela presidência do IBDF
íoi aperfeiçoado pelos secretários
dc Agricultura de São Paulo, Mi-
nas, Paraná. Santa Catarina c
Rio Grande do Sul, que estive-
ram reunidos no Rio. na última
terça-feira.

As árvores plantadas ao
longo da Avenida Edson Passos
são estranhas ao ambiente. E
trechos de encostas onde a mata
foi queimada ou destruída pelos
deslizamento continuam a
mostrar troncos carbonizados ou
secos, quando já deviam estar
replantados. Ao mesmo tempo,
recantos agradáveis foram in-
terditados, impedindo que a.s
pessoas estacionem seus carros
e admirem a floresta.

E' assim que o presidente
da Fundação Brasileira para
Conservação da Natureza, Sr.
José Piquet Carneiro, vê atual-
mente o Alto da Boa Vista, que
em sua opinião precisa urgen-
temente de policiamento, de es-
cola pública e de medidas capa-
zes de impedir que o comércio
do lugar continue a se enfra-
quecer e, em conseqüência, de-
sapareca.

CANOS, BARRAS DE FERRO

Segundo o presidente da
FBCN, o plantio dc árvores fei-
to ao longo da Avenida Edson
Passos, sobre a antiga linha dc
bonde, revela sobretudo que
quem o executou não entende
muito de botânica, pois ali fo-
ram colocadas espécies como
palmeirinhas e amendoeiras, que
não se dão bem com o clima do
Alto da Boa Vista.

— Há mudas plantadas dc
dois em doi.s metros e, o que é
pior, debaixo de outras árvores.
Arbustos completamente dcslo-
cados, que nada acrescentam à
beleza da floresta. Teria sido
muito melhor ciue o espaço fos-
se destinado a estacionamentos
que permitissem que as pessoas
parassem para aproveitar e ad-
mirar mais a natureza.

Depois de acentuar que nas
condições atuais quem deseja
passear pela floresta, principal-
mente no trecho do Alto da Boa
Vista, não consegue parar nem
por minutos, pois não há locais
apropriados, o Sr. Piquet Car-
neiro lembrou que muitos recan-
tos tiveram, "por incrível que
pareça, seus acessos interdita-

dos por pedaços de canos enter-
rados no chão ou barras dc ferro
no sentido horizontal."

O presidente da FBCN la-
mentou a ausência dc pelo me-
nos uma preocupação artística
ou estética capaz de atenuar o
mau aspecto causado pela colo-
cação da cerca. Afirmou que a
umidade no Alto da Boa Vista
já é grande, a mata é densa ç
por isso é necessário deixar os
refugos descobertos, para per-
mitir o ingresso do sol.

— Não é preciso encher os
refugos c calçadas cle árvores e
arbustos. Mais importante e in-
dispensável seria restabelecer a
vegetação do.s trechos das en-
costas danificados pelos incên-
dios originários das velas colo-
cadas nos cantos da estrada ou
prejudicados pelos dcslizamcu-
losv

ESCOLA E DER

Freqüentador do Alto da
Boa Vista desde 1025, o Sr. José
Piquet Carneiro disse que na
área há problemas necessitando
cle solução imediata, como o ca-
so da escola pública que funcio-
na num prédio construído no
início do século e que está cm
condições precárias.

Na opinião do presidente da
FBCN, ocorreram coisas erradas
no Alto da Boa Vista, como a
construção da sede dc um dis-
trito do DER, quando na verdn-
de cle ficaria muito mais bem
localizado na Barra da Tiiuca.
Frisou que foi contra a idéia dn
edificação do prédio, sugerindo
que no lugar surgisse um centro
comercial, estacionamento e
uma escola.

O Sr. José Piquet Carneiro
acha que mesmo agora o Estado
deveria transferir a sede do dis-
trito para a Baixada de Jaca-
repaguá, destinando o prédio do
Alto da Boa Vista à escola pú-
blica que funciona nas proximi-
dades.

¦
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BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973 
|

ATIVO PASSIVO

Ira disponível 

i«o exigivel

íl Cd.«a 50,00 Capitai SO.06O.CC0.0O ?

Bancos Conla Movimento ... ti 167 221.77 5.167.311,77 Reserva Lcgàl  3.984,743,03 fe
II Reservas Especiais  12.201.767,73

Recerva para Aumento do Ca-

REALIZÁVEL piUl|  ^.700,35
Rj Devedores por Financ 26.167.057,20 

Correção Monetária de Imó-
Títulos, c Valores Mobiliários S3.26S.084.76 veis o Instalações  

'*'. 
621.284,07 

'..*¦¦"'

j£í Aplicações Alternativas -de 
_J-< Saldo a Disposição da Ai-

Tnbulo 175.013,00 tembiéia *.  ; 1.206.777.61 ''"' 68.129.26l.64

[Sj Devedores; Diversos .' n,427.025 7t /fi 66.05S.080.67 ;

Íl IMOBILIZADO 

• 
'"K 

Dcpós,tos „ pra20 ,:,«, c, , I

Uj ' Almoíanfado 23.883.77 Correção Monetária  15.993,356,26 I
RJ Participações de Capital 18.000,000,00 Dividendos a Pagar 1 .ME.400,00 lj
aja Investimentos por Incentivos Próvícão para Imposto de . fm

j?j Ffícais 2.1 mun 00 . -20.166.012,77 Rent)a 
 

* 
£61.210,23 I

Sb 4 Contribuições e .Encargos.*_ a I

RESULTADO PENDENTE l*ocolhor  
/^f''!^ n/-«,u^«à IIa Ciedores Diversos  h *il.2.*l Iv. . 24,/59,862,84 ¦

| fe*i3 Correção Monetária &/Depóbt- PU

tos a Prazo Fixo 2Bál.b6Z.18

¦¦ Despesas de Organização c RESULTADO PENDENTE

Instalação 1.4:,6* 104.Ofl 4.269.666,48 Correção Monetária  4.T*,9.827.01 4.779.827,01

COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO ** I
II 'Ações Cauclónadas 400,00 ... Caução da Diretoria  'Ií*'' 

" 'IC0'00

Valores om Garantia 25.755.117,52 Deposilantes de Valores cniu* "-,'*
N] Depusitários de Valores em Garantia ,'j 25.755,117. 2

IBJ Custódia 

10.772 86a 4;* :ib.628*.i8S.n4 Valores em Custódia Deposí-' i***"1"
tados  L. 10,772.668.4? . .'S6S28.3S5.04 .

TOTAL DO ATIVO  134.207.357.63 'OTAL DO .PASSIVO  134.207.357.63

DEMONSTRATIVO DA CONTA 
"tUCROS E PERDAS'.' EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO CREDITO 
jj

ffl Despesas Operacionais tM.639,73 Receitas Operacionais 2.461.448,39 H

Despesas Administrativas ... 64.859.80 Provisão' p/Dav.-*Duvidosos;.. . 1 650,112.0» 4.111.560,39 ¦ 9

Despesas Patrlmonals 4.160,00 *\_^ (2
Despesas Tributárias 1.935 OO 635.59.1,53 \- B

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO 
' 

\^ 

' 
-^ 

^ 8

1 Reserva 
Legal 205.578,02 ^-s. 5

I Dividendos a Pagar  
' 

1.502.400,00' 
"¦'¦ .^^S^ P

1 SI ii ^roviI)áo Pilmp. de Renda .. S61.210.23 \ -Kjk ^s. N
'( Saldo a Dlup. da Assembléia 

'-• 1206.77/.6I 4 :i 47.-Í E65 86 'íg,.,.. 
RSFj \s , 

'• 
||

| 
?¦ TOTAL  

* 
AlII.560.39 '«v --<* TOTAL 4.1I1.S60.39 ¦ ¦

i f!*! São Paulo, 31 do Dezembro do 19/3 t'.|

I ISAAC IOCHPE ISRAEL IOCHPE DANIEL IOSCHPE IVONCY R. IOSCHPE 
||

I Hfl Diretor Presidente Diretor Vico-Presidento Diretor Vicu-Proslderila Dlrelor Vlce-Prcsider-.te 
|S

lj ... IOVA TRINDADE LUCAS ROQUE BITOINGEI1 
||

¦ Sj Gerente do Controle Geral . Supervisor Doto. y

1 Cont. CRC-RS It? 13.Bí>a Contábil TC. ¦

lil CRCSP-Sno731 CRC-RS n° 22.968 J&

—...,,-, „.._,,.„ ,—..—,., ¦„.— -i..— ¦  ...... 0 ...^- -.¦¦ -.I...I. —-. ¦¦..I...I..I

BANCO IOCHPE BE INVESTIMENTO SSL A. OO
Carta Patente n.° A-67/349 - C.G.C. n.° 6V.033.1Ò6/001

SÃO PAULO: Rua São Bento, 365 - 7.° andar - Tcl. 32-0596 - 33-7072

PORTO ALEGRE: Rua dos Andradas, 1234 - 22° andar - Tel. 25-3022

CURITIBA: Rua Mal. Deodoro, 450 - 7.° andar - Tel. 23-6633

INICIO DAS OPERAÇÕES :

IEBC§§PE S.»*.-(;ifi(lilo,FiiiHiicidiiiGii!o h Investimentos*

Caria Patente n.° A-68/2A5 - C.G.C.M.F. n.° 92.372.670

SAO PAULO: Rua Sáo Bento, 365 - 7." andar - tel. 32-0596 - 33-7072

PORTO ALEGRE: Rua dos Andradas, 1234 - 22.» andar - Tel. 25-3022

CURITIBA: Rua Mal. Deodoro, 4S0 - 7.° andar - Tel. 23-6683

BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO PASSIVO

1
IMOBILIZADO

' Almo* ar liado 23.Ô83.7V

Participações de Capital .... 18CC0.000.C0

Investimentos por Incentivos

Fíícais 2.143 1)29 00

RESULTADO PENDENTE

Correção Monetária &/Dcpóbt-
tos a Prazo Fixo 2.831,562.48

Despesas de Orrjrimzaçáo c
Instalação t.4*,6 104.Ofl

COMPENSAÇÃO
'Ações 

Caucionadas 400,00
Valores cm Garantia 25.755.117,52
DcposUórior; de V-ilorrs nm

Custódia 10.772 868.4'í

HAO EXIGIVEL

Capital 50.06O.000.CO

Reserva Lcgàl 3.984,743,03

Reservas fspecidin 12.201.767,7*3

Reserva pdra Aumento do Cd-

pilai 44.709,35

Correção Monótona dc Imó-

veis o Instalações *. 621.2B4.07 -•

Caldo a Disposição da As-

tembiéia *.  ; 1_J.0S.V77.61 ;'".' 68.129.25i.64

EXIGIVEL |

Depósitos a Pra.-o l:ixo C/ '

Correção Monetária 1S.993.356.25

Dividendos a Pagar 1.t02.400,00

Próvícão para Imposto de .

Renda £61.210,23

Contribuições c Hncatfins a

Recolher 2SI.674.50

Ciedores Diversos IS4tl.22l 6*i

RESULTADO PENDENTE

Correção Monetária 4.r*,9.827.01

UW~:'~ 
" 

! -
COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria  á?' 
'" *"'0't!0

Depositantes de Valores errt, -.v-

Garantia J). 25.705.117.52

Valores em Custódia Deposl-

tados  1- '" ¦'¦¦¦ '

"OTAl DO .PASSIVO ,

DISPONIVtL
Cai»
Bancos Conta Movimento ..

REALIZÁVEL
OPERAÇÕES COM

ACEITES CAMBIAIS
(¦'inanciiimcnto Direto HO

Usuário 
hnanci-ampnto ao U&u-tnci C/

16 846.74
5 956 0i.0.:i4 6.012.O3V.28

Inte
Fin-inciamcnlo de Prç-.t-JÇrfO

Serviços 
Rcfinanc. de Vendas h Pres-

taçào 

OPERAÇÕES COMO
AGEt-ilE FINANCEIRO

Devedores por Flnanciamerito
Ktnei*Tie 

Dcvedotc* por FJnançlameVrto

CEFER 
OUTROS CRÉDITOS
I ptran de Cambio om Cartftira

Deyedoiea Diver^or, 
IMOBILIZADO

IMOBI1.I2AÇÔES TEClilCAS
Instfliaçôes 
Moveis n Ütonsíltos
Alníoj-arif-nln 
Outfds Imobilizaçôes Tècntcaa

IMOBIL1HAÇÚES
FINANCEIRAS

Participações <.!«¦ Capital ....

Outras Imobilizaçôes Finan-

COMPENSAÇÃO
Ações Cíiuciomidan 
Mandatários por Cobrança ..

Valores cm Garantia 

Ouiras Contas dc Compcn-
raçáo 

TOTAL DO At IVO

•187.112:69.06

5J.976 675.60

3.W0767.77

*,p?62I.JV 313.892.1SS.00

10.562 839.50

¦53 n73« 10.635.913,26

10 06?.::80.B6
6 604 734.41

457.126,28
' 

4!,v 1 iç 14

Mi.' Ú68 6.4
7 680.00

752.437X0

;...: Ml' W

7.000,00

18.705'.5I9.*J3
232.845.1S4',S3

19.587.115,27

1.605.014.06

884,770,97

NAO EXIGIVEL
Capitül 
Reserva Lerjòt 
Reservai Especiais 
Reserva P/Manutençao Capi-

tal dí Giro ...- ,
Previsão pard Devedorei Du-

vido&os 
Fui-dos da Anióniraç-lo do

Ativo .-
EXIGIVEL

Títulos Cambiais 
Oswavftes Retinjn-iamenlo 

'

Finame 
Operações Refinanciamento

CEEER 
Contribuições e Encargo3 a

Recolher 
Crcdotes Diversos 
Prov. Imp. Renda s/Ex. 73 ..

Dividendos a pagar 
RESULTADO PENDENTE

Rendas de Exorcicjos futuros

COMPENSAÇÃO
Caução da Díreloiia 

Cobrança de Conta Própria ..

Depo-iitantos de Valores em

Garantia 
Outras Cortar, de Compensa-

15 CCO.000.00
919 815 50

1.847.943.51

366.156 DO

1.202.000.00

46.542.809.56 203.1CO £63.0?

131917.71 19.465.862.72

•02.7S0.5lt.02

9 554 524,44

S5.38l.24

965.311,21
lS.2B2.4R4.lh

1.970.604.00
TOQ 0C0.0O - 332919.116.15

232 935 97 ' 232.M5.*)7

7.000,00
18,706.519,23

232 845.154,23

46.542.009.S6 293.100.533,02

TOTAL DO PASSIVO . 650 718 407.86

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1973

OtDIIO

OIBIIO

De^posas Operacionais 564,63B,73
Dospe5,is Administrativas ... 64.859.80
Despesas Patrlmonals 4.160,00
Desposas Tributárias 1 935 ixi

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO 
'

Reserva Legal 20S.S78.02

Dividendos a Pjgar  
' 

1.5,02.400,00 
'

i Provirão p^lmp. de Renda .. • 561.210,23 -.

Saldo o Disp. da Assembléia 
'- 1.20B.777.6I -j

TOTAL

DESPESAS
DebpesHS Operacionais .

Dóflpesãa Administrativas
Despesas Patrimoniais —

Despesas Tributárias
Corais 
Imp. Pond.1 l x. 7?

CREDITO

10 605:848,70
111487 291.10
,l',399,749.34

4.592 829,73
827.458.0O h.<J20.2QV

D Co 13.2t4.14 -34.226 3!ll,10

DISTRIBUIÇÃO DO ItESULIAOO

Ailni*. Cípilfll Roal. Eicrc. .

ProvIsBo p/ln>posto Ronda ...

Reservas Especiais
Previsão Dcv. Duvidosos ....

Dividendos n Pagíii • 1/73 ...

Bonilicaçao Pagos I? sem. 73

Reserva Legal 
Reserva p/Man. Cap. Giro ...

Distribuição o Funcionário*. .

TOTAL

,í! 229.192,81
1.9/0 604.00
1,847,943,51
t.202.000.00

i ECO.COO.OO
622.000,00
470.352,00
366.186.C0
227.256.00

R E C E I 1 A S

Rendas Opp*. 43,961.965,42

9.735.S74.32
43.961.965,4;

cm rui is >

43 "lil 0n5 42
TOTAL

Poilo Alegre, 31 do Dejombro de 1973

ISAAC IOCHPE
Diretor Presidente

LUIGI C.OMUNELI.O
Diretor

IblIALL IOCHPE

Direto*- Vice-Prosldérit

DANIEL* IOSCIIPL

O.irotor

IOVA TRINDADE LUCAS

Gorcnlo do Controle Geral

Cont.idor ¦ CRC-RS n*> 13.858
CRC-SP-S It? 731

CPF 004 366.030

IVONCV O. IOSCHPL

Diretor

IBOIV IOSCHPE
D.relor

ROQUE BITDINGEIt

Supcvlsor Doplo. Contábil
T,C. CRC-RS n? 22968,
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Recife tem
pesquisa
da poluição

Recife (Sucursal) — O
Instituto de Micologla da
Universidade Federal d e
Pernambuco iniciará, nos
próximos 15 dias, pesquisa
paia medir o grau de po-
luição atmosférica no cen-
tro urbano do Recife, com
a identificação da denslda-
de de fungos e bactérias
nas zonas mais intensa-
mente povoadas e movi-
mentadas da Capital.

A pesquisa visa funda-
mentalmente a determinar
as conseqüências da po-
luição atmosférica na inci-
dência de doenças alérgicas
provocadas por fungos e
bac térias, desdobrando-se
cm duas frentes: ao ar li-
vre, em plena rua, e em re-
cintos fechados.

PONTOS NEVRÁLGICOS
O levantamento será rea-

lizado através de um veicu-
lo especialmente aparelha-
do, que ficará estacionado
durante oito minutos pela
maaihã e à tarde, nos dias
15 e 30 de cada mês, em seis
pontos nevrálgicos do Reci-
fe: Avenidas Conde da. Boa
Vista, Guararapes, e Rio
Branco; Praça da Indepen-
dência; e Ruas Imperatriz
e do Livramento.

Os resultados da pesquisa
mostrarão, também, o grau
de aumento da poluição da
zona urbana do Recibe nes-
tes últimos 10 anos, já que
1 e vantamento semelhante
foi realizado em 1964, nos
mesmos pontos.

Desidratação
faz vítimas
em Joinvile

Florianópolis (Correspon-
dente) — Oitenta e seis
crianças estão internadas
nos três hospitais de Join-
vile, com desidratação. No
Hospital Sáo José, 80 crian-
ças vèm sendo submetidas
a tratamento há cinco dias.

O Índice de crianças desi-
dratadas está preocupando
as autoridades, as quais
acreditam que 90% dos ca-
sos não teriam ocorrido se
os pais adotassem as medi-
das preventivas aconselha-
das pelos médicos.

Testes da vacina contra a
doença de Chagas começam
ainda este ano em S. Paulo

São Paulo (Sucursal) — Até julho deste ano
começarão os primeiros testes da vacina contra o
mal de Chagas, a ser produzida por cientistas ale-
mães e brasileiros. Cerca de 150 municípios do Esta-
do se beneficiarão de prevenção da doença, que ata-
ca 6,37o das crianças menores de 10 anos e 12,77o
dos adolescentes.

Esta proporção tende a aumentar porque o
combate ao barbeiro, o inseto transmissor, é precá-
rio em São Paulo e no resto do país, que conta 6 mi-
lhões de chagásicos. O índice de mortalidade da do-
ença alcança 80% na maioria das regiões.

Inseticida é retirado de rio paulista
São Paulo (Sucursal) — O

Secretário da Saúde, Sr. Getúlio
Lima Júnior regressou ontem do
Vale da Ribeira, onde esteve em
companhia do Assessor de As-
suntos de Epldemiologla, Sr.
Ananias Pereira Porto, infor-
mando que o pó inseticida caído
nas águas de um afluente do rio
Juquiá — o Juquiazlnho — já
foi todo retirado.

Para o Secretário, que veri-

ficou pessoalmente a conclusão
dos trabalhos, houve apenas um
caso de intoxicação na pesca de
um maquinista do guindaste que
efetuava o trabalho de retirada
do pó; mas o maquinista já re-
tornou às atividades. O Sr. Ge-
túlio Lima anunciou o envio ao
local de boa quantidade das dro-
gas Atroplna e Contratlon, dois
antídoitoi.

O pó caiu no riacho do aflu-
ente do Juquiazlnho quando um
oaminhão, que transportava de
Cajamar para Caxias do Sul, no
Rio Grande do Sul, cerca de 27
toneladas de dols tipos dlferen-
tes de inseticidas, acidentou-se
na altura do Quilômetro 92 da
Via Régls Bittencourt, rolando
por uma ribanceira.

O carregamento — de DDT
a 10% em pó e Páratlon a 1,5%,

usados como defensivos agrioo-
las ¦— era remetido pela empresa
Cosi to, de Cajamar. Explicou o
Secretário da Saúde que não há
perspectiva de novos casos de ln-
toxicação, embora os andidotos
estejam já estocados no hospital
de Parqueraçu para prevenir
qualquer eventualidade. A água
do sistema que serve aos muni-
cipios próximos ao local do aci-
dente está sob observação.

EXTENSÃO

A vacina, se não pode sal-
var os brasileiros já atingi-
dos pela doença, poderá, pe-
lo menos, iniciar uma época
de prevenção real e eficaz,
diminuindo a incidência do
mal, problema de saúde em
10 Estados.

O Nordeste é zona endê-
mica; segundo os especialis-
tas em Medicina tropical.
Nas áreas mais úmidas, en-
contra-se nas casas o P. Me-
gistus; nas semi-áridas apa-
a-ecem como transmissores
os T. Brasiliensis e o T.
Maculata, espécies de bar-
beiros menos domiciliares.

O grande número de es-
pécies que são transmisso-
ras do protozoário do mal
de Chagas no Brasil evlden-
cia, segundo os especialis-
tas, a ampla disseminação
do parasita, que está sem-
pre presente quando sur-
gem outros fatores epide-
miológicos. Os barbeiros do-
miciliares são o Triatoma
Brasiliensis e 0 Triatoma
Maculata. O Panstrongylus

Megislus ainda não tem
seus hábitos diferenciados
pelos cientistas e pode ser
encontrado em, casas, anl-i
mais domésticos e outros
focos naturais. Este tipo de
barbeiro se distribui numa
extensa faixa do território
brasileiro, abrangendo Pa-
raná, São Paulo, Minas,
Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Ceará, Rio Gran-
de do Sul, Santa Catarina
e Rio de Janeiro.

No Nordeste o quadro se
agrava porque as casas de
pau-a>-pique ou taipa são f o-
co principal dos Insetos. Es-
tas casas, nais áreas endê-
mlcas, representam 90% da
incidência do mal em Ala-
goas, 76% em Pernambuco
e 62% no Rio Grande do
Norte. Em termos de fre-
quêncla da doença nestes
Estados, as pesquisas de-
monstraram que estão in-
fectados 19% da população
alagoana, 17% em Pernam-
buco, 21% na Paraíba e
12% no Rio Grande do Nor-
te.

Companhia de Telecomunicações
de Goiás - C0TELG0

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.° 02/74
A Companhia de Telecomunicações de Goiás —

Cotelgo torna público que fará realizar, na sala da
Comissão de Licitações desta Companhia, sediada
nesta capital, à Avenida Goiás, 490 — Centro, às 14
horas do dia 27 de fevereiro de 1974, concorrência

pública para fornecimento de cabos, destinados à

ampliação da rede telefônica de Goiânia em 12.000
terminais.

Goiânia, 22 de janeiro de 1974.

A DIRETORIA
(p

Economize multas,
correção monetária

e juros de mora:
Coloque em dia

seu Imposto Predial
e Territorial.

Se você está pensando cm comprar alguma
coisa para seus filhos, para sua mulher ou
mesmo para você, nós vamos lembrá-lo que
mais uns trocados podem ser economizados: .

Basta colocar cm dia seu Imposto Predial
e Territorial.

Para aiudá-lo nas suas economias, o
Governo da Guanabara anistiou dc multas,
correção monetária e juros de mora todos os
débitos até 1972.

Veja como funciona esta vantagem:
Sé você pagar tudo até 31 de janeiro,

os débitos não serão acrescidos de nada.
Mesmo que eles estejam ajuizados, você se
beneficia da anistia do multas penais e por
ajuizamento, correção monetária .e juros
de mora.

Para os pagamentos efetuados dc 1 a 28 de
fevereiro, a divida será acrescida de 10%.
E para os pagamentos entre 1 e 31 de março,
•o acréscimo c de 20%.

Depois de 31 de março começa uma triste
história:

Existe um computador na Secretaria de
Finanças que sabe de tudo. Não pugou,cle
reclama. Aí vêm multas penais c por
ajuizamento, correção monetária, juros de
de mora, c adeus economia, adeus trocadinhos
tão sonhados.

Aproveite a vantagem da anistia. Pagando
nos prazos concedidos, além da economia,
você estará ajudando o Estado a crescer.

Toda a população da Guanabara receberá
os benefícios da regularização dos débitos,
através do acionamento de um grande plano
de obras e melhoramentos.

Dirija-se à sala 222, na rua Santa Luzia, 11,
das 9 às 16 horas, de 2." a 6.*, para pagar seus
débitos dos exercícios de 1971 e 1972
ou anteriores.

•,£}>¦«!&,

f/r /-1 meses.

SECRETARIA DE FINANÇAS
DO ESTADO DA GUANABARA
Departamento de Escrituração Fiscal
Rua Santa Luzia, 11 - Rio - GB

UM RESUMO DE 1973 Pi
CLIENTES E AO0NB1AS DO
GRUPO UNIÃO DE BANCOS.

___.._«««*#% Valores em
APLICAÇÃO DOS RECURSOS Cr$ Mil
Valores líquidos  482.289
Financiamentos Diversos  5.640./53
Financiamentos Imobiliários  1.026.769
Fundos Administrados  770.61 9
Depósitos Compulsórios-Banco Central  232.074
Imobilizados  . 1 

^7.722-
Outras Aplicações (Líquido)  877.858
TOTAL  9.158.084

ORIGEM DOS RECURSOS
Recursos Próprios •  809.906
Recursos do Público 5.695.484

Depósitos... 3.400.084
Aceites Cambiais ... 1.046.025
Letras Imobiliárias e Cadernetas de Poupança.. 478.756
Fundos Administrados  770. 619

Recursos de Programas Oficiais  1.080.967
Recursos do Exterior  1.571.727
TOTAL  9.158.084

GRUPO UNIÃO DE BANCOSA
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Operário
morre por

Tülilolo JB
___________m_m_

as a
A 17a. Delegacia Policial

abriu inquérito para apurar
as causas da morte do ope-
rário Benedito Rocha Jerò-
nimo, de 20 anos. Suspeita-
se que ele tenha sido asfi-
xiado por gás na tubulação
de 12 metros de profundlda-
de por 80 centímetros de
largura, nas obras de sus-
pensão da linha férrea do
Parque Arara, na Avenida
Brasil, em Manguinhos.

Soldados do 5? Batalhão
de Bombeiros, da Praça da
Bandeira, estiveram no lo-
cal e retiraram o corpo. O
operário trabalhava para a
firma Empresa d e Fun-
dação Ltda. Dois colegas de>-
le informaram que seu tra-
balho consistia em retirar
a água acumulada na tubu-
lação, onde está sendo er-
guida a pilastra. Na hora
do acidente Benedito estava
sozinho, a quatro metros do
íundo.

Assassino
de policial
apresenta-se

O motorista de táxi Said
Célio Bragança Antônio, de
32 anos. que domingo esfa-
queou e matou o detetive
Elton Pacheco Estrela, da
Delegacia de Roubos e Fur-
tos, apresentou-se às 171i de
ontem à 20a. Delegacia Poli-
ciai; Argumentou que o de-
fcetlve tomara o táxi e. após
ordenar que ele reduzisse a
velocidade, passou a agre-
di-lo.

O crime ocorreu diante
da mulher e de dois filhos
menores de Elton, que tam-
bém viajavam no táxi
TA-5429, dirigido por Said.
O motorista contou que ao
passar diante de sua resl-
dêncla, na Rua Joaquim
Martins, 442, casa 1, resol-
veu parar o carro, entrar e
se armar com a faca de jar-
dim para atacar o policial
e fugir.

Barco inglês
rompe casco
no armazém 7

Um superaquecimento do
motor foi o bastante para

. romper o casco do cargueiro
inglês City of Canbérra, an-
corado desde o dia 29 no ar-
mazém 7, do Cais do Porto,
alagando a casa de máqui-
nas e fazendo com que o
casco do navio tocasse o
íundo.

O acidente, ocorrido por
volta das 13 horas de on-
tem, só foi contornado ã
noite quando uma guar-
nlcão do Corpo de Bombel-
ros conseguiu vedar a vál-
vula de escape e isolar o
compartlmento alagado. O
cargueiro City of Canbcrra
chegou ao Rio no dia 28,
procedente da Europa, e
trazia mercadorias que não
foram atingidas.

A Wilson Sons, responsa-
vel pelos reparos, recusou-se
a dar explicações sobre o
acidente, mas testemunhas
disseram no local que a dis-
tração da tripulação foi a
principal causa do supera-
quecimento do motor.

Lúcio Flávio cai preso
após assalto frustrado

Lúcio e João foram presos logo depois de Jérson

T.l.loto JB
*-"» ,¦*..:¦. -¦" '-" ¦¦:>>¦> 
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Belo Horizonte (Sucursal) — Onze
dias depois de sua fuga no Rio e três
horas após comandar um írustrado
assalto a uma agencia bancária nesta
Capital, o assaltante Lúcio Flávio Vi-
lar Lírio foi preso ontem pela policia
mineira, num quarto dc pensão onde
se hospedara com a amante Janice
Milagres, o filho Leonardo e o com-
parsa João Flrmino Neto.

O lider da evasão da Penitencia-
ria Milton Dias Moreira e o outro fu-
gltivo entregaram-se sem reagir. Mais
tarde, Lírio contou detalhes da fuga,
revelou que conseguiu as armas atra-
vés dos próprios policiais do presídio,
subornando-os com Cr$ 40 mil, e cias-
sifleou-a como um ato de vingança
contra o Sr. Jorge Vital, que se apro-
veitava do cargo de diretor para con-
qulstar parentes de presidiários, Inclu-
sive sua irmã.

OERCO E PRISÃO

Lúcio permaneceu oito dias em
Belo Horizonte, hospedado sob o nome
de Rafaello Wandernkolchn 

'na 
Pen-

são Oliveirense, em frente à Estação
Rodoviária. Além de Janice e o filho,
estavam com ele os também fugitivos
João e Jérson. Para registrar-se na
manhã do dia 23, apenas Lúcio apre-
sentou identidade, naturalmente falsa,
que também conseguira na penitenci-
ária. segundo revelou.

Ninguém na Oliveirense descon-
fiou do bando. Os bandidos também
se expunham pouco — a própria Ja-
nice arranjava o quarto, não deixando
as empregadas entrarem — e saiam
raramente. Por quatro vezes deixaram
a pensão para praticarem assaltos:
contra duas lanchonetes e uma far-
macia, um dia após a chegada a Belo
Horizonte, e contra a agência do Ban-
co Comércio e Indústria de Minas Ge-
rais, no Bairro Carlos Prates, ontem.

Nos dois primeiros conseguiram
Cr$ 1 mil 400. Mas após o ataque á
Lanchonete Bico Doce. no Bairro Bar-
ro Preto, tentaram assaltar um casal,
que chamou dois soldados da PM. Na
perseguição, os soldados furaram o
Volkswagen bege que usavam com três
tiros. O carro era abandonado no dia
seguinte, mas à noite assaltaram a
Drogaria Cosme e Damião, de onde
roubaram Cr$ 2 mil.

FUGA POR VINGANÇA

Lúcio Flávio — condenado a 2S0
anos de prisão, no Rio — classificou
sua última fuga como um ato de vin-
gança contra o Sr. Jorge Vital, que
segundo ele se valia do cargo de di-
retor da Penitenciária Milton Dias
Moreira para conquistar as mulheres,
filhas e irmãs dos presidiários. Em
setembro, soube que também sua ir-
mã Nadja Maria Lírio Gonçalves man-
tinha "um romance escandaloso, po-
dre e nojento com o diretor."

Na época, sentiu vontade de ma-
tar os dois. mas aconselhado por Ja-
nice Milagres de Sousa — sua aman-
te — e Dona Zulma, sua mãe, aban-
donou a idéia, passando porém a arti-
cular o plano de fuga, que encarou
como uma alternativa para vingar-se
do Sr. Jorge Vital. Lúcio conta que
no momento em que soube do roman-
ce sua prisão tornou-se mais relaxa-
da e assim teve mais liberdade de
transito no presidio.

— Procurei conhecer os policiais
com os quais poderia conseguir armas
e falsas carteiras de identidade, afir-
ma o assaltante. Neste periodo de cin-
co meses, de setembro a janeiro, tentei
colocar o máximo de armas dentro do
presídio, através dos próprios policiais.
Minha intenção era armar o maior
número de prisioneiros.

AJUDA IMPOSSÍVEL

O assaltante negou que Janice o ajudou na fuga

?
l_I

MTPS
Instituto de Previdência e Assistência

dos Servidores do Estado — IPASE

AVISO
O Serviço de Manutenção e Controle da Divisão de Materiol

do IPASE, situado no Edifício Sode, á Rua Pedro Lcssa numero
trinta e seis (36) terceiro (3.°) andar, comunica que receberá

propostas, alé o dia 7/02/74, relativas ao Convile n.° 24/74,

que está promovendo para contratar os serviços de transportes
(mudanças) de móveis c utensílios, de servidores deste Instituto

que estão sendo transferidos para Brasília.

Maiores detalhes poderão ser obtidos na Seção dc Compras

(GMC), do Serviço, onde se encontra à disposição dos Inleres-
sacios ti íntegra do respectivo Edital.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE, em 28 rie janoi-
ro de 1974.

a) HEIDER CAMPOS
Chefe

Telefone

ip

INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI

AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N.° 03/74
A Comissão de Licitações do INPI, avisa às fir-

mas que obtiveram o edital para a tomada de preços
ern referência, relativa a fornecimento e instalação
de uma central telefônica de comutação privada
(PABX), no edifício sede do INPI, em Brasília, Distrito
Federal, cuja data de realização seria em 07/02/74,
conforme avisos publicados por este matutino, que,
por conveniência administrativa, fica cancelada a re-
ferida tomada de preços n.° 03/74.

Brasília, 30 de janeiro de 1974.

Comissão de Licitações do INPI

:apar

222-2316

e uma

assinatura

do
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Lírio, que reivindicou toda respon-
sabilidade pela evasão, afirmou que
Janice em nada colaborou para o pia-
no de fuga: — Ela não levou qualquer
arma para o interior da penitenciária.
Isto é impossível, principalmente pa-
ra ela, que sempre era revistada mi-
nuciosamente. As armas me foram en-
tregues por policiais do próprio pre-
sídio, cujos nomes revelarei mais tar-
dc, e que para o trabalho receberam
Cr$ 40 mil.

Foram-lhe entregues um revólver
38, cinco calibre 32 e um calibre 45,
sete facas e bombas juninas. Só de-
pois de recebê-las, comunicou a Jani-
ce o plano de fuga, mas não disse que
seria com violência — Esperei ape-
nas que Janice abandonasse o presi-
dio — conta ele — para dar Início à
evasão. Usamos as bombas juninas
para espantar os coiós da penitencia-
ria. Em seguida, de armas na mão,
invadimos o pátio e, na saída do pré-
dio, ainda ganhamos outros 16 revól-
veres e mais duas metralhadoras.

O plano inicial, segundo o bandi-
do. era fugir para Friburgo. onde Te-
mar Capurro Manso já havia alugado
uma casa. Como ele morreu baleado
na saida do presidio, os fugitivos pre-
feriram vir para Minas, de onde se-
guiriam para Brasília. Afirma ele que
tinha outros lugares mais seguros pa-
ra se esconder, mas por motivos que
fazem parte do plano "e por isso não
revelarei" — preferia a Pensão Olivci-
rense.

UMA NECESSIDADE

Deixaram a Guanabara junto
com Lúcio Flávio os fugitivos João
Flrmino Neto, Jérson Moreira Rosa,
Priscilo Pereira da Rosa Filho, além
da amante e o menino. Lirio diz que
nunca manteve maiores contatos com
Priscilo — preso pela polícia minei-
ra na segunda-feira seguinte à fuga
— porque o considera o "aborto da
delinqüência."

— Só o trouxe para Minas —
acrescenta — porque não queria vê-
lo morto na porta da penitenciária.
Assim, coloquei-o no carro e saímos
para Belo Horizonte. Nessa Capital,
onde ficou durante oito dias. saiu pou-
co. Por algumas vezes saiu da pensão,
mas apenas para comandai' o.s assai-

tos à Drogaria Cosme e Damião. ao
Posto Coelho e à Agência Prates do
Banco Comércio e Indústria

O frustrado ataque à agência, em
sua opinião, não foi um erro de estra-
tégia, pois decorreu mais dc uma ne-
cessidade. O dinheiro estava acaban-
do e eles teriam que conseguir mai.s
recursos para poder ganhar o rumo
de Brasilia. Anteontem, esteve nas
imediações do banco observando o
movimento: — VI que era bom: o
transito não oferecia problemas. Sem
muito planejamento, partimos para o
assalto, que nada rendeu pois o ge-
rente nos levou á caixa-forte e disse
nue não tinha dinheiro.

_ Conheço bem a fama da poli-
cia de Minas, acrescenta o assaltan-
te E' uma da.s mais rigorosas e por
isso falava com os companheiros que
se conseguíssemos passar por Minas
não teríamos mais problemas. Nesses
oito dias em liberdade, a cada hora
pressentia nossa queda, pois notava
que o cerco estava apertando. Hoje
iontem), porém, foi inevitável: quan-
do notei a presença da policia na pen-
são, não reagi; entreguei-me sem re-
sistência. Agora é esperar por outra
fuga.

ÓDIO DA POLÍCIA

Segundo Lúcio Flávio, outro fato
que determinou sua fuga foi a neces-
sidade de vingar a morte de seu irmão
Nijni Renato, morto em 1972 num ti-
roteio com o policial Alan Kardek Vi-
leia,  Agora mesmo, acrescenta, foi
arquivado um processo que provava ter
sido meu irmão assassinado 21 horas
antes da hora anunciada pela policia.
Mas essa injustiça não ficará impune.

— Policiais como Alan Kardek.
Mariel Mariscot e mais uma infinida-
de do mesmo padrão moral exploram
os delinqüentes primários, transfor-
mando-os nos chamados marginais
barra pesada e, quando notam que es-
tão muito comprometidos com eles,
procuram abatê-los como feras para
continuar vivendo na impunidade,
diz ele.

Lúcio Flávio acusa vários policiais
cariocas de corrupção, dizendo que ele
próprio foi vítima de Mariel Mariscot.
que o usou ao máximo transforman-
do-o de "delinqüente primário em
marginal barra pesada. — Várias ve-
zes, acrescenta. Mariel colocou cadáve-
res em minha porta avisando que o
próximo seria eu. A partir deste mo-
mento. passei a usar arma para me
defender e assim entrei no crime.

Mas teme ser morto numa peni-
tenciária da Guanabara, alegando
que os policiais cariocas o odeiam por
não se vincular às suas corrupções,
aproveitando-se deles somente para
obter êxito nas suas operações: —
Para conseguir documentos, armas è
outras coisas que necessito da polícia
sempre tenho um dinheirir-ho guar-
dado, tanto que não foi difícil conse-
guir os CrS 40 mil pagos na prepara-
cão da última fuga.

— Considero que policia é nolí-
cia, autoridade é autoridade e bandi-
do é bandido. Essas duas classes são
como água e óleo, jamais se misturam.
Sou perseguido porque conheço todas
as podridões da polícia da Guar.aba-
ra e nunca escondi estes fotos. Falo a
verdade e os denuncio sempre que
posso. Por isso é que sei que a qual-
quer momento também serei morto
por traição dentro dc algum presidio
daquele Estado.

INQUÉRITO CONFIRMA

O inquérito sobre a evasão do dia
19 parece confirmar a versão de su-
borno e facilidades de que gozava Lú-
cio Flávio, que conseguiu pelo menos
um dos objetivos de sua fuga: o Sr.
Jorge Vital foi destituído do cargo de
diretor da Dias Moreira, logo após te-
rem sido descobertos indícios de sua
culpa.

Além de definir também a prova-
vel culpabilidade do dentista Rui Fur-
tado, resta ainda identificar os poli-
ciais que venderam as armas. Mas
com a prisão de Lúcio, as autoridades
esperam que o inquérito possa ser con-
cluido ainda esta semana.

Mas a polícia já apertava o cerco
e ontem, num golpe de sorte após o
fracassado assalto ao banco, conseguiu
a pista definitiva do bando: ao avan-
car um sinal na Rua São Paulo, es-
quina com Avenida Amazonas, um po-
licial de transito pediu documentos aos
membros do grupo e estes, já de arma
na mão, puseram-se em fuga. Jérson
foi preso, porém, revelando o endere-
ço da pensão usada como esconde-
rijo.

Quando a policia chegou à Olivci-
rense, os assaltantes já a haviam dei-
xado. Lúcio escreveu porém um recado
num canto de jornal, dirigido a Jér-
son: "pensão perto da Santa Casa, co-
mércio e rodoviária." Era a indicação
da Pensão Nossa Senhora da Concei-
ção, na Praça Hugo Werneck, onde
pouco depois chegava a policia, ar-
mando o cerco e prendendo os dois as-
saltantes. Lúcio Flávio disse que não
reagiria, porque estava com Janice e o
filho no quarto.

Convênio dá C,r$ 27 milhões
ao Rio para combate da
poluição do meio-ambiente

O Governo da Guanabara assinou ontem con-
vênio com o Ministério da Saúde e com o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD), com vista à execução conjunta do plano
de saneamento do meio-ambiente do Estado. O pro-
jeto absorverá recursos da ordem de CrS 27 milhões
e se destina a solucionar problemas da poluição da
água, do ar e do solo.

Ao assinar o compromisso, o Governador Cha-
gas Freitas acentuou que o convênio é uma das me-
didas previstas em planejamento global, com que
o Governo objetiva assegurar à Guanabara a prote-
ção e a melhoria de suas condições ambientais. Com
isso, segundo frisou, o Estado se antecipa a proble-
mas que já afligem outros locais.

Equilíbrio
O Governador carioca

acentuou ainda que, para
preservar o meio-ambiente
contra os danos da poluição
não controlada e obter o
equilibrio Ideal entre as exi-
gências do crescimento da
cidadc-Estado — atualmen-
te em fase de franca ex-
pansão industrial — ca
necessidade de defender o.s
seus aspectos ecológicos pri-
vilcgiados, o Governo esta-
dual pretende desenvolver a
partir desse convênio um
esforço coordenado e conti-
nuo.

Mais adiante ressaltou
que o desenvolvimento eco-
nômico vivido hoje pelo Es-
tado não é incompatível
com a utilização racional
dos recursos naturais, pelo
contrário: "parece-nos im-
possivel dissociá-los de um
objetivo comum que é, sem
dúvida, o de garantir o pro-
gresso e o bem-estar do ho-
mem." O Sr. Chagas Freitas
mostrou-se confiante na so-
lução dos problemas incren-
tes ao controle dos proces-
sos de degradação ambien-
tal. agindo corretivamente
e também de forma preven-
tiva.

Concluiu assinalando a
colaboração recebida do Go-
•verno federal, através do
Ministério das Relações Ex-
teriores e da Saúde e, por
fim. estendeu os agradeci-
mentos ao Programa de Dc-
senvolvimento das Nações
Unidas e à O r g a n i z aç ã o
Mundial de Saúde.

Assinado pelo Governadoi
Chagas Freitas, pelo repre-
sentante do PNUD, Embai-
xador Luis Maria Ramirez-
Boettner; pelo representai!-

IRMÃ NEGA

Nadja Maria, a irmã que Lúcio
Flávio acusou de manter um romance
com o diretor da Penitenciária Milton
Dias Moreira, Sr. Jorge Vital, nega o
romance mas disse que não entraria
em polêmica com ele, preferindo
aguardai- o resultado do inquérito ad-
mlnistrativo, presidido pelo Comissá-
rio Borges Fortes, diretor da Divisão
Jurídica da Susipe.

Dona Zulma, mãe de Lúcio Flávio,
ao tomar conhecimento de sua prisão,
foi acometida de uma crise nervosa c
não recebeu os repórteres que foram
procurá-la. No apartamento da Sra.
Nadja Maria não houve comentários
sobre a prisão de Lúcio e as perguntas
nesse sentido não foram respondidas.
Sabe-se apenas que ela não visitava o
irmão há cerca de quatro meses.

te da Organização Mundial
de Saúde, Sr. Manuel Sir-
vant Ramos; pelo secreta-
rio-geral de Saúde Pública
do Ministério da Saúde, Sr.
Nelson Luis de Araújo Mo-
rais, e pelos representantes
dos Ministérios do Planeja-
mento e das Relações Exte-
riores, Srs. Celso Lemos da
Costa Belo c Marcelo de
Moura Lara Resende, o con-
vênio prevê que o projeto
de saneamento seja desen-
volvido em três anos, para
intensificar as pesquisas e
o controle da poluição do
ar, do solo (no que se refere
ao destino final do lixo) e
da água. nos casos especifi-
cos da Baía de Guanabara,
cia Lagoa Rodrigo de Frei-
tas e do rio Paraíba do Sul.

Os trabalhos serão desen-
volvidos com recursos pro-
venientes dc contribuição
do PNUD (cerca de CrS 4
milhões e 200 mil), que
serão aplicados em equipa-
mentos. consultoria técnica
especializada e bolsas de es-
tudo no exterior, para téc-
nicos do Instituto de Enge-
nharia Sanitária e de ou-
tros órgãos estaduais.

Por sua vez, o Governo da
Guanabara aplicará a ver-
ba de CrS 23 milhõss 153
mil e 980, durante os três
anos em que o projeto será
posto em execução. Ao tér-
mino do projeto, as con-
ilusões da aplicação dos es-
tudos serão transferidas aos
órgãos respectivos, que se
responsabilizarão pela con-
tinuidade dos trabalhos. A
Secretaria de Ciência c Tec-
nologia, através do Institu-
to dc Engenharia Sanitária,
caberá a coordenação geral
do projeto.

Governo e cm presas
devem lutar unidos

O secretário dc Ciência e
Tecnologia. Sr. Júlio Couti-
nho. declarou ontem que as
medidas antipoluição de-
vem ser traçadas sempre
num diálogo entre autori-
dades e empresários pois,
em alguns níveis, às provi-
dências para evitar a po-
luição podem tornar ura
empreendimento antieconò-
mico.

Todas as indústrias insta-
ladas nas zonas industriais
do Estado devem obedecer
a normas de combate à po-
luição, disse: "As indústrias
de Jacarepaguá, por exr -i-

pio, utilizarão água e insta-
laião estações de tratamen-
to capazes de manter a
água potável mesmo após
seu uso." A Cosigua estará
sendo analisada brevemen-
te pelo Instituto de Enge-
nharia Sanitária a fim de
definir seus niveis de po-

luição e as medidas para
evitar isso.

Falando sobre a poluição
causada pelo dióxido d e
carbono e pelo monóxido de
carbono produzidos pelos
motores a explosão o secre-
tário explicou que é pratica-
mente impossível impedir a
existência desses dois gases.
Existem no entanto algu-
mas medidas capazes de di-
minuir sensivelmente este
indice de gases no ar c uma
delas já é utilizada por ai-
guns automóveis japoneses:
consiste numa dupla com-
bustão; na segunda câmara
de combustão os gases são
queimados.

Nos Estados Unidas, a po-
luição causada por motores
a explosão determinou a
eliminação de alguns aditi-
vos capazes de aumentar a
octanagem da gasolina, que
também aumentavam o in-
dice ds poluição.
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO 002/74

TOMADA DE PREÇOS N.° 002/74
A Fundação Ezequiel Dias participa que encon-

tra-se à disposição dos interessados, o Edital de ti-
citação n.° 002/74, tomada de preços 002/74, rela-
cionaclo à aquisição de material elétrico, destinado
à Indústria Farmacêutica.

O referido Edital, acha-se afixado no quadro de
aviso da Fundação Ezequiel Dias, à Rua Quinze, rt.°
80 — Gameleira, onde as firmas poderão obter in-
formações durante o horário de 7:00 às 11:00 h e das

13 às 17:00 h.
A abertura das propostas será procedida às

14:00 hi do dia 15 de fevereiro do corrente ano na

sala da Superintendência, no endereço acima citado.

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 1974.

Arnaldo Lobo Leite
Presidente da Comissão de Licitação
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Sociedade de Capital Aberto com 60.000 acionistas, MATRIZ: Rua do Ouvidor, 91 - Rio de Janeiro-- GB-C.G.C. n."33.700.394 - Carta Polônio n.-I 325 - Capital o Reservas: CrS 412.813.697,84

CONSELHO DA DIRETORIA: . , riétliioi Sunl.ntoJ
^^TXwinf-nuvfA DE BULHÕES "-Presidente do Conselho ANTÔNIO FERNANDO DE BULHÕES CARVALHO GLYCON DE PAIVA eletivos 

.,L1.,..„u..,B'»èin.
?Sím,n°ruPFRT^^ ARTHUR BERNARDES FILHO HÉLIO RODRIGUES MARClLIO MARQUES MOREIRA ERNANI PILLA ALCEU MART NS PARREIRA 

ArnM.p.
ím,nUnF souza AV^LLA^ CAMILLO ALMEIDA MARTINS COSTA JOÃO DE LYRA TAVARES FILHO NEHEMIAS QUEIRÓS LUIZ LOPES COELHO AMÉRICO LOURENÇC-JAÇOBINA LACOMBE.

PEDRO°DI PERNA* v1c.-Pr.sld.nt. * Llc.ncl.do. FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES JOSÉ XAVIER DE SALLES RUY GOMES DE ALMEIDA RENATO COSTA UMA JOÃO FERNANDES CARVALHO

I " RESUMO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973 ___
ATIVO i —— . .—s—p g .

.„'.', r.,n 11V* COBRIA*» Tanltal  294.000.000,00

VaíoTes o'Bden°sS.'.'.'.'. V.".'.'.'.'.".".'.'. 
* '•'. '•'.'. '• '• '• '• '• '• '•'.".".'.'.'.".'." '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 's72.783.271,59 

6,012.677.672,66 OtJtrasP Exigibilidádõs'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
'.'¦'.'.'.'.'.'.'.'.' .'...'....'... 

2.1 <iÍ3S3,X)4,25 .

RESULTADO PENDENTE 17.874.016,03 RESULTADO PENDENTE 49.534.651,09

fl CONTAS DE COMPENSAÇÃO \...' .10.331.624.031.59 CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 
jí» jm?? .Il

 RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 1973  .

DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E OUTRAS 267.470.143,45 RENDAS OPERACIONAIS, DE TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E OUTRAS 302.422.857,33
L>-_rtow> yr REVERSÃO DO SALDO DA CONTA FUNDO DE PREVISÃO  10.000.000,00
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DE LUCROS: REVERSÃO DA PROVISÃO P/PREJUÍZOS EVENTUAIS ....  4.793.790,45-

Fundo de Previsão .'..._. 1 °aoo 
000 00

.'/.'.'.'.'.'.'.'.'...'.'.'.''.'.'.'.'..'.'.'.'........'. 2.1 00.000^00

' — -— n

Reserva Legal
Reserva Especial - DL 1089
Fundo de Previsão
Fundo de Reserva de Risco em Operações de Câmbio
Fundo de Reserva Especial - Provisão Especial
Provisão para Prejuízos Eventuais
Provisão para Imposto de Renda
Dividendos aos Acionistas
Gratificação à Diretoria

Francisco da Rocha Duarte - Contador Geral - CRC. - GB. N." 27.226
DIRETORIA:

BpSdINOmK DAS,LVA MAGALHÃES JÚNIOR; FERNANDO WILSON SEFTON. HORACIO PENTEADO DE FARIA E SILVA FILHO. JOEL MOTTA REBELLO. PEDRO DASILVA DUNCAN,

WILSON XAVIER - Diretores Executivos ¦-::.¦ .. 

CONSELHO CONSULTIVO:
ALEX HARRY HAEGLER
ARNO NOELLENBURG
DARIO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES

BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL- BIB
Sociedade de Capital Abeito - 4.000 Acionistas

MATRIZ: Rio de Janeiro, Rua do Ouvidor, 91/95 - 11.oandar- Fone: 224-2117
Filiais: São Paulo - Salvador - Porto Alegre - Belo Horizonte c Recife

Inscrição no C.G.C. n.°60.400.512- Carta Patente A-2941/66 dc 23.2.67
Capitai e Reservas: Cr$ 205 802.161.56

CONSELHO FISCAL:
PAUL KUGLER LEVENGOOD
PIERRE ARISTIDE POUCHOT LERMANS

DEREK HERBERT LOVELL PARKER
IRINEU BORNHAUSEN
1SSAKU KOBAYASHI

Efetivos :
ÁLVARO AYRES COUTO
ERMELINO HERBSTER GUSMÃO
JOÃO PAULO DA SILVA PARANHOS DO RIO BRANCO
WERNER ERNST WALTER MENGES

Suplentes:
AMÉRICO LOURENÇOJACOBINA LACOMBE
1GUATEMY MENDONÇA FILHO
JOÃO SÉRGIO MARINHO NUNES
NÍLTON LATORRACA

RESUMO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa c Depósitos em Bancos..
Titulos Federais de Curto Prazo

REALIZÁVEL
Devedores por Financiamentos .
Títulos o Valores Mobiliários ...
Outros Valores a Receber

Cr$

26.538.691,51
85.184.765,23

1.617.612.142,91
79.218.602,82
92.873.010,45

IMOBILIZADO

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Administração de Fundos:

CRESCINCO e Outros Fundos .
Valores em Garantia
Fianças Prestadas
Aquisição de Títulos Federais ....
Outras Contas

Cr$

111.723.456,74

1.789.703.756,18

16.358.960,94

62.863.756,06

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL

Capital •....
Aumento de Capital
Reservas o Fundos

EXIGÍVEL
Depósitos a Prazo Fixo C/CM ...
Titulos Cambiais a Pagar
Empréstimos e Refinanciamentos ,
Outros Valores a Pagar

Cr$

100.800.000,00
20.160.000,00
84.842.161.55

555.732.475,20
42.615.192,53

956.782.649,61
132.373.064,29

770.619.719,95
3.620.927.266,12

514.014.115,85
16.938.012.647,24

705.653.688,05 22.549.227.437,21

24.529.877.367,13

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Administração de Fundos:

CRESCINCO e Outros Fundos
Dcpositantes de Valores cm Garantia
Credores por Fianças Prestadas'
Titulos Fedeiais Adquiridos por C/Própria.
Outras Contas

CrS

205.802.161,55

1.637.503.381,63

87.344.386,73

770.619.719,95
3.620.927.266.12

514.014.115,85
16.938.012.647.24

705.653.688,05. 22.549.227.437,21.

24.529.877.367,13

DEBITO

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 1973
CRÉDITO __

DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E OUTRAS.
PROVISÃO PARA OSCILAÇÃO DE AÇÕES E DEBÊNTURES ..
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E OUTRAS ....

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DE LUCROS:
Reserva Legal
Reserva - Dee. Lei 1302/73 ...'.
Dividendos aos Acionistas
Provisão para Imposto de Renda
Gratificação ã Diretoria e ao Conselho de Administração ...
Reserva Especial

101.567.089,60-
1.020.000,00
2.000.000,00

2.152.788,41
11.825.721,31

6.048.000,00
11.060.400,00

1.300.000,00
10.668.858,56 43.055.768.23

147.642.857.88

RENDAS OPERACIONAIS, DE TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E OUTRAS. 147.642.857,88

147.642.857,88

Josephino Aid.rico B.nvenutti - Contador - CRC - SP -.45.072 - "S" - GB

OLIVEIRA DIAS, HÉLIO MARQUES VIANNA, MARCÍLIO MARQUES MOREIRA,ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA. SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO,
DIRETORIA:
WALTHER MOREIRA SALLES-Diretor Presidont.
ROBERTO KONDER BORNHAUSEN. ARTHUR CARLOS CHAGAS DINIZ. HÉLIO JOSÉ PIRES °My«!»A££^ LORENTZEN. FERNANDO ROBERTO MOREIRA SALLES, JOSÉ BRAZ VENTURA,
TOMAS TOMISLAV ANTONIN Z.NNER - Diretores Vice-Pr.sid.nt.s. ANTÔNIO FERNANDO DE »^HÔES «^ MEZA 

JOHN CHARLES LENNARD SEADON.OCTAVIO CÉZAR DO NASCIMENTO,
JOSÉ LUIZ BULHÕES PEDREIRA NETTO, PAULO REIS DE MAGALHÃES - Diretores Conselheiros. GABRIEL JORGE FERREIRA, tSRAtL v«iimbuiivi, j«ii«= ren

OCTÁVIO ENRIQUE DE JESUS MESTRE Y MARTIN,ROBERTO ZULLO - Diretores Executivos. —

CREDIBRÁS FINANCEIRA DO BRASIL
' 

Matriz - Rio de Janeiro: Rua do Ouvidor, 91/95-7." andar - Fone: 231 -0020

Filiais e Departamentos: São Paulo - Porto Alegre o Belo Hotizojite-
Carta Patente n.° 86 - Inscrição no C.G.C. n.« JJ.USB.c-ou

Capital e Reservas CrS 81.503.690,41
CONSELHO FISCAL".

Efetivos:
GENIVALSOARES LONDRES
JOÃO PAULO DA SILVA PARANHOS DO RIO BRANCO
WALDEMAR GOMES MACEDO

Suplentes:
CARLOS HORÃCIO PRADEZ
IGUATEMY MENDONÇA FILHO
JOSÉ JOÃO AFFONSO ANGRISANI

RESUMO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa e Depósitos em Bancos
Titulos Federais de Curto Prazo ,.,.,

REALIZÁVEL
Devedores por Financiamentos
Títulos c Valores Mobiliários e Bens.
Outros Créditos
Outros Valores a Receber

CrS

12.869.301,96
16.753.500,00

939.612.126,38
100.921.670,25

6.279.168,17
11.418.420,27

IMOBILIZADO

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO .

Cr$

29.122.801.96

1.058.231.385,07

7.837.229,43

2.405.778.255,48

3.500.969.671,94

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital
Roservas e Fundos

EXIGIVEL
Títulos Cambiais a Pagar
Operações de Refinanciamentos - FINAME ,
Outras Exigibilidades

RESULTADO PENDENTE

CrS
35.000.000,00
46.503.690.41

1,003.410.351,71
1.473.567,86
7.915.562,50

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CrS

81.50.3.690,41

1.012.799.432,07

888.243,98

2.405,778.255,48

3.500.969.671,94

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO

DESPESAS OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E OUTRAS.
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DE LUCROS:

Reserva Lngnl
Reserva - Doe. Lei 1302/73
Provisão Paia Devedores Duvidosos
Dividendos aos Acionistas
Gratificação á Diretoria

Saldo que se transfere para o Semestre Seguinte .............

300.000,00
3.013,698,08
8.000.000,00
2.100.000,00

270.000.00

19,676.645,13

13.683.698,58
228.130,13

33.588.473,84

CRÉDITO

RENDAS OPERACIONAIS, DE TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E OUTRAS.

REVERSÃO DO SALDO DA PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS

25.588.473,84

8.000.000,00

33.588.473,84

Francisco da Rocha Ouart. -Contador Garel - C.R.C. • GB • N,< 27.228
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diretoria;
WALTHER MOREIRA SALLES- Diretor-President.
Diiotorcis Vlco-Presldontes: ,;.i'«ppim»"i;'iiia«
ROBEnTO KONDER BORNHAUSEN HÉLIO JOSÉ PIRES OLIVEIRA DIAS
BELLINI CUNHA HÉLIO MARQUES VIANNA
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Transamazônica tem trecho pronto
Manaus (Do enviado

especial) — Fixada num
castanheiro cie 45 metros
de altura, a placa de
bronze descerrada ontem
pelo Presidente Mediei
entre Itaituba e Humai-
tá marca a entrega ao
tráfego da terceira etapa
da Transamazônica, que
completa a travessia da
maior reserva florestal
do mundo.

No único discurso da
solenidade, o Ministro
dos Transportes, Sr. Má-
rio Andreazza. qualificou
a obra como "um símbo-
lo da determinação bra-
sileira de desconhecer os
o b s t áculos, quaisquer
que sejam sua natureza
e sua extensão, que pos-
sam se antepor à mar-
cha cio Brasil para um
grande destino."

PRESENTE

O calor de 35 graus e
os mosquitos caracterís-
ticos da região não
abateram o entusiasmo
da p e q u e n a multidão
que compareceu à sole-
nidade. Além de convida-
dos e dos colonos, es-
tavam p r e s e n te s os
Governadores do Amazo-
nas, Sr. João Walter e
Pará Sr. Fernando Gui-
lhon, o Ministro do Inte-
rior, Sr. Costa Cavalcan-
ti, o Ministro da Agricul-
tura, Sr. Moura Cavai-
canti, o Comandante do
IV Exército, General
Walter de Meneses Pais
e comandantes militares
da área.

O Ministro Andreazza
e o diretor do DNER, Sr.
Eliseu Resende, acompa-
n h a r a m o Presidente
Mediei no percurso de oi-
to quilômetros no novo
trecho da estrada.

Antes da chegada do
Presidente, técnicos do
DNER providenciaram a
pulverização da área por
um avião d o Depar-
tamento, visando à re-
dução de insetos. Mesmo
assim o Chefe do Gover-
no e sua comitiva pre-
veniram-se ainda no
avião — um Bufalo da
FAB — usando repelen-
tes.

O Presidente descer-
rou a placa às llh40m
de Brasília, posando ao
lado dela várias vezes, ai-
ternadamente, com o s
Ministros, os Governado-
res, os Generais e os en-
genheiros do DNER. A
inscrição é a seguinte:"Quarenta meses após
anunciar a construção
da Transamazônica às
margens distantes d o
Xingu, oPresidente
Emílio Garrastazu Medi-
ci retorna à Amazônia
para, em Jacareacanga,
nas barrancas do Tapa-
jós, entregar ao tráfego
esta grande via de inte-
gração nacional, demons-
tração da vontade do
povo brasileiro de con-
quistar a imensa área
verde e construir um
grande e vigoroso país."

Desta solenidade, o
Presidente guardará
uma lembrança: ganhou
da pequena índia Einisa
um colar de dentes de
macaco, oferecido d e
acordo com os costumes
dos índios mundurucus,
que ajudaram na cons-
trução da estrada. A
menina tirou o colar do
pescoço e passou-o ao
cacique Biboí, seu tio,
que o entregou ao Pre-
sidente.

Terminada a solenida-
de, que durou uma hora
e 25 minutos, o Presiden-
te seguiu de carro nova-
mente até Jacareacanga,
para embarcar no Bufa-
lo de volta a Manaus.
Hoje ele percorrerá de
automóvel um trecho de
25 quilômetros da Ro-
dovia Porto Velho—
M anaus, acompanhado
de D. Scylla.

Para encerrar sua visi-
ta à Amazônia, o Gene-
ral Mediei vai inaugurar
a segunda etapa do sis-
tema de abastecimento
de água de Manaus, o
frigorífico da cidade e
ainda o ediíicio-sede do
Suframa. O Presidente
regressa amanhã a Bra-
sília, onde domingo
inaugura o autódromo
da Capital. Na próxima
semana, s eu programa
inclui viagens a Belo Ho-
rizonte e Salvador.

Tclefoto JB

JORNAL DO BRASIL D Quinta-feira, 31/1/74 ? 1.° Caderno ;*_

até Humaitá
Discurso de Andreazza

Senhor Presidente
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Ao lado de Moura, Cavalcânti^Walier e Guiírion,' o discurso de Mário Andreazza

Asfaltamenlo começa em cinco anos
Agora que a Transamazônica —

pista de sete metros de largura em
cascalho — é um segmento contínuo
cortando a Iloresta, os engenheiros já
começam a arriscar previsões para
acertar a época em que deverá ser
iniciado seu asfaltamento.

Pelo critério do DNER, uma es-
trada deve ser pavimentada quando
atinge um volume diário de tráfego
em torno de 500 veículos. Ontem, du-
rante a inauguração do segundo tre-
cho da estrada, os técnicos mais pes-
simistas calculavam que daqui a cin-
co anos será pavimentado o primeiro
trecho.

Rampas
As estradas da Amazônia não po-

dem ser avaliadas pelos mesmos cri-
térios de viabilidade econômica ob-
servados no resto do pais. Aqui, con-
forme a política adotada pelo Gover-
no federal, o fator mais importante
é o estabelecimento de ligações por
terra, para que vastas regiões não
continuem dependendo apenas dos
rios.

Pos isso estas estradas são classi-
ficadas de pioneiras, em função de
suas características de construção —
mais simples que as demais. E todas
são financiadas através do Programa
de Integração Nacional (PIN), onde *

são concentrados recursos da União
para projetos dessa natureza.

Assim, a Transamazônica, tecni-
camente, possui revestimento prima-
rio — uma camada compactada de 20
centímetros de cascalho. Para cons-
truí-la foram desmaiados 70 metros
dc selva ao longo de todo o traçado,
e dentro desta faixa realizou-se um
destacamento de 40 metros. A plata-
forma da estrada tem nove metros
lie largura.

Ao contrário do que se pensava,
a Amazônia não é uma região plana,
e quem passar pela estrada encontra-
rá rampas relativamente fortes. Da
forma como foi construída, contudo,
a estrada permite* boas condições de

tráfego para qualquer tipo de veiculo
e será sempre possível conseguir uma
boa velocidade média. Há trechos em
que os carros circulam com segurança
a 100 quilômetros por hora.

Sobre a Transamazônica existe
outro erro comum de informação: ai-
gumas pessoas acreditam que ela re-
presenta uma ligação rodoviária para
Manaus: na realidade, a estrada pas-
sa a 535 quilômetros da Capital, que
a ela se liga pela Manaus—Porto Ve-
lho, ainda em construção.

Com 5 500 quilômetros, a estrada
atravessa todo o território brasileiro,
começando no Atlântico, na Paraíba
e Pernambuco, passando pelo sertão
nordestino, cortando a Belém—Brasi-
lia e atingindo, já na selva, Marabá,
Itaituba, Humaitá, Porto Velho, Rio
Branco e, finalmente, a fronteira com
o Peru.

Orientação
Para os brasileiros do Sudeste,

Sul e Centro-Oeste que queiram che-
gar de carro à Transamazônica, Bra-
silia deve ser um dos pontos de re-
ferência. De lá, pela Belém—Brasília,
o -caminho segue até a localidade de
Estreito, onde está o entroncamento,
a 1 200 quilômetros da Capital Federal.

Em outra direção, Cuiabá tam-
bém serve como orientação. Desta ci-
dade vai-se até Porto Velho e de lá
toma-se a Transamazônica, no senti-
do da selva para o litoral.

Um pequeno trecho da estrada —
entre Estreito e Marabá — já tem
hoje um tráfego superior a 200 vei-
culos diários, com linhas regulares de
ônibus. Deverá, portanto, ser o pri-
meiro trecho asfaltado dentro de
cinco anos, se o tráfego continuar
crescendo no ritmo atual.

Não é aconselhável, todavia, mes-
mo aos turistas que apreciam doses
de aventura em suas viagens, progra-
mar um roteiro para toda a Transa-
mazònica de carro. Os engenheiros
acham que apenas o trecho Estreito—
Itaituba pode ser percorrido sem pro-
blemas numa viagem de turismo. A

estrada dá passagem, mas convém fa-
zer uma programação detalhada a
partir de Itaipu.

No trecho inaugurado ontem pelo
Presidente Mediei, o.s serviços de
apoio ainda estão sendo montados. Há
balsas provisórias para as travessias
dos rios Tapajós, Sucurundui, Aripua-
nã e Madeira. Dentro de cinco meses,
o DNER deverá receber as balsas de-
finitivas, de maior capacidade.

Teste do inverno
Com relação ao trecho Itaituba—

Humaitá, é preciso ainda considerar o
que os engenheiros chamam de teste
— a estação das chuvas. A estrada
ficou pronta há pouco, justamente
quando começa o período de inverno
e só quando a água deixar de cair os
técnicos poderão avaliar as deficiên-
cias reais da construção.

Um período de chuvas pode des-
truir — como já aconteceu antes —
vários pontos do leito da estrada, on-
de bueiros ou pontes mal dimensio-
nadas — não por erro de projeto, mas
por desconhecimento da região — de-
terminam a obstrução da passagem.
Os engenheiros acreditam, contudo,
que este inverno não trará pro-
blemas. t

O Ministério dos Transportes di-
vide a Transamazônica em quatro
grandes trechos. O primeiro, do lito-
ral nordestino até Estreito, com 1 576
quilômetros; o segundo, de Estreito a
Itaituba, com 1252 quilômetros, en-
tregues ao tráfego em setembro de
1972: o terceiro, de Itaituba a Humal-
tá. com 1070 quilômetros, inaugu-
rado ontem; e o quarto, de Humaitá
à fronteira com o Peru, de 1 251 qui-
lômetros.

A parte final deste último trecho
ainda não está pronta. A partir de
Humaitá até Porto Velho a estrada
tem um trecho comuni com a Ma-
naus—Porto Velho, já em tráfego; da
Capita! de Rondônia até Rio Branco,
no Acre, o leito se junta à_ antiga
Brasília—Acre. A conclusão até o Pe-
ru está prevista para o final deste
ano.

Llidrovia ligará a Guanabara ao Praia
São Paulo (Sucursal) — Até o fi-

nal da década a Guanabara poderá
estar ligada por hidrovia com a bacia
do Prata, complementando o plano de
navegação fluvial pelos rios Tietê e
Paraná que já deverá entrar em fun-
cionamento em 1975. Essa hidrovia li-
gará São Paulo á confluência do Pa-
raná na primeira fase e, depois, à ba-
cia do Prata.

Para o secretário da Comissão
Executiva da Navegação do Sistema
Tieté-Paraná Sr. José Bonifácio de
Andrada e Silva, a bacia do Prata co-
meça a ser um dos pólos econômicos
de maior importância em toda faixa
Sul do Continente. Segundo técnicos
da Secretaria dos Transportes do Es-
tado e do Ministério dos Transportes,
o plano de navegação constitui solu-
ção que a região Sudeste não pode
mais adiar, se não quiser ver seus pro-
dutos bloqueados peia falta dc vias de
escoamento.

Importância
Nos seus 1 400 quilômetros dc ex-

tensão, o Tietê toca em duas extremi-
dades a Capital paulista, onde nasce,
e o trecho entre as usinas de Ilha Sol-
teira e Jupiá, no rio Paraná, perto da
cidade dc Três Lagoas, em Mato Gros.
so. O projeto em execução pelo Gover-
no estadual e Ministério dos Trans-
portes visa. numa segunda etapa, a
unir o rio Tietê ao Paraíba, que prati-
camente acompanha a Via Dutra e
corta os Estados de São Paulo c Esta-
do do Rio.

O projeto de navegabilidade do
rio Tietê deverá ser concluído até o
fim do próximo ano. Como a Via Du-
tra já não suporta mais o volume de
carga recebido diariamente, parte dele
poderia ser escoado com a ajuda da
hidrovia. Além disso, na medida em
que o eixo industrial Rio—São Pauio
ganha novas dimensões, os Corredores
de Exportações se tornam uma neces-
sidade inadiável.

As chamadas cargas de massa,
como petróleo c derivados, além de
minérios, podem e devem se utilizar
das hidrovias — sistema dc custo mais
baixo que contribui também para o
descongestionamento das rodovias. O

acoplamento e navegabilidade desses
dois rios — acentuam os técnicos —
terão de ser realizados sem muita de-
mora, sem o que a rsgião mais indus-
trializada do pais corre o risco de ver-
se economicamente estrangulada, pe-
Ia impossibilidade de manter um flu-
xo regular de importação e exporta-
ção de produtos.

Efeitos
A navegabilidade do Tietê está

sendo realizada pela Comissão Exe-
cutiva da Navegação do Sistema Tie-
tê—Paraná, através da construção de
barragens com fins hidrelétricos e
eclusas. A navegação fluvial produzi-
rá imediatos efeitos em todo o vale
do Tietê — de Laranjal Paulista, per-
to da Capital, até sua foz no Para-
ná; e de São Simão até Guaira. Sua
maior importância inicial será para
o abastecimento da Grande São Pau-
lo.

Estudos sobre a expansão da agri-
cultura de São Paulo concluem que
praticamente toda a área econômica-
mente capaz de uma exploração já se
acha comprometida em alguma ativi-
dade. A exploração das terras para
fins agrícolas se expandiu em ondas
concêntricas, a partir do grande cen-
tro polarlzador de demanda — a Ca-
pitai — e do grande centro exportador
de café, que foi o Porto de Santos. À
medida que o volume de cargas a
transportar aumenta, surge a neces-
sidade de uma reformulação global
nos esquemas dc transporte. As hi-
drovias, num pais onde os rios são ge.
nerosos, não podem ser abandonadas
— conforme ensina a experiência das
nações desenvolvidas.

Dimensão
Os vales do Tietê e Paraná, for-

madores da bacia do Prata, compre-
, endem 396 municípios, ocupando uma

superfície dc 412 mil 250 quilômetros
quadrados, abrangendo os Estados de
Sáo Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás
e Minas Gerais. Essa região, que ti-
nha em 1950 uma população de 5 mi-
lhões de habitantes, deverá ter 15 mi-
lhões até 1985. A carga total movi-

mentada na região em 1967 foi ísti-
mada em 13 milhões 230 mil tone-
ladas.

Pesquisas mostraram que os ser-
viços ferroviários operando na região
apresentavam uma acentuada doca-
dència de cargas, que passaram a ser
transportadas por via rodoviária, ja
sobrecarregada com a expansão re-
gional. A movimentação de cargas
hidroviárias, atualmente realizada
quase só no rio Paraná, entre Guaira
e Jupiá, vem-se revelando com ten-
dència de expansão, com transporte
mais especializado de bovinos, ma-
deiras, algodão e cereais.

Aproveitamento
A hidrovia. segundo os técnicos,

deve ser de grandes proporções, com
aproveitamento máximo da força de
tração, permitindo uma navegação em
grande escala de comboios e automo-
tores. O trabalho de navegabilidade
atingirá uma extensão de 1 400 quilo-
metros, partindo dc Jumirim, entre
as cidades dc Tietê o Laranjal Pau-
lista, até Guaira, no salto de Sete
Quedas no Paraná, devendo atingir
ahida a região da Capital numa eta-
pa posterior.

O estudo de viabilidade econo-
mica da hidrovia prevê que em seu
terceiro ano de funcionamento escoa-
rá um total de 11 milhões de tonela-
das/ano. O calcário, imprescindível
numa agricultura de importância e
cujas reservas no vale do Ticte su-
peram 700 milhões dc toneladas, se-
rá uma das mais importantes cargas
a ser transportada. Também os com-
bustiveis líquidos c os materiais de
construção em geral deverão optar
por essa alternativa menos onerosa.

No entroncamento . hidro-rodo-
ferroviário de Jumirim está previsto
que surgirá uma cidade, imediata-
mente, de expansão Ilimitada. Uma
das primeiras conseqüências da Iii-
chovia Tietê—Paraná tem sido á mo-
bilizacão da indústria nacional para
fabricação de equipamentos eletro-
mecânicos destinados á montagem
das eclusas c barragens: futuramente,
beneficiará a construção de barcos e
navios.

Uma vez mais descerra-se a cor-
Una verde deste mundo sem fim e,
uma vez mais, desvendados os mlsté-
rios da Iloresta, chega o homem ao
fundo da Amazônia para trazer o tra-
balho, a esperança e a alegria, povoa-
Ia e ampliar o Brasil, dando-lhe mais
grandeza e a seus filhos, mais con-
fiança nos próprios destinos.

A Transamazônica, obra de lie-
róicos bandeirantes destes tempos,
criação da vontade nacional, filha da
vocação de grandeza do povo brasi-
leiro, ganha mais um gigantesco seg-
mento, desde a formosa Itaituba, às
margens do Tapajós, até a longínqua
localidade ãe Humaitá, às margens do
rio Madeira, para, a partir dai, ter
continuidade pelas estradas gue estão
ligando o Brasil ao Peru e à Bolívia.

Implantam-se, assim, os 5 500 qui-
lômetros ãa portentosa via terrestre,
que, nascendo na Paraíba, no Atlan-
tico, atravessa os sertões nordestinos,
cruza a nova Belém—Brasília, asse-
gura acesso a Santarém, por trecho já
concluído, passa por Humaitá, donde
se irradiam estradas rumo a Porto Ve-
lho e Manaus, Rio Branco e Cuiabá,
para alcançar, finalmente, o profun-
ao ocidente brasileiro, primeiro cm
Cruzeiro do Sul e, depois, no Boquei-
rão da Esperança.

Porta ampla que se abre para o
futuro, obra de porte imensurável, não
tanto pela extensão dos seus milha-
res âe quilômetros — que por si só ja
consagraria a geração que a construiu
— mas pela sua profunda repercussão
na vida nacional, a Transamazônica
constitui um símbolo da determina-
ção brasileira — determinação de des-
conhecer os obstáculos, quaisquer que
sejam a sua natureza e a sua exten-
são, que possam antepor-se à marcha
ão Brasil para um grande destino,
como potência economicamente rica,
politicamente estável e socialmente
justa c feliz.

Ao unir, em imenso e fraterno
abraço, o povoado nordeste — rico de
gente audaz, imaginativa, intrépida,
destemida — à solitária e imensa
Amazônia, tão carregada de expecla-
tivas e de esperanças quão carente dc
recursos humanos, a Transamazônica
cumpre um alto desígnio de instru-
mento de integração das duas regiões
e ãe extraordinário fator de elimina-
ção das desigualdades regionais.

A junção do Nordeste c da Ama-
zõnia, pelas, características geográfi-
cas, econômicas c socinis de cada uma
dessas singulares regiões, descortinou

fundada expectativa de solução se-

gura de problemas que há séculos de-
safiavam os brasileiros. Milhões dc
homens sem terras, lutando pela so-
brevivència em ampla região semi-
árida, são agora induzidos pela Tran-
samazõnica — o caminho da esperan-

ça — a se dirigirem para os milhões
de quilômetros de terras despovoadas,
onde, segundo racional programa de
colonização, encontrarão as oportu-
nidades necessárias para a afirmação
de uma vida economicamente promis-
sora e socialmente feliz. Ampliam-se

por esse modo as nossas fronteiras
econômicas e asseguram-se aos bra-"-
sileiros os acessos a terras propicias
à agricultura c à pecuária, onde tam-
bém se afiguram indubitavelmente
favoráveis indústrias extrativas. se-

jam de natureza vegetal, sejam de na-

tureza mineral.
Quando Vossa Excelência. Presi-

dente Mediei, cm julho de 1970. apôs

visitar o Nordeste, em época de dra-

málica estiagem, tomou a decisão his-

tóríca dc criar o Programa de Inte-

gração Nacional e de nele incluir, co-

mo obra prioritária, a Rodovia Transa-

mazôniza. elegia o projeto-simbolo
desta arrancada do país, no sentido
de superar, no espaço de uma geração,
graves problema" econômicos internos,

para alcançar uma nova e respeitada

posição no conceito das nações.
Sc a Transamazônica se consti-

tviu desde então em projeto-simbolo,
outras obras monumentais se segui-
ram, marcando o Governo de Vossa
Excelência como um dos mais fecun-
dos períodos de nossa história.

Para falar só do setor de trans-

portes, aqui na Amazônia, lanço em
relevo o fato de que o Governo ãe
Vossa Excelência tomou a decisão de
antecipar para o biênio 1972-1973 a

.pavimentação dc toda a Belém—Bra-
silia, anteriormente prevista para pe-
riodo um pouco mais longo, com isso

permitindo o afastamento do imenso
eixo rodoviário Norte—Sul e rasgando
a primeira via moderna de acesso à
Região Amazônica, cujo tráfego, ainda
antes da conclusão do seu asfalto, já
alcança, em média, o volume surpre-
endente de 2 mil veículos diários.

Outras decisões vieram ainda be-
neficiar a Amazônia e acelerar o pro-
cesso de sua integração ao restante áo

pais, bem como a sua colonização. Re-

firo-me à também atitude histórica

firmada em conjunto com o Presiden-
lc Rafael Caldera, da Venezuela, de

pavimentar a BV-8, portentoso eixo
rodoviário destinado a unir Brasília

a Caracas e dai às demais Américas,
nele incluindo-se a ligação Cuiabá—
Porto Velho—Manaus—Caracaraí—
Boa Vista. Ainda no setor rodoviário,
desponta no Governo de Vossa Exce-
lência a magna decisão de construir
um novo símbolo de grandeza — a Pc-
rhnetral Norte, destinada a ser o vi-
goroso instrumento de efetiva ocupa-
ção e de colonização do imenso sen-
tenlrião brasileiro.

Presidente Mediei: todo esse es-
forço, toda essa energia, toda essa
confiança, aqui nesta Amazônia de- j
positados. representam pela primeira
vez na História do Brasil a definição
c a execução de uma política verda-
deiramente eficaz c duradoura, para
a definitiva inclusão da Amazônia no
grande contexto social de trabalho, âe
crescimento e de confiança aberto pe-
Ia Revolução e confirmado e ampliado
pelo Governo de Vossa Excelência.

A Amazônia deixa de ser apenas
a paisagem bela c insólita para os
contemplativos e sonhadores; deixa de
ser a seara para os cientistas excên-
tricôs; deixa de ser o tema para os
apaixonados pela retórica; deixa de
ser a interrogação, para os que, lá dr.
fora e nem sempre de boa-fè, sem
procuração ou encomenda do Brasil,
discutem o melhor aproveitamento da i
região. A Amazônia, enfim, graças ao j
clarividente programa cumprido pe-
los Governos Revolucionários, deixa
de ser um problema, para constituir-
se numa das mais espctaculosas rea-
lidades econômicas dos nossos dias, na
mais extraordinária jornada destes
tempos de audácia, dc afirmação e
labor.

Sabemos, contudo, que a cruzada
apenas começou, estamos abrindo os
caminhos para que, graças a eles. as
forças vivas da nacionalidade che-
guem à Amazônia, para conhecê-la,
possui-la e fecundá-la, integrando-a
no convívio nacional e colocando-a a
serviço do povo brasileiro.

O trabalho aqui realizado por bra-
sileiros, civis e militares, unidos ao
longo desta imensa rodovia, nas mais
duras e penosas circunstancias de des-
conforto, teve outros méritos: demons-
trou que a Amazônia, há pouco tão
cheia de mistérios e de lendas, é pie-
namehte suscetível de ocupação ime-
diala, respondendo economicamente
em prazo relativamente curto; de-
mònsirqu que nenhum brasileiro aqui
chegado ficou indiferente ao caloroso
entusiasmo que se acendeu em face
da oportunidade histórica dc partici-
par efetivamente desta epopéia na-
cional.

A Nação é profundamente agrade-
cida a Vossa Excelência, Presidente
Mediei, pelo raro bem que somente um
grande amor ao seu povo poderia ima-

ginar e tornar realidade. Que região,
que cidade, que aldeia, na vastidão do
território brasileiro, não terá recebido
do Governo de Vossa Excelência um
vigoroso e definitivo impulso para o
progresso c para o bem-estar dos seus
habitantes?

A atmosfera social é dc alegria e
confiança. No operário do pujante
parque industrial de São Paulo ou na
sorridente criança da escola pioneira
encravada no seio profundo da flores-
ta amazônica, o sentimento dominan-
te é o de grande orgulho de pertencer
à Pátria brasileira e de fazer parte dc
uma geração toda voltada para o tra-
balho, para o estudo, para a cultura c
para a dignidade de um vida sob os
signos da ordem e da liberdade. Este
é o Brasil que. abrindo via de peneira-
ção de sentido nacional desta Tran-
samazõnica, comprova de forma ir-
relorquivel os seus anseios de paz. dc
progresso e civilização.

Estamos dispostos a crescer dentro
de nós mesmos. Somente ocupando to-
do o espaço físico que os nossos maio-
res nos legaram e somente distribuiu-
do equitativamente o bem-estar por
todas as regiões e para todos os brasi-
leiros o Brasil logrará realizar o des-
tino de grandeza do seu povo.

O Governo de Vossa Excelência,
¦clarividente e operoso, construiu sem
cessar em todos os quadrantes do pais;
ao fazê-lo, não desperdiçou nem tem-

po, nem pedra. Tudo se realizou sob o
signo do maior respeito ao interesse
do povo, de quem Vossa Excelência,
nosso guia neste período histórico, foi
o maior e o mais dedicado servo.

Senhor Presidente, se se desejasse

perpetuar, com um monumento, tudo

que se fez no seu Governo e, a um só
tempo, se tentasse exprimir, além de
sua obra, todo o seu intenso amor ao

povo e toda a sua profunda confiança
nos altos destinos da Pátria, c simbo-
lizar a obstinação, o vigor e a audácia
do trabalho empreendido pelos brasi-
leiros, sob o seu comando, já o leria-
mos aqui e agora nesta prodigiosa
Transamazônica, construída num es-

paço de tempo que causa espanto e
impõe respeito ao mundo inteiro, ejpò-

péia que, melhor do que qualquer
construção suntuària, transmitiria
com fidelidade às gerações do porvir
a imagem da contribuição magnífica
destes tempos ao futuro da Nação.
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RELATÓRIO ANUAL DE 1973
FUNDO CRESCINCO

Fundo Brasileiro de Participações Industriais e Comerciais
Administrado pelo

BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA- BIBA
São Paulo:

MAURO PAES DE ALMEIDA
HORÁCIO COIMBRA
ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA
HÉLIO PENTAGNA GUIMARÃES

PLÍNIO GILBERTO KR0EFF
JURACY MONTENEGRO MAGALHÃES
PAULO REIS DE MAGALHÃES
EB.MEUN0 MATARAZZO-
JOSÉ DE ALMEIDA BARBOZA MELLO

Carta Patente - A-2941/66 - Capital o Reservas: OS 205.802.161,56
Rio do Janeiro: Rua do Ouvidor, 91, 9." andar. Fona: 221-7577

Rua Diroila, 250, 27.„andar. Fone: 37-6061 - Rua da Quilanda, 157, 6." andar. Fona: 239-3633
¦ Rua Libero Badard, 293. 6." andar. Fone: 35-8186

Salvador: Rua Consolheiio Damas, 26/28, 1." andar. Fones: 2-1 776 o 2-4822
Porlo Alegre: Rua Solo do Selembro, 1069.4," andar. Fones: 24-3345 e 24-2281

Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 146, 7." andar. Fones: 22-0280 o 26-2569
Rocilc: Rua do Riachuelo. 105, 5.» andar. Fones: 22-2086 o 22-6321

TELEX: BANKBIB RIO - 031.866 - BANKBIB SP - 021.528

CONSELHO CONSULTIVO

HUMBERTO MONTEIRO DA CUNHA
MARIO TOLEDO DE MORAES •
MARCILIO MARQUES MOREIRA
LUCIEN MARC MOSER
OCTÃVIO CEZAR DO NASCIMENTO

THOMAZ SARAIVA PRZIREMBEL
JORGE DE SOUZA REZENDF.
GUARACYADIRON RIBEIRO
SÉRGIO AUGUSTO RIBEIRO
JOSÉ XAVIER DE SALLES

WALTHER MOREIRA SALLES
MANOEL DA COSTA SANTOS
HANS D1ETER SCHMIDT
JÚLIO ZADROSNY

MENSAGEM AOS CONDÔMINOS
Prezados Participantes
1. ECONOMIA NACIONAL

As primeiras informações disponíveis sobre o desempenho
da economia brasileira indicam que o Produto Interno Bruto
cresceu 11,4% em 1973, a maior taxa de expansão econômica
já registrada no País. 0 crescimento da atividade industrial foi
de 14,9% e as exportações atingiram a cifra recorde de USS 6,1
bilhões.

Graças ao programa gradualista de combate à inflação, o
ritmo de aumento nos preços foi mantido sob controle, tendo a
elevação do custo de vida na Guanabara atingido 13,7%. Me-
íhores resultados deixaram de ser obtidos em razão da conjuntu-
ra econômica mundial, caracterizada por escassez de matérias
primas e fortes elevações de preços na maioria das nações de-
senvolvidas.

Tais resultados confirmam o acerto das medidas econômi-
cas o financeiras adotadas pelo Governo nos últimos anos, vi-
sando a integrar o Brasil no grupo dos paises desenvolvidos
através da utilização racional das potencialidades que o País
oferece..

Dentro desse contexto favorável, o setor empresarial brasi-
leiro teve em 1973 um periodo de excelentes resultados, tanto
no que diz respeito ã geração de lucros como à expansão de suas
atividades. As primeiras indicações relativas aos balanços das
principais sociedades de capital aberto mostram que os resulta-
dos de 1 973 foram bem superiores aos obtidos em 1972.
2. MERCADO DE AÇÕES

O comportamento do mercado de ações aprese_,ou no de-
correr do ano diferentes fases, algumas de euforia (abril e agos-
to) e outras de pessimismo (fevereiro e novembro). O resultado
final para o periodo não foi favorável, tendo o índice de preços
da Bolsa do Rio acusado desvalorização e o da Bolsa de São
Paulo modesto ganho.

Essa situação do mercado de ações se afigura paradoxal,
tendo em vista o desempenho favorável da economia brasileira
e das empresas cujas ações são negociadas em Bolsa, bem co-
mo o expressivo desenvolvimento registrado em outros setores
do mercado de capitais, especialmente as cadernetas de pou-
pança, letras de câmbio e certificados de depósitos bancários.

Em nossa opinião, o principal problema existente no mer-
cado de ações brasileiro é o predomínio de uma mentalidade
imediatista por parte do investidor, que orienta suas decisões de
investimento muito mais em função de fatores emocionais e psi-

cológicos do que baseado na expectativa de resultados a médio-
.longo prazo. Para corrigir essa mentalidade um importante passo
foi dado com o Decreto-Lei 1.283, pelo qual foram estimuladas
as distribuições de dividendos e as aplicações de pessoas físicas
vinculadas a incentivos fiscais.

Outro fator prejudicial ao nosso mercado de ações é a ine-
xistência de investidores institucionais, que canalizem recursos
para investimento em ações a fluxo constante, segundo orienta-
ção técnica vinculada à situação das empresas e visando resul-
tados a longo prazo. Nos paísesque contam com mercado de
ações desenvolvido esse papel é exercido pelas Companhias de
Seguro e pelos Fundos de Pensão, que atuam espontaneamente
como moderadores das tendências do mercado. No Brasil a pre-
sença do investidor institucional se limita a uma participação dos
Fundos Mútuos.especialmente os fiscais, e das Companhias de
Seguro. Ela poderia ser acelerada a partir da criação dos Fundos
de Pensão e pela alocação de parte dos recursos dos programas
previdenciários para investimentos em ações de sociedades de
capital aberto, ambos geridos pelo setor privado.
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E RESULTADOS

A carteira do Fundo Crescinco em 1 973 manteve sua carac-
terística básica de concentração em ações de empresas de porte,
boa rentabilidade e liquidez em Bolsa. No decorrer do ano o nú-
mero de empresas componentes da carteira foi leduzido pela eli-
minação de posições pouco significativas no conjunto. Além
disso, as vendas em Bolsa superaram as compras, para atender
aos desembolsos decorrentes dos re .cotes, que foram superio-
res às vendas de novas cotas.

O resultado de investimento nas cotas do Fundo Crescinco
foi de 13,5% no ano, considerando-se reinvestidas as distribui-
ções trimestrais.

Essa valorização foi superiora dos demais Fundos de Invés-
timento de médio e grande porte, da maioria das ações negocia-
das em Bolsa, bem como à dos índices de preços que refletem o
desempenho do mercado. Tal comparação favorável pode ser
explicada pela característica da carteira de ações do Fundo Crês-
cinco, basicamente definida como a de um Fundo balanceado e
que, em circunstâncias adversas de mercado, oferece melhor
proteção ao investidor.

A distribuição processada em dezembro foi de CrS 0.162
por cota. Este valor, somado ao das distribuições trimestrais efe-
tuadas no decorrer rio ano, totaliza CrS 0,272 em 1973, que equi-
vale a 1 5,3% sobre o valor da cota no inicio do ano.

A análise dos resultados de investimentos para períodos
mais longos - que constitui o enfoque correto para aplicações

em Fundos de Investimento - é igualmente positivo: período tle
3 anos, 18,1%; periodo de 5 anos, 270,6%; período de 7 anos,
833,5%.
4. VENDAS E INCENTIVOS FISCAIS

Pela primeira vez desde 1967 o valor das vendas de novas
cotas foi superado pelo valor dos resgates. Nos últimos moses
do ano verificou-se uma melhoria no nível das vendas, provável-
mente como reflexo do já citado Decreto-Lei 1.283, que elevou
de 15% para 30% o abatimento na renda bruta das quantias apli-
cadas por pessoas físicas na aquisição de cotas de Fundos de
Investimento, como também da campanha institucional que rea-
lizamos pela imprensa mostrando os méritos e as vantagens das
aplicações no Fundo Crescinco,

Na próxima declaração de renda os contribuímos poderão
abater rie sua renda bruta até CrS 1.223,00 da parcela tributável
das distribuições, independente de sua reaplicação. Poderão
também abater 30% das quantias aplicadas na aquisição de co-
tas no decorrer de 1973, inclusive aquelas resultantes de reapli-
cação das distribuições, dosde que os respectivos certificados
fiquem custodiados junto ao Administrador pelo prazo mínimo
de 3 anos.

Estamos confiantes na continuidade, durante os próximos

anos, do processo rie expansão da economia brasileira, a des-
peito das incertezas quanto à situação econômica dos países
desenvolvidos e à crise do petróleo. Nossa opinião se funda-
menta na convicção de que o desenvolvimento econômico e
social brasileiro do último qüinqüênio se proceísou dentro do
uma programação realista, através do fortalecimento do merca-
do interno e do alargamento de nossas fronteiras econômicas.
Os planos de investimento atualmente em curso, tanto no setor
público como na área dos empreendimentos privados, represen-
tám um atestado dessa confiança no futuro do Pais.

Finalmente, cabe-nos chamar a atenção dos investidores
para o fato de que um Fundo de Investimento como o Crescinco,
que conta com uma carteira aplicada diversificadamente om vá-
rios setores da atividade econômica e com uma administração
profissional permanentemente atenta a eventuais alterações na
conjuntura econômica, oferece-lhes maior segurança do quo
aplicações isoladas no marcado de ações, especialmente em
épocas como a presente.

Atenciosamente
O Administrador

Banco rie Investimento do Brasil S.A. - BIB
Janeiro/74
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DESENVOLVIMENTO DO FUNDO CRESCINCO

Vand-is Brut.is CrS
Resgates Pagos CiS
Distribuições Trimestrais Pagas CrS
Patrimônio Liquido do Fundo Cr$
N.* dc Cotas om Circulação
N.» de Condôminos
Valor da Inversão Média CrS

1957/1958 1959/1960 1961/1962 1963/1964 1965/1966 1967/1963 1969/1970 1971/1972 1973

(desde
15.02.57)

i 399.338 2.124.950 6.470.956 16.534.677 14.667.728 19.242.187 166.061.909 291.594.532 55.369.719
> 26.992 406.024 2.108.286 15.382.198 15.5G1.501 18.S3R.017 77.981.578 217.588.934 108.953.106
S 31.138- 335.152 1.775.339 9.477.223 7.364.730 11.664.426 76.731.432 174.152.970 57.575.19.!
* 398.334 2.560.712 12.282.046 23.253.926 35.025 829 82.794.654 368.015.311 407.026.643 404.859.360
. 3.147.236 14.734.165 38.085.109 59.733.114 66.655.494 82.188.554 160.262.351 228.065.992 229.498.703

4.715 14.368 27.667 40.143 38.810 36.953 65.864 105.008 93.031
5 84 178 443 579 918 2.241 5.583 3.876 4.352

RESULTADOS-DO FUNDO CRESCINCO

13 /1958
(desdo

15.02.57)
Valor'da cota no Um do período C*s 0.1 ÍG
Di.t-ibuiçdo por cota Cr) 0,013
forcent.igem di&ltrL.uida 19T«
Valori/acSa por cota CtS 0,021.
Lucro no periodo sem relnvflriio .. CiS Ü.C-.E
Poic_i.tr* ger*. de lucro *cm rnrwersão *.G._
Porcentagem de lucro com remwcrsdo 50%
Valor dc CrS 1,00 liquido investido em '

15-02-57comrelnveriio Cri 1.50

1/1360 1301/1362 1363/1901 1365/1366 1967,1363 1953/1370 1971/1372 1973

0.173 0.322 0,383 0,634. 1.007 '2.296 1,781 1,764
0037 0067 0,134 0.121 0,233 0.630 0.937 0.272
29., 38?; 67*; 31% 43.63% 63.66% 40,81% 1J.261,

0,047 0.1JH 0.066 0.145 0.473 1.283 (0,512) (0,020)
0.084 0.21C 0,350 0.266 0.706 1.919 0.425 0.252
67% 124% 77_ 68% 132,21% 190,56% 18,51% 1 .1314
75% 1431i' 37% 72% 151,89% 213.62*. -.03% 13.47%

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

BENS, VALORES E APLICAÇÕES:
Caixa e Bancos
Contas a Receber

Dividendos;
Investimentos

Ações e outros titulos a preço cl_ mercado
(preço de custo Cr$ 390.34-.7_2) (Nota)

EXIGIBILIDADE:
Taxa de administração
Contas a pagar - Administradora
Diversas

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CrS CrS

2.713.136

921.999

.02.730.088

.06.365.223

1.267.156
108.537
130.170

1.5Q!p,863
.0-1.859.360

DEMONSTRAÇÃO DO MOVIMENTO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
NO PERÍODO DE DOZE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

CrS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 01 DE JANEIRO DE 1973

228.065.992 cotas a Cr$ 1,784
RECEITAS E DESPESAS

Dividendos em dinheiro
Bonificações em ações
Lucro liquido na venda de investimentos
Outras rendas

CrS CrS

407.026.643

23.573.437
28.356.035
25.564,440

2.562
77.496.474

Taxa de administração
Outras despesas

17.912.503
1.974.541 (19.887.044)

57.609,430
Distribuições trimestrais aos condôminos

Em 30 de Março de 1973
CrS 0.010 por cota 2.202.165

Em 29 de Junho de 1973
CrS 0,030 por cota 6.487.318

Em 28 de Setembro de 1973
CrS 0,070 por cota 14.757.450

Em 31 de Dezembro de 1973
CrS 0,162 por cota 34.128.260

PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

(57.575.193)

VARIAÇÃO DO VALOR DA CARTEIRA
Avaliação dos investimentos ao preço de mercado (Nota)

COTAS EMITIDAS E RESGATADAS
Produto de 55.619.909 cotas emitidas 108.644.457
Produto de 54.187.198 cotas resgatadas (103.647.742)

PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
229.498.703 cotas a CrS 1,764

NOTA: Como tom sido proxc.a avaliação das ações em carteira (oi efetuada
com baso nas cotações médias das últimos transações ocorridas em
Botei) de Valoros.onde a ação possui maior liquidez.

34.237

(2.198.235)

(3.285)

404.859.360

limos. Srs. Condôminos
Crescinco - Funcio Brasileiro de Participações
Industriais e Comerciais - ."

Somos de parecer que a apensa demonstração da posição
financeira, a do correspondente movimento do patrimônio liquido
c da carteira de investimentos são fidedignas demonstrações da
posição financeira do Crescinco - Fundo Brasileiro de Partici-
pações Industriais e Comerciais em 31 de dezembro de 1973 e da
evolução do patrimônio liquido do periodo do doze meses findo
nessa mesma data, bem como, da composição da carteira de in-
vestimentos, de conformidade com princípios contábeis geral-
mente adotados e aplicados de maneira consistente em relação ao
periodo anterior. Efetuamos o exame das referidas demonstrações
financeiras consoante padrões reconhecidos de auditoria, in-
eluindo revisões parciais dos livros e documentos de cohtabili-
dade, bem como aplicando outros processos técnicos de audi-
toria na extensão que julgamos necessária segundo as circuns-
tâncias.

São Paulo, 11 de janeiro de 1 974

PRICE WATERHOUSE PEAT & CO.
CRC-SP N.-160

GEMEC-RAI-72/016-PJ
Contador icsponsávcl

HUY DE1.LPAVAN2I
CRC-SP-42875

G-M_C-RAI.72/016.1CM-J

Antônio Cabrera Corral - TC - CRC - SP - 28.623 - "S" - GB

DEMONSTRAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31.12.1973

N.-do
Títulos

Companhia Classe

2.512.311
745.820

1.332.514
337.516

5.954.956
1.521.055
1.638.900

327.780
1.338.534
1.662.815
3.333.920

1.130.509
7.224.496

272.481
658.666

3.392.736
996.000

1.512.500

13,171.969

2.378.940
2.877.760
1.7*17.600
2.255.238
7.626.963

5.891.376
1.884.632

471.158
1.638.7*, 7

597.567
5.296.576

53.211
496.080

3.140.947
344.486

4.337.298
1.872.728

g-______-_a--"_

BANCOS 10.9Z
Banco do Brasil S.A Ord.
Banco do Brasil S.A  Pref.
Banco Brasileiro dr: Oosconlos S.A Ord.
BartCO Brasileiro de Descontos S.A.-Direitos . . Ord,
Banco Brasileiro de Descontos S.A  Pref.
Banco Brasileiro de Descontos S.A.-Direitos .. Prol.
Banco Bradesco de Investimentos S.A  Pref.
Banco Bradesco do Invostimcntos-Direitos... . Pref.
Banco Francos e Brasileiro S.A .* Ord,
Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A... Ord.
Banco Noroeste do Estado de São Paulo S.A... Pref,

BORRACHA E PLÁSTICOS  2,39
IndúsUia o Comércio Trorion S.A  Pref.
Pirelli S.A. - Cia. Industrial Brasileira  Ord.

CIMENTO E CONSTRUÇÕES  7.65
Cia. Cimonio Portland Itaú'  Pref.
Cia. Cimento Portland Cauô  Prel.
Construtora Adolpho Lindonborg S.A Prel.
Construtora Mendes Júnior S.A  Prof.
Gomus de Almeida, Fernandes Empr. Imobiliá-
nos S.A  Ord.
S,A. Tubos Brasilu  Ord,

COMÉRCIO E LOJAS  11,99
Casa Anglo Brasileira S.A Ord.
Casa Anglo Brasileira S.A Prol.
Casas da Banha Com. o Indústria S.A Ord.
Eletroradiobraz S.A Pref.
Lojas Amoricanos S.A Ord.

ELETROMECÃNICA - ELETRÔNICA
E MECÂNICA  11,91
Arno S.A. - Indústria o Comércio Pref.
Bicicletas Monark S.A Ord,
Bicicletas Monark S.A. - Subscritas Ord.
Eletromar Ind. Elétrica Brasileira S.A OrH.
Elofrornar tnd, Elétrica Brasileira S.A Pref.
Ericsson do Brasil Com. o Indústria S.A Ord,
Indústrias de Refrigeração Cônsul S.A Prof. À
Indústrias de Refrigeração Cônsul S.A Prof. B
Indústrias Villares S.A Ord.
Indústrias Villares S.A Pref. A
Indústrias Villares S.A Prel. B
Mecânica Pesada S.A Ord.

Valor Valor do
Nominal Cotação Morcado

CrS CrS CrS

44.216.267,12
1,00 4,53 11.380.768,83
1,00 8.54 6.369.302,80
1,00 1,05 2.198.648,10

0.65 219.385,40
1,00 1,54 9.170.632,24

— 0,54 821.369,70
1,00 1,34 2.196.126,00

0,34 111.445,20
1.00 1,05 1.405.513,20
1.00 '2.11 3.608.539,65

1,00 2,05 '6.834.536,00

9.686.315,22
1,00 0,58 655.695,22
,1,00 1,25 9,030.620,00

30.968.022,25
1,00 0,85 231.608,85
1,00 0,65 428.132,90
1,00 1,20 4.071.283,20
1,00 1,40 1.394.400,00

1,00 1,02 2.450.250,00
1,00 1,70 22.392.347,30

48.543.223,01
1,00 3,91 9.301.655,40
1,00 3,70 10.647.712,00
1,00 0.85 1.485.460,00
1.00 2,72 6.134,247.36
1,00 2,75 20.974.148,25

48.199.695,02
1,00 1,68 9.897.511.68
1,00 2.46 .4.636.194,72
1,00 2.30 1.083.663,40
1,00 0,60 983.230,20
1.00 0,57 340.613,19
1,00 3,37 17.849.461.12
1,00 2.20 117.064,20
1,00 2,24 1.111.219,20
1.00 1,17 3.674.907,99
1.00 1.98 682.082,28
1,00 1,48 6.419.201,04
1.00 0.75' 1.404,546 00

N.<* de Companhia % Classe
Títulos

ENERGIA ELÉTRICA  2,10
4.494.680 Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. -

"CEMIG"  Prol
5.083.747 Centrais Elétricas de São Paulo S.A. "CESP".. Prel.
1,330.250 Light-Serviços de Eletricidade S.A :.. Ord.

GRÁFICA-MADEIRA-PAPEL  0,60
976,570 Cia. Melhoramentos rie Sáo Pau!,; - Ind. do Pa-

poi  Ord.
1.757.384 Cio. Melhoramentos do São Paulo - Ind. dn Pa-

pel  Prol.

INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO  5,54
10.086.817 São Paulo Alparqatas S.A Ord.

3.142.514 São Paulo Alpargatas S.A Prel.
688.587 Vulcabrás S.A. Ind. e Comércio Ord.

1.868.857 Vulcabrás S.A. Ind. e Comércio Pref.

METALURGIA  6.77
2.595.533 Cia. Ind. e More. de Ari. de Forro "CIMAF'... Ord.

1.548.793 Cia. Metalúrgica Barbará Ord.
1.444.472 Cobrasma S.A. Indústria o Comércio Ord.
2.153.962 Cobrasma S.A. Indústria e Comércio Pref.
4.317.934 Fundição Tupv S.A Pref.

19.747 Hércules S.A. Fáb. do Talheres Prof.
1.187.310 Máquinas Piratininga S.A Ord.
4.119.548 Máquinas Piratininga S.A Prof.

277.803 Metalúrgica Gordau S.A Ord.
1.265.597 Metalúrgica Gordau S.A '. Piei.

MINERAÇÃO  3,56
623.189 Cia. Aux. dc Emp. do Mineração - CAEMI Ord.
743.870 Cia. Aux, de Emp. de Mineração - CAEMI ... . Prof.

1.841.282 Cia. Valo do Rio Doce  Prol.
1.059.260 S.A. Mineração da Trindade - SAMITRI  Ord.

NUTRIÇÃO - BEBIDAS - FUMO .. 11,82
2.789.745 Cia. Cervejaria Brahma Ord.
4.802.981 Cia. Corveiana Brahma Prel,

117.665 Cia. Ind. do Conservas Alim. "CICA" Ord.
4.852.701 Cia. Ind. dn Conservas Alim. "CICA" Prof.

6.443.778 Cia. Souza Cru? Indústria o Comércio Ord.
427,1 76 Cia. União dos Rofinadnro3 - Açúcar o Café' . Old.

4.321.365 Cia. União dos Refinadores - Açúcar e Cale .. Prol.

Valor
Nominal

CrS
Cotação

CrS

Valor de
Mercado

CrS

1.00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1.00
1.00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
i.oo
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0.84
0,65
1,05

8.476.729,25

3.775.531,20
3 304.435,55
1.396.762,50

2.421.540,00

1,04 1.015.632,80

0,80 1.405.907,20

1,63
1.35
0,64
0,70

1,25
1,40
2.30
2,34
1,39
1.11
0,90
0,96
1,45
1.74

2.53
2,63
3,69
3,89

22.432.801,19
16.441.511,71

4.242.393.90
440.695,68

.1.308.199,90

27.427.428,77
3.244.416,25
2.168.310,20
3.322.285,60
5.040.271,08
6.001.928,26

21.919.17
1.068.579,00
3.954.766,08

402.814,35
2.202.138,78

14.373,511,25
1.576.668,17
1.881.991,10
6.794.330,58
4.120.521,40

1,75
1,94
1,01
1,10
3,41
3,90
1 m

47.833.877,27
.1.882.053,75
9.317.783,14

118.841.65
5.337.971,10

21.973,282,98
1.666.986,40

Valor Valor dc
No de Companhia % Classe Nominal Colação Morcado.
Titulos Cr» CrS CrS

QUÍMICA-PETRÓLEO  1.96 7.947.492.46
539.159 Cia. Brasileira do Petróleo Ipiranga  Ord. 1,00 0,60 323.495,40,
184.042 Dist. do Produtos do Petróleo Ipiranga S.A  Old. 1.00 1.30 239.254.00
619.154 Dist. dn Produtos do Petróleo Ipiranga S.A  Prof. 1,00 1,35 835.857,90
236.466 Petróleo Brasileiro S.A.-PETROBRÁS  Prof. 1.00 3.06 723.585,96

2.647.863 SA. Whito Martins  Old. 1,00 2,20 5,825.298,60

RAMOS DIVERSOS  2,98 12.078.127,59
2.144.835 Moinho Fluminense S.A. Inds. Gorais  Ord. 1.00 1.05 2.262.076,75
5.105.209 S.A. Moinho Santista Inds. Gerais  Ord. 1,00 1.05 5.360.469,45
3,167.079 VARIG S.A. - Viação Aérea Riograndonso .... Pref, 1,00 1,41 4.465.581.39

SIDERURGIA  9,36 37.903.936,39
1.533.750 Aços Anhanguera S.A  Ord. 1,00 1.95 2.990.812.60

993.547 Aços Villares S.A  Ord. 1.00 1.19 1.182.320.9.!'
803.341 Acos Villares S.A  Prof. 1.00 1.20 964.009,20

2.405.159 Acos Villares S.A  Prel. 1,00 1,45 3.487.480.55
644.359 / Cia. Forro Brasileiro  Ord. 1,00 1,35 869.884,65

6.759.251 Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira  Ord. 1,00 2,82 19.061.087.82
495.000 Cia. Siderúrgica Mannesmann  Ord. 1,00 2,02 999.900.00

1.157,677 Cia. Siderúrgica Mannesmann  Prof, 1.00 1.99 2.303.777.23
2,723.572 Sidorúrgica Ar.onorlo S.A  Prol. 1,00 1,61 4.384.950.92

712,323 Sidorúrgica Riograndonso S.A  Prrf. 1,00 2,33 1.659.712,59

TÊXTIL  2,64 10.699.931,83
196.442 Artox S.A. Fábr. do Artefatos Téxleis  Ord. 1.00 0.70 137.509,40
266.657 Artox S.A. Fábr. do Artefatos Téxtois Prol. 1,00 0,70 186.659.90

1.370618 Artox S.A. Fábr. do Artefatos Têxteis  Prnf. 1,00 O.70 959.432.60
5.643.272 Cia. Nacional dc Tecidos Nova América Ord. 1,00 0,86 4,853.213.92

810.989 Cia. Nacional do Tocidor. Nova América  Prol. 1.00 1,34 1.086.725.26
1.350.700 Indústrias Paramount S.A  Ord. 1,00 0,77 1.040.039.00
3.248.469 Tecelagem Kuohnrich S.A  Frei. 1,00 0,75 2.436.3E1.75

VEÍCULOS E ACESSÓRIOS  4,17 16.882.061,95
2.721.881 Cia. Vidraria Santa Marina  Ord. 1.00 1.51 3,355.040,31
2.245.306 Ford - Brasil S/A  Ord. 1,70 2.09 4.692.689.54
1.269.278 Indústrias Gommor do Brasil S,A Ord. 1,00 2.20 2.792.411.60
1.370.050 Metal Levo S/A. I"d. e Comércio  Pref. 1,00 4,41 6.041.920,60

Total das Ações  96,35% 390.090.960,57
Letras do Tesouro Nacional  3,12% 12.639.127,65
Valor da Carteira  99,47% 402.730.068,12
Ativo Financeiro  0,53% 2.129.271,86
Patrimônio Liqüido do Fundo
229,198.703 cota, a CS.1.764 nx. 100.00% 404.859,35*198
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COMUNICAÇÃO À PRAÇA

REVOGAÇÃO DE
PROCURAÇÃO

Construtora Pilar Ltda., estabelecida nes-
ta cidade à Rua Álvaro Alvim, 24 sala 705-B,
comunica a quem interessar possa que, a partir
desta data, o Sr. Afredo Nazaré Portela, deixa
de representar esta sociedade em razão de ter
sido revogada a procuração que lhe fora ou-
torgada.

Rio, 29 de Janeiro de 1974

Por CONSTRUTORA PILAR LTDA.
(ass.) Benedicto Santiago

(ass.) - Elias Antônio Vieira Miguel
V ¦ - (D

Indenização às vítimas cia
Talidomida no Brasil ainda
não foi comunicada aos pais

Até o momento nenhuma das famílias das 10
vitimas da Talidomida, existentes na Guanabara,
recebeu qualquer comunicação sobre a anunciada
indenização, por uma fundação alemã, de 10 mil
marcos (Cr$ 22 mil) a serem pagos às 110 crianças
brasileiras cujas mães ingeriram a droga.

A informação foi prestada ontem pelo Sr. Dur-
vai Nogueira, presidente da Associação dos Pais das
Crianças Vítimas da Talidomida, na Guanabara,
que considera o pagamento da indenização "como
um começo promissor", mas ainda longe de uma so-
lução definitiva do problema. Para ele a indeniza-
ção é insuficiente para prover a sobrevivência e o
futuro das crianças.
ALTERAÇÕES

Saneamento de Goiás S.A.

SANEAGO
Edital de Concorrência Pública

n.° 001/74
A Saneamento de Goiás S. A. - Saneago avisa

as firmas interessadas que fará realizar às 15:00 ho-

ras do dia 10 de fevereiro de 1974, concorrência

pública para execução dos serviços necessários à im-

plantação da Estação Elevatória de Água Bruta do

Sistema de Piancó, na cidade de Anápolis, neste Es-

tado, conforme edital para esse fim afixado no qua-
dro próprio em sua sede social, à Av. "B", n.° 570,

setor Jardim Goiás, nesta Capital.
Para o presente edital são convidadas as fir-

mas inscritas no registro cadastral da Saneago, na

especialidade de "obras", 
pertencentes ao grupo

"A" ou "B", sendo que as do grupo 
"B" deverão ter

um capital integralizado igual ou superior a Cr$ . . •

1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzei-

ros).

Goiânia, 23 de janeiro de 1974.

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CUITURA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

O Presidem, cia Comis.âo de Seleção designada pela Por-

taria n.° 2 de 4 de janeiro de 197-, do Ministro de Estado da

Educacéo e Cultura, de acordo com o artigo 127, item II, do

Decreto-Lei n.° 200, cie 25 de fevereiro de 1967, torno p-bli.o

para conhecimento dos interessados que, no dia 28 de feve-

reiro de 1974, ás 10 horas, na sala de Reuniões da Secretaria

Geral do MEC, Bloco I, 4.** andar, Esplanada dos Ministérios, cm

Brasilia DF, a referida Comissão estará reunida com o objetivo

de receber' dos representantes credenciados, as propostas para

escolha da empresa de consultoria a ser contratada para a exc-

cução do programa de trabalho, objetivando a modernização

administrativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (IPHAN), integrante do Convênio firmado entre o Minis-

do Planejamento c Coordenação Geral e o Ministério da

Cultura, publicado no Diário Oficial da União dc

dc 1974, Seção I, Parte I, fis. 163.

Edital com instruções complcmentares poderá ser

510 do Palácio da Cultura, Rua da Imprensa, 16,

18 horas dc segunda a sexta-feirn.

teno
Educação
07 de janeiro

Cópia do
obtida na sala
Rio ds Janeiro - GB, de 14 _.

Com o objetivo de fornecer aos interessados outros cscla-

recimentos oue se tornem necessários, será realizada uma ri-

nião no dia l.° (primeiro) dc fevereiro do corrente ano as

horas, no mesmo local onde será entregue cópia do Edital

Licitação.
(a) Antônio Santia .c Cantuári-

Presidente da Comissão

14
dc

(P

Segundo o Sr. Durval No-
gueira, os processos das
crianças vitimadas pela Ta-
lidomia são remetidos para
o Rio Grande do Sul, onde
está a sede nacional da en-
tidade que reúne os pais
desses menores. A doença
resultante do remédio, co-
nheeida pelos médicos como
focomegalia altera apenas
os membros superiores e in-
feriores das vítimas que po-
dem ser atrofiados ou até
inexistentes. A inteligência
das crianças não é atingida.

Todas as vítimas nasce-
ram entre 1959 e 1961, épo-
ca em que o Laboratório Pi-
nheiros ihoje absorvido pc-
lo Laboratório Simplex, dc
origem norte-americana •
fabricou o remédio, sob li-
cença do laboratório
alemão Grumental. Para
ser reconhecida como viti-
ma da Talidomida a crian-
ça precisa ser examinada
pelos menos por dois medi-
cos, realizar exames radio-
lógicos e seus pais devem
apresentar pelo menos duas
testemunhas que afirmem
ter sua mãe tomado a dro-
ga durante a gestação.

— No Rio Grande do Sul
— disse o presidente da As-
sociação — o Governo esta-
dual nomeou uma comissão
de cinco médicos para dar
parecer a respeito dos casos
apresentados, o que não
ocorre na Guanabara.

DESCASO

No Brasil, segundo o Sr.
Durval Nogueira, nenhuma
providência foi tomada em
relação às crianças vitima-
das pela droga até há dois
anos, quando Ralph Nader,
advogado dos consumidores
nor te-americanos. oficiou
aos Ministros da Saúde do
Brasil, do México e do
Japão, solicitando uma lista
dos menores atingidos.

— Nessa ocasião — disse
— o Ministério da Saúde
enviou um pedido às Secre-

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO INPI

AVISO
Tomada de Preços n.c 04/74, para fornecimento

de 1 .080 portas lisas de madeira, prensada, em cha-

pas de cedro, tipo Brasil Holanda ou similar, para
as obras de dois blocos residenciais na SQS. 315 do

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em Bra-

silia, Distrito Federal.

Chamamos a atenção das firmas interessadas para a Tomada

de Preços n.° 04/74 que será realizada às 14,00 (quatorze) horas

do dia 12 (doze) dc fevereiro de 1974, no Setor de Autarquias

Sul, Quadra 2, Lote 3.
O Edital, contendo as condições gerais para participação cn-

contra-se afixado no Quadro de Avisos, no Canteiro de Obras

situado no Setor dc Autarquias Sul, Quadra 2, lote 3, em Bra-

silia, Distrito Federal, e poderá ser obtido pelas firmas interes-

sadas, mediante recibo, nos seguinte: locais:
Brasília: INPI - Comissão de Licitações - SAS — Quadra

2, lote 3.
Rio: INPI — Praça Mauá, 7 — 3.° andar, com o Sr. Wilson
Pires Carneiro.
Sao Paulo: Agência do INPI — Cidade Universitária, prédio
do I.P.T. 4° andar, com a Sra. Maria Thercza da Silva
Costa.

Brasilia, 28 de janeiro dc 1974.

Comissão dc licitações do INPI
(P

Supermercados Peg-Pag S/A.
CGC. MF - 61.088.472/001

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
- GEMEC - R - 70.951

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
Ficam convidados os senhores acionistas

de Supermercados Peg-Pag S.A., a se reuni-
rem em Assembléia Geral Extraordinária no
dia 06 de fevereiro de 1974, às llh30min

(onze horas e trinta minutos), na sede social
na Rua Capri, 140 e que terá por fim:

a) — Efetivação do aumento do capital
social;

b) — Alteração dos Estatutos Sociais; e
c) — Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 29 de janeiro de 1974

IAN FREEMAN BRUCE STEWART
Diretor

tarias estaduais para que
informassem sobre os casos
registrados nos Estados. No
dia seguinte ao pedido mi-
nisterial, a Secretaria da
Guanabara informava ofi-
cialmente, segundo o presi-
dente da Associação, que no
Estado não havia qualquer
caso da doença.

Em vista disso, o Sr. Dur-
vai Nogueira, ele próprio
pai de um menino com ío-
comegalia devido à talldo-
mudai procurou o Secretário
do Saíide, sendo informado
que deveria dirigir-se ao
posto de saúde do bairro
onde vive. Lá chegando rc-
cebeu do responsável a res-
posta de que o posto "igno-
rava esse problema."

Posteriormente tentou
novos contatos com o Mi-
nistério da Saúde que fo-
ram igualmente infrutíferos
e desde então ele dirige a
Associação que reúne o s
pais das crianças em mes-
ma situação.

ESPERANÇA
Hoje, apesar dc ainda

não ter recebido qualquer
informação oficial sobre a
indenização, o Sr. Durval
Nogueira afirma que os ob-
jetivos da Associação são
garantir a existência dessas
crianças vitimadas, mesmo
após o desaparecimento de
seus pais, o que não será
possível apenas com CrS 22
mil, suficientes talvez para
corrigir cirurgicamente de-
formidades mais leves.

Apesar disso há uma cs-
perança de uma indeniza-
ção mais substancial e o Sr.
Durval Nogueira sugere ain-
da a criação dc um fundo
comum para essas crianças
que seria administrado em-
presarialmcntc e cujos divi-
dendos seriam distribuídos
mensal ou anualmente cn-
tre seus membros. Isso é o
que foi feito pela fundação
alemã, mas lá o Governo
entrou com metade do di-
nheiro aplicado c o labora-
tório responsável com a ou-
tra — finalizou.
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Agora vazias, as estantes estarão cheias de livros a partir de março

Fundão instala biblioteca
médica com 180 mil volumes

Associação
imporia n cia

Porto Alegre I Sucursal i
— O presidente da Asso-
ciação Brasileira das Crian-
ças Vitimas da Talidomida,
Sr. José Francisco Felice,
c o nsiderou "simplesmente
ridícula" a anunciada inde-
nização de CrS 22 mil a
Ol.nka Kolikowski. de nove
anos, natural desta Capital,
pela Fundação para Ajuda
ás Cria hç a s Prejudicadas
da Alemanha, que pretende
pagar o mesmo a todas as
crianças brasileiras.

A fim de protestar contra
o valor da indenização, o
professor José Felice convo-
cou para a noite de hoje
uma reunião da diretoria,
quando repudiará a ajuda
proposta, pois a indenização
não compra "nem um sim-
pies aparelho ortepédico". o
a maioria das crianças In-
válidas no Brasil são po-
bres. Acha, também, "pouco

provável" que o Ministério
da Saúde aceite a indeni-
zação proposta porque "não

existem critérios nem le-
vantamento da situação das
vitimas."
INDENIZAÇÃO

Fundada no ano passado,
a Associação Brasileira das

considera
ridícula

Crianças Vitimas da Talido-
mida 

'— 
ABVT — já possui

representações regionais na
Guanabara, São Paulo e Be-
lo Horizonte, reunindo 110
crianças, das quais (30 são
do Rio Grande do Sul. Para
o professor José Felice, não
se pode aceitar a indeni-
zação da Fundaáão alemã,
pois deve-se examinar o ca-
so, com a comprovação da
deformação, através de do-
cumentos e avaliação do
grau de deformidade.

A nota a ser emitida pela
ABVT s e r á encaminhada
aos Ministérios da Saúde e
de Relações Exteriores para
que seja esclarecida a
questão, e sejam enviados
novos pedidos de indeni-
zação á Alemanha, condi-
zer.tes com o grau de defor-
mação criado pela talidomi-
da. A menina gaúcha rece-
beu indenização, em conse-
quéncia de iniciativa de
seus pais que estiveram na
Alemanha, no ano passado,
levando fotografias e exa-
me médico, e comprovando
que os seus dois braços dc-
feituosos foram consequên-
cia da ingestão da talidomi-
da pela mãe, quando em es-
tado de gestação.

DISTÚRBIOS E
DOENCASSEXUAIS

EQUIPE DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS
Anuindo Falcüo Filho - CRM 6527
Nulnon Van Eivou - CRM 9554
Ofósteá Aln.ondtino da Cruz - CRM 9B8

AV. PRES. VARGAS, 633 s/1213
1216 - ESQ. URUGUAIANA

no homem e na mulher ,.
.... .A-i.,1, no horário do 7 às 20 hs. Sábados .

Venereologia • fimose . próstata ic,i,._0_ b às 15 hs. Tois: 221-1100«
• Não temos filiais, nem convênios 2247999.

Cento c oitenta mil volumes de li-
vros c revistas cientificas distribuídos
poi* 5 200 metros quadrados atapetados
e sob uma temperatura cuidadosamente
controlada, são dados suficientes paia
impressionar e motivar qualquer estúdio-
so e pesquisador. E é isto que a biblioteca
do Centro dc Ciências Médicas da UFRJ,
na Ilha do Fundão, oferecerá a partir dc
março.

Por enquanto, há somente um imen-
so saião vazio, luxuosamente decorado,
para abrigar com todo o conforto os es-
tudantes. As prateleiras, já instaladas,
ainda não receberam os livros. Espalha-
dos por sete diferentes institutos, cies
começarão esta semana a ser mudados
para a Ilha do Fundão.

PLANOS

Para que a biblioteca do Centro de
Ciências Médicas da UFRJ chegasse ao
ponto de ser considerada, mesmo antes
da inauguração, como uma das maiores
c melhor equipadas da América Latina,
somente superada pela Biblioteca Regio-
nal de Medicina da Escola PauMsta dc
Medicina, foi preciso que uma equipe de
cinco bibliotecárias trabalhai.se durante
um ano cm seu planejamento, contando
para isto com amplos recursos da univer-
sidade e com o know-how do Centro La-
tino-Americano de Tecnologia de Edu-
cação em Saúde, ligado à Organização
Pan-Americana de Saúde.

O planejamento apresentado por es-
ta equipe, além de permitir que a biblio-
teca venha a se transformar em ponto
de encontro des estudantes c pesquisado-
res, permitirá também o constante crês-
cimento de seu acervo pelos próximos
cinco anos sem provocar saturação ou
desorganização do.s Índices. Prevê tam-
bem o uso. a médio prazo, do subsolo do
prédio, onde serão colocadas as obras
menos consultadas ou já sup.radas.

COMPUTADORES

A grande novidade que a biblioteca
trará é o sistema dc computadores, que
permitirá ao estudante, cm poucos mi-
nutos, receber completas informações bi-
bllográíicas sobre qualquer assunto da
á**ea Biomédica.

Este sistema funcionará graças a um

convênio que a UFRJ firmará ainda este
mês com a Biblioteca Regional de Medi-
cina de São Paulo, a mai.s completa da
América Latina, vinculada á Biblioteca
de Washington; nos Estados Unidos. As
referências bibliográficas que o estudan-
te solicitar no Rio, caso não possam ser
encontradas aqui, são pedidas imediata-
mente a São Paulo que. se por acaso
também não puder atender, recorrerá a
WáshingtO--.

ORGANIZAÇÃO

O planejamento prevê que a biblio-
teca deverá funcionar, quando a Ilha do
Fundão oferecer condições, das 8 horas
á meia-noite. Por enquanto, porém, só fi-
cará aborta das 8 às 17 horas. Numa se-
gunda etapa, o funcionamento será es-
tendido às 21 horas, mobilizando um to-
tal dc 00 funcionários, quando estiver
funcionando plenamente.

Segundo as bibliotecárias da equipe
dc planejamento, esta será a primeira
grande biblioteca moderna da Guanaba-
.a. que deverá marcar uma mudança de
comportamento do público em relação à
consulta bibliográfica. O ambiente criado
tem por objetivo colocar o.s estudiosos à
vontade, sem as tradicionais placas exi-
gindo si'êncio.

AUDIOVISUAL

Em volta de toda a biblioteca foram
construídas GO cabinas para estudos indi-
viduais ou em grupos, onde o.s estudan-
tes poderão também manusear um sofis-
ticado equi;.amei to audiovisual. Diversas
coleções de slides e fitn.s cassetes, prepa-
radas especialmente para complementar
as aulas do cúrricu o tios curses do Cen-
tro dc Ciências Médica:.; ficarão à dispo-
sição dos alunos, juntamente com toda
a aparelhagem neaes.ária para sua pro-
jc-çáo.

Algumas cabinas terão ainda apare-
lhos dc televisão onde poderão ser assis-
tidos programas e fiimes didáticos, cm
circuito interno, desde que solicitado pc-
los alunos. A central de transmissão do.s
programas televisados já foi totalmente
adquirida com recursos do Centro Lati-
no-Amcricano dc Tecnologia dc Edu-
cação cm Saúde. Este centro também
produzirá video-tapes.

I

A Veplan-Residência reuniu na
passagem de ano seus operários,
técnicos, funcionários e direto-
res, para uma festa de congraça-
mento, durante a qual foi, sortea-
do entre os empregados da maior
companhia imobiliária ão país
um apartamento ãe dois quartos,
sala e demais dependências. Ele
coube ao operário Válter Pinto

Mesquita, pai ãe quatro filhos,
que trabalha há sete anos no se-
tor de montagem de Stands. O
apartamento, construído pela Ve-
plan-Residência em São João de
Meriti, tem valor superior a CrS
30 mil. O presidente da. empresa,
Sr. José Carlos Melo Ourívio
(E), fez a entrega oficial do imó-
vel a Válter Pinto Mesquita (D)

(loiivcnio vai
ajudar luta
anticâncer

O diretor do Guttman
Instituto dc Nova Iorque,
Dr. Philip Strax, c o diretor
do Centro dc Pesquisas Luí-
sa Gomes de Lemos, Dr. Ar-
tur Campos da Paz, decidi-
ram firmar um convênio
entre a.s duas entidades pa-
ra o intercâmbio de dados
científicos coletados dentro
do Programa de Rastrea-
mento do Câncer da Mama.

A idéia de estabelecer um
programa d _ cooperação
mútua na luta contra este
câncer 10 mais comum de
todos 1 surgiu durante o
curso realizado há duas se-
manas no Rio pelo D r.
Strax, sobre senografia (ra-
diografia das glândulas ma-
márias). O novo método, in-
troduzido nos Estados Uni-
dos e no Brasil pelos dois
especialistas, vem permitin-
do o diagnóstico precoce de
lesões, benignas ou malig-
nas, um ou dois anos antes
de apresentarem sintomas
clínicos.

Segundo o Di*. Strax, o
câncer da mama representa
um quarto de todos os can-
ceres, e uma em cada 14
mulheres desenvolve-o du-
rante sua vida. No Gutf-
man Instituto foram reali-
zadas mais de 70 mil seno-
grafias, constatando-se que,
sem o seu uso. um terço dos
canceres detectados passa-
riam despercebidos.

Para o Dr. Campos da
Paz, que introduziu o senó-
grafo há dois anos no Bra-
sil, este convênio entre os
dois países permitirá "gran-
des progressos em nossa lu-
ta contra esse mal que há
3õ anos vem desafiando a
medicina."

Robô mostra
efeitos da
alimentação

Brasília (Sucursali —Um
robô de vidro contendo
2 320 lâmpadas. 3 800 metros
de fio na parte interna, 500
na parte externa. 20 cireui-
tos de movimentos c uma
fonte geradora de 12 volts,
está sendo exibido nesta
Capital, com o objetivo de
mostrar os efeitos dos ali-
mentos no corpo humano.

A iniciativa é do Instituto
Nacional de Alimentação e
Nutrição — INAN. Pela
manhã e à tarde o público
infantil pode ver o robô. A
tarde e a noite ficaram re-
servadas para os adultos.
U m conjunto audiovisual
explica as vantagens da ali-
mentação correta.

Criado por Américo e Ro-
meu Fuchs, o robô de vidro
foi visto pela primeira vez
no Parque Anhembi 1 São
Paulo 1, durante o XV Salão
Nacional da Criança, onde
se registrou uma visitação
da ordem de 1 580 mil pes-
soas. Segundo seus operado-
res. o robô é considerado
"um elemento do.s m a i s
úteis na comunicação au-
diovisual." Ele se encontra
na sala dc conferências do
setor cultural, atrás da tor-
re de televisão.

Fazenda Nova
faz festival
de muito som

Recife 1 Sucursal) — Gil-
berto Gil, Gal Costa. Quin-
teto Violado, Vinícius e To-
quinho v á o apresentar-se
durante três horas no Pri-
meiro Festival de Verão de
Novo Jerusalém, que se rea-
liza sábado em Fazenda No-
va, a 280 km de Recife. O
sistema d? som, operado
por Paulinho Valadares,
considerado o melhor técni-
co do Brasil, dispõe dc apa-
relhagem que pesa três to-
neladc.-.

Fazenda Nova só tem três
hotéis de má qualidade e
insuficiente para atender
às 15 mil pessoas que assLs-
tirão ao Festival. A maioria
terá de voltar depois do es-
petáculo ou pernoitar em
cidades vizinhas. Os ingres-
sos são vendidos a Cr$20
(para menores) e CrS30 cm
Recife, Caruaru, Gara-
nhuns, Petrolina e até no
Estado da Paraíba.

FACULDADE DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E
LETRAS

CONCURSO
VESTIBULAR

SOCIEDADES EDUCACIONAL

1^. Idame I

CURSOS:
PEDAGOGIA-LETRAS
ESTUDOS SOCIAIS

VAGAS
INSCRIÇÕES:
De 14 a 31/1/74 - das 18 às 22 horas
Informações na secretaria
Rua Nascimento Silva, 211 - Ipanema
Telefone: 287-3740
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222-2316 e

faça uma
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JORNAL DO BRASIL



JORNAL DO BRASIL D QuIntà-felrá, 31/1/74 D 1.° Caderno
ENSINO - 23

Reitores reunidos em Belém JV£aioria daS faculdades dlCCira
propõem ao MEC tabela de
reiicimeiitos do magistério hoje inscrição para o vestibular

Belém (Correspondente) — Com a elaboração
de uma tabela de vencimentos para o magistério de
nível superior, constante do relatório que sera enca-
minhado ao Ministro da Educação, encerrou-se on-
tem, nesta Capital, o Seminário Sobre Magistério
Superior da XVIII Reunião Plenária do Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras, da qual
participaram 51 reitores de todo o país.

O documento estabelece ainda o critério para a
contratação de professores, mantendo, porem as
atuais categorias docentes. Os auxiliares de ensino,
por exemplo, sempre contratados, teriam sua. cola-
boração encarada como estágio probatório, e para o
ingresso na carreira será exigido o mestrado, como
condição essencial de inscrição np concurso para
professor assistente.
CONCURSOS

Ainda com relação à con-
tratação de professores, o
relatório elaborado pela co-
missão presidida pelo Mi-
nistro Raimundo Moniz de
Aragâò e'aprovado pelo pie-
nário, estabelece tambe m
que para professor-adjunto
do quadro das universida-
des públicas, o concurso sc-
rá acessível apenas aos por-
tàdores de titulo de douíor,
exigindo-se titulação igual
para os contratados pela
CLT a tal nivel, com a pos-
sibilidade dc promoções ho-
rizontais na faixa dos pro-
fessores assistentes e ad-
juntos.

Segundo o documento, o
professor titular só alcança-
rá essa posição por concur-
so público, de titulos e pro-
vas. O notável saber, sen-
do subjetivo, não seria apli-
cado no caso de contra-
tação em nível de professor
titular, quando o mesmo,

mediante concurso, tivesse
obtido tal categoria docente
em outra unidade de ensino
superior.

Quanto ao horário de tra-
balho, o documento admite
duas opções: regime de 20
horas semanais (fc e m p o
parcial) e de 40 horas (tem-
po integral). A dedicação
exclusiva seria a recompen-
sada com um acréscimo dc
20% sobre a remuneração
atribuída ao docente no re-
gime de 40 horas.

Depois de demonstrar, in-
vocando razões históricas,
"o aviltamento progressivo
da remuneração do profes-
sor, cuja função social, en-
tretanto, guarda a mesma
elevada posição na hierar-
quia normal de trabalho",
o documento estabelece
uma tabela de vencimentos
para o magistério de nível
superior, de acordo com o
horário de trabalho e cate-
goria docente, que é a se-
guinte:

Quem não passou nos vestibulares
unificados do Cesgranrio c da Univer-
sidade Gama Filho e ainda quer ten-
tar uma terceira vez dtve apressar-sc,
porque terminam hoje as inscrições
para a maioria das faculdades isola-
das do Grande Rio.
ROTEIRO

Nuno Lisboa — as Inscrições en-
cerram-se hoje, das 8h às 22h, na Ave-
nida Ministro Edgard Romero, 807,
Vaz Lobo. São 270 vagas para o curso
de engenheiro nas especialidades de
Eletrônica, Telecomunicações e Civil,
Igualmente distribuidas pelos turnos
diurno e noturno. As provas serão
realizadas no dia 2 de fevereiro (Ma-
temática e Português) e no dia 3
(Química e Fisica l..

Vassouras — Inscrições terminam
hoje na Avenida Rio Branco, 120, so-
breloja 18. São 150 vagas para o curso
de Medicina.

Celso Lisboa — também encerra
hoje as inscrições. Rua 24 de Maio,
797, no Engenho Novo. São 150 vagas

para Administração e Ciências Conta-
beis, 200 para Pedagogia, 200 para Le-
trás (Português-Inglês e Português-Li-
teratura).

SUAM — prolongou as inscrições
até o dia 2, Avenida Paris, 72, Bonsu-
cesso, das 8h às 22h. São 300 vagas pa-
ra Economia, Ciências Contábeis e Ad-
minlstração; 150 para Direito; 240 pa-
ra Pedagogia; 120 para Estudos So-
ciais; 120 para Letras e 60 para Servi-
ço Social.

Souza Marques — também pro-
longou as inscrições até o dia 9, na
Avenida Ernanl Cardoso, 335/345, Cas-
cadura, das 16 às 20 horas. São 50 va-
gas para Química, 50 para Fisica, 100
para Ciências Biológicas, 150 para Le-
trás e 100 para Pedagogia.

Estacio de Sá — inscrições aber-
tas até o dia 13, na Rua do Bispo, 83
iRio Comprido) ou na Rua Dom Ma-
nuel, 18 ou ainda na Avenida Paulo de
Frontin, 226/228, das 9 às 21 horas.
São 160 vagas para o curso de Turis-
mo.

Nova Friburgo — encerram-se ho-

je suas Inscrições. Rua Silvio Braune,
em Niterói, ou na Rua São Clemente,
73, sala 607, Botafogo. São 60 vagas
para o curso de Odontologia.

Madeira de Lcy — 1 n s c r lç ô e s
abertas até o dia 7. Avenida Lusita-
nia, 169, Penha. São 300 vagas para os
cursos de Ciências Contábeis e Adml-
nlstração.

Souza Marques — inscrições aber-
tas até o dia 15 na Avenida Ernanl
Cardoso, 335/345, Cascadura. São 100
vagas para os cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis.

Belas-Artes — as inscrições termi-
nam hoje no Parque Laje. São 40 va-
gas para o curso de História da Arte.

Notre Dame — inscrições também
encerram-se hoje, Rua Nascimento
Silva, 211, Ipanema. São 100 vagas pa-
ra Pedagogia, 100 para Letras e 50 pa-
ra Estudos Sociais.

SESAT — inscrições até dia 8 na
Praia de Botafogo, 374, das 9 às 21 ho-
visi. São 200 vagas para o curso de
Análise de Sistemas e 100 para Co-
mércio e Politica Exterior.

Conforto' para você. Proteção

para sua HÉRNIA.

Fundas

Laváveis • Duráveis • Higiênicas
Para homens, senhoras e crianças

Importadas, americanas, ao proço
de uma funda comum.

CENTRO AUDITIVO

Jelex
Mo di laneiro, GB ¦ Av, Rio Brinet,
120, lobuloji 21 • Tel.: a-»*
ou 2:2.8144 ¦ Gileila dos Entprs-
gido: no Cométcio — Copncnban/. GB
. Av. N. S. Copacabm», 680 ¦ S/
1104 . Tíl.i J35-3B62 — NlUtíi,
Hl . Av. Amaral Painolo. 455 ¦ t;|
1.107/B . Tal.: 2-3389 — H0«l
IgilICU, RI ¦ Av. Nilo Peçanha, 301

. S/401.
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PUC tfto

CURSO DE SECRETARIADO

Arquivo
Contabilidade

¦ Datilografia (conventa)
Psicologia dia Rohçces Humanas
Introdução à Administração

-• Português
Ética

-- Comunicação
Tèquigrafia
Etiqueta
Simplificação do trabalho Ad
ministraiivo

Certificado d» frtqucncia ou aproveitamento

Época: 18 dc março í 4 ds julho
Horário: 2s. a 6a.-feira, das 18h30m ás 20 horas
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES na Coordenação Ccnlral de Atividades

¦ CCE - Rua Marnués dc São Vicente, 209 - Sala 101
(P

de ExtensSo
da Ala Kennedy.

Carreira do Magistério Superior.
Cargo Regime Regime

de 20h dc 101)
Cr? CrS

Professor assistente 3 900.00 7 410.00
Professor adjunto 4 700.00 8 930.00
Professor titular 5 300.00 10 070,00

Dep
exclusiva

Cr$
8 982,00

10 716.00
12 084,00

Congresso pede ao CFE
reforma de currículos

Porto Alegre 'Sucursal)
— O XI Congresso Nacional
de Professores deverá apro-
var hoje moção a ser envia-
da ao Conselho Federal de
Educação, pleiteando a re-
formulação dos currículos
de formação de professores
nas escolas normais, escolas
técnicas e faculdades de Fi-
Josofia e Educação.

A moção, aprovada una-
nimem&rite pelas comissões
técnicas, é fundamentada
no pressuposto de que os
atuais currículos não estão
preparando devidamente os
professores dos 19 e 2 9
graus, e estimulam "a corri-

da de outros profissionais,
que fracassaram em outras
carreiras, a ocupar o cargo
que só deveria ser ocupado
por professores."

Com a participação de
quase mil representantes de
todos os Estados brasileiros,
o XI Congresso Nacional de
Professores prosseguirá ho-
je com uma série de sessões
plenárias, quando deverão
ser aprovadas as propo-
sições apresentadas pelas 23
comissões técnicas, que es-
tudam três temas: for-
mação, profissionalização e
mercado de trabalho.
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PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Apresentamos para sua apreciação as demonstrações finanoeirasXl^L^^ctSo em 3! de dezembro de 1973. É eom satisfação que registramos acentuada

evolução em nossos negócios, de que salientamos alguns itens abaixo demonstrados.

PnüDUÇAO .
1972. [ 1373

69W

Nossa produção cresceu neste exerci-
cio em 92% sobre o exercício anterior no

qual já havíamos registrado um aumento
de 78% sobre os valores de 1971.

Universidades católicas
iniciam encontro hoje

RESERVAS
197J 1973

17165

RESULTADO
10/.» I 1373

3001

As resetvas técnicas cresceram em
1973 de 44% sendo que deste total as

Reservas de Sinistros decresceram de
CrS 4.319.934.00 para CrS 3.797.903,00,
enquanto as Reservas de Riscos Não Ex-

piradas cresceram de CrS 7.379.552.00

para CrS 13.161.329,00.

O resultado operacional atingiu o mon-
tante dn CrS 3.001.518,00 tendo sido dc
CrS 1.803.801,00 no exercício de 1972.

CAPITAL ~

1371 \S7'1 1073
¦12350

Nos últimos dois exercícios o capital
cresceu com um aumento cle 73% em
1972 e 106% em 1973.
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Belo Horizonte (Sucursal)
— Reitores e diretores de
12 universidades e 67 facul-
dades católicas iniciam hoje
encontro extraordinário da
associação que os congrega
no pais (ABESC), para exa-
minar o papel de suas esco-
las à luz do documento re-
sultante do Congresso Mun-
dial das Universidades Ca-
tólicas, realizado em Roma,
em novembro de 72.

D. Serafim Fernandes de
Araújo, Bispo-Auxiliar desta
capital e presidente da
ABESC (Associação Brasi-
leira de Escolas Superiores
Católicas i, afirmou que "o
Documento de Roma é de
tal maneira importante
que, não fosse lugar-co-
mum, diríamos que a histó-
ria da universidade católica
terá um divisor, antes e de-
pois desse documento."

O programa do encontro,
segundo D. Serafim, que é
Reitor da Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais, pro-

porcionarâ ampla oportuni-
dade de debate sobre as
funções da Universidade
Católica no mundo moder-
no, sob os aspectos social,
educacional, humano e teo-
lógico.

O encontro será aberto
pelo Reitor da Pontifícia
Universidade Católica d o
Rio Grande do Sul, irmão
José Otão, que falará sobre
a Federação Mundial das
Univer sidades Católicas,
desde sua criação, em 1949,
até a elaboração do Do-
cumento de Roma, 23 anos
depois. D. Serafim Fernan-
des também falará hoje.

Amanhã, haverá confe-
rencia do professor Padre
Alberto Antoniazzi, da
UCMG, sabre objetivos nu-
ma época de mudança da
Uinversidade e da Igreja;
à tarde, debates sobre for-
mação humana, espiritual e
cientifica do estudante e do
professor.
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BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

IMOBILIZADO:
Imóveis para uso Próprio
Imóveis Vinculados à Susep
Instalações e Equipamentos
Móveis, Máquinas e Utensílios
Veículos
Outras Imobilizações

REALIZÁVEL:
Imóveis p/ Renda ou Venda
Títulos da Dívida Pública
Titulos Mobiliários
Aplicações de Incentivos Fiscais
Empréstimos Garantidos
Titulos à Receber
Bancos Depósitos a Prazo ou Vinculados
Depósitos Diversos
Contas Correntes
Contas de Regularização

DISPONÍVEL:
Caixa
Bancos Depósitos Movimento
Cheques e Ordens de Pagamento

CONTAS PENDENTES:
Apólices Emitidas
Outras Contas Pendentes

SOMA
Contas de Compensação

TOTAL

CrS

5.774.828,56
5.065.706,19

99.488,69
1.887.108,94

16.800,00
313.251,03

1.210.763,92
4.410.283,17
6.133.594,79

4.037,00
1.230.371,25

50.066,05
600.000 00

1.466.599,56
3.485.547,61

354.837,58

32.175,88
3.243.487,31

180,500,00

13.297.791,77
487.154.05

CrS

13.157.183,41

PASSIVO

18.946.150.93

3.456.163,19

13.784.945,82
49.344.443,35
38.459.835,95
87.804.279,30

NÃO EXIGlVEL:
Capital
Reserva p/ Integridade do Capital
Outras Resetvas e Fundos

DEPRECIAÇÕES E PREVISÕES:

Depteciações de Bens Móveis

RESERVAS TÉCNICAS:

Resetva de Riscos Não Expirados
Reserva de Sinistros á Liquidar
Fundo de Garantia de Retrocessôcs

EXIGÍVEL:
Contas Correntes
Contas de Regularização

CONTAS PENDENTES:

Prêmios e Emolumentos à Realizar
Outras Contas Pendentes
Lucros e Perdas

SOMA
Contas de Compensação

TOTAL

CrS

12.350.000,00
51.123,22

3.350,93

1.063.326.84

13.161.329,32
3.797.903,33

226.378,14

1.571.577,76
637.439,81

13.297.791,77
182.648,77

3.001.518.46

Cr$

12.404.479,15

1.063.326,84

17.185.610,79

2.209.067,57

16.481.959.00
49.344.443,35
38.459.835.95
87.804.279.30

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO

1 m^icuoH(CW II m .toMun0 H I
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REPELENTE
ELETRÔNICO

(CONTRA MOSQUITOS)

de fabricação
japonesa, que

manda para
"china" qualquer

mosquito.
Foi aperfeiçoado denois de profundas pesquisas realizadas
com insetos por uma epuipe dc biólogos americanos. E o

primeiro instrumento eletrônico do seu gênero operado a pilha.
Emite ondas ionoras intoleráveis para os mosquitos, afugen-
tende-os rapidamente. Sua extraordinária eficiência faz com

que milhões de europeus c americanos o usem regular-

mente. O aparelho é operado por um única chave, é portátil
e pode ser colocado no chão ou sobre uma mesa. Eficiente

tanto interno como externamente, protege os amantes do

ar livre, pescadores, campistas, no lar, clc, em qualquer
Sugar evitando as possibilidades de infecções transmitidas

por mosquitos. Menor que um maço dc cigarros, cabendo

facilmente' na palma da mão.

Lançamento Exclusivo da CAMPESCA
Cr$ 90,00

DESPESAS OPERACIONAIS:
Prêmios
Comissões
Sinistros
Salvados e Ressarcimentos
Lucros Atribuídos
Despesas Operacionais diversas
Reservas Técnicas (Constituição)

DESPESAS PATRIMONIAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS
SOMA

EXCEDENTE DO EXERCÍCIO
TOTAL

CrS

16.127.226,76
11.315.437,37
26.662.505,16

3.053,53
63.752,65

1.588.403,63
16.123.279,22

1.151.084,34
10.530.058,76

CRÉDITO

83.564.801,42
3.001.518,46

86.566.319,88

RECEITAS OPERACIONAIS:
Prêmios
Comissões
Sinistros
Salvados c Ressarcimentos
Receitas Operacionais Diversas
Reservas Técnicas (Reversão)

RECEITAS PATRIMONIAIS-

Cr$

63.287.067,02
4.893.587,29
2.976.490,00

96.226,20
3.884.190,44
9.862.063,71
1.566.695,22

jsSSSbhB

TOTAL 86.566.319,8

Abrahão Garfinkel
Ditetor Presidente

Quirino Ferreira Noto
Diretor Vice-Presidente

Felipe Cardillo
Diretor Superintendente

Jaymé Brasil Gardinkol
Diretor Financeiro

Wilson Vilanova
Atuário - Miba 35

Alboito A. Martins
Téc. Contabilidade

CRC - SP. 19.621

PARECER DO CONSELHO FISCAL
¦ a „mt,,nC Ho Tnnwlho Fiscal da PORTO SEGURO-COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, tendo examinado os Livros. Balancei Geral e a conta

de Lucros c $2fê*£g£?liTotí 
rXlvosFaotderddoRde 1973. são de parecer que os mesmos sejam aprovados pelos senhores acontstas em Assembleta Geia,

Ordinária. São Paulo, 23 de janeiro de 1974.

Ricardo Kujawski Francisco José Esteves

Mario Soares _^________—————————————————

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Examinamos o balanço patrimonial da Porto 

^uro^Compan^^
resultados correspondentes ao exercício findo naquela data Efetuamos 

^J^^^àffi^ d mon mteãod conta de resultados aciiJreferidos, representam, adcqtn,

dimentos que nosparecoram K^^S»^g8g"®«nÊ^ SeM Ge I T ?esul.ado de suas operações cotresponden.es ao exercício findo naquela data. do

SS^^ -Sos 
con, unifS dade em relação ao exercíc, atuetior. 

^ ^ ^

A
Séds própria:
Av. Paulista, 1.009 - 7.» andar
Tels.: 237-7211 - 287-8560
288-0073 - 288-2533 - 288-3582-
São Paulo-SP CGC 61.198.164

ECOPAL S/C. Do Auditoria e Assessoria Contábil Ltda.

CRC-SP N...7.028 AI/PJ N.-053
GEMEC-RAI-73/050-PJ
DURVAL MORETTO - Contador Responsável
CRC-SP N..•22.906 AI/PF N." 140
GtMEC-RAI-73/050-l-FJ

Paepg
Av. Princeso Isabel, 236-A

ao lado do Teatro Princesa Isabel
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S. Dumont
reabre pista
interditada

A pista principal do Aero-
porto Santos Dumont, in-
terditacla para obras desde
o dia 21 clc novembro por
causa de rachaduras em 230
de suas placas de concreto,
foi entregue ontem, voltan-
do a permitir assim a ater-
rissagem noturna dos Elec-
tra e sendo de novo total-
mente liberado aos Vis-
count. que durante esses
dois meses Coram desloca-
dos para o Galeão.

A ARSA — Aeroportos do
Rio de Janeiro S/A — apro-
veitou a interdição o não só
refez os 5 mil metros qua-
drados de placas de concre-
to. inclusive o subleito, co-
mo reformou 32 mil metros
quadrados de canteiros e os
rebaixou lateralmente ao
longo da pista, num traba-
lho de drenagem. Sobre eles
a grama foi replantada.

VAGAS E ÔNIBUS

O superintendente-geral
do Aeroporto Santos Du-
mont. Coronel Napoleãu
Meireles, explicou que o rc-
paro dc pisias faz parte do
processo d c manutenção
permanente de qualquer au-
roporto, e que no Santos
Dumont serão feitas tam-
bem, brevemente, obras que
melhorarão seus sistemas
de energia elétrica e cie es-
gotos.

A Arsa cuidou também de
aumentar o número de va-
gas (CrS 2,50 por hora) jun-
to ao Aeroporto Santos Du-
mont, e agora elas passaram
a ser 900, entregues ontem.
Paralelamente, criou-se uma
linha de ônibus, explorada
por tuna empresa parti-
cular, que liga os Aeroportos
Santos Dumont e do Ga-
leão; um grande conforto
para os passageiros, segun-
do vários deles, qua elogia-
ram o r.cvo serviço. Os ôri.l-
bus saem em horários rigo-
ròsos, de nv-ia cm meia ho-
ra, das 5h30m às 24h. só pa-
ra passageiros sentados.

¦~- "àifty*1'--' 'A^:rV 'H""*T.' "•"••«-••;tm. '¦{_ t: £. "í -ffly '%¦ ¦'¦¦': .f*í''
Superquarteirão no Centro

poderá surgir com o metrô

> .. ;A-f'i:--AAAAA^:A.iA-mSmAAA*A\A;. .'.¦•''A^xA.A ¦.:¦:
A abordo gem exige uma técnica especial, além do sinal fechado

Carona tem ponto fixo para
banhistas do Rio Comprido

A partir das 9h, todos os dias, o cru-
zânvsiiüÓ da Avenida Paulo de Frontin
com a Rua Barão de Itapagipe, no Rio
Comprido, se enche de banhistas, dzscai-
co.-:, toalha amarrada na cintura, que.
ém bandos onde se desiacsm algumas
moças para chamar a atenção, esperam' cr,:onr. paia a praia.

O ponto existe há mais de dois ano-
e para ál! converge gente dc bairros dis-
tantes da Zona Norte — sempre rapazes
e moças cie 15 a 19 anes. ansiosos por
chega; a Ipanema via Túnel Rebouças.
Nos sábados de muito .*-:o'.. por volta das
10 horas, mais de 50 deles disputam ali
a boa vontade dos motoristas, com um
empenho que chegar a gerar brigas oca-
sionais.

RISCO E SEGREDO

A abordagem é calculada de acordo
com o sinal da Paulo de Frontin com a
Barão de Itapagipe. Quando o sinal fe-
cha. e'cs se aproximam e com um pouco
cie sorte con.segurm carona d:pc\s da
meia dúzia de tentativas: mas na maio-

i~> das vez.s espe:am até ív.eia-hom o*.*
mr.'..-.

Os guardas de transito reclamara,
argumentando que os jovens atrapalham
o fluxo dos carros, porque o sinal fecha
apenas por 30 segundos — tempo muitas
vezes insuficiente para o trato da caro-
na, que exige mais de uma abo.dagsm.

Para Rolando, 19 anos, freqüentador
da esquina há sete meses, a maioria pc-
ce carona por comodismo, porque teria
condições de dividir um táxi até Ipanc-
ma, que sai por cerca de CrS 7.00.

— Mas ninguém quer se ciar ao tra-
balho nem gastar o dinheiro, contado
para o sorvete c a limonada na praia —
comenta cie.

E além disso, o ponto de carona já
s- transformou cm lugar de encontro pa-
ra uma porção de moradores do Rio
Comprido e outros bairros — Grajaú,
Andarai e Méier — que ali se cumpri-
montam, se vêem e dividem a outrora
desagradável experiência de gostar de
praia e não ter carro, tornando-a um di-
vertimento comum.

Rolando acha que pedir carona é
uma "questão dc arte", que exige certa
técnica e alguns sorrisos. Os que cruzam
a rua ou "ficam de brincadeiras" atrapa-
lham os caronas mais antigos. Elisabeth,
16 anos, conhece os segredos c riscos da
prática:— Sc a gente pedisse sozinha conse-
•rui ia logo. mas as conseqüência.; seriam
¦•'bvins — diz ela.

A voita de Ipanema é sempre mais
difícil: os maios c calções estão molha-
cos .i a afluência dos que não têm con-'
o*uçãò é maior nas Ruas Montenegro c
Maria Quitéria, junto à Lagoa. A espera.
ali; ultrapassa 45 minutes e nem sempre
é recompensada.

Um quarteirão dc 9 mil m2 com
todos o.s componentes de um grande
centro comercial pode surgir no re-
tanguio formado pela Presidente Var-
gas, Uruguaiana, Buenos Aires c fu-
tura Avenida Norte-Sul, onde funcio-
liara uma estação .subterrânea do me-
trô com um fluxo previsto em 300 mil
passageiros diários.

A proposta, da Cia. do Metroppli-
tano, já apresentada às Secretarias de
Obras e Planejamento, faz parte do
programa dc renovação urbanística
das áreas adjacentes às futuras esta-
ções subterrâneas e está dentro dos
planos dc revitalização comercial do
centro do Rio de Janeiro.

TORRE

Se a proposta for aceita, o futuro
quarteirão, no estilo grand quarticr,
poderá ter uma torre de 50 pavimen-
tos, dois edifícios de 20 a 25 andares
d mais o atualmente existente, na es-
i-uina dc Uruguaiana com Presidente
Vargas, que tem 20 andares. Todos es-
;es prédios serão interligados por ter-
raças-jardins que formarão lojas e so-
xclojas, sob as quais íicará a futura
jstação.

Segundo os técneos do metrô, a
construção do centro comercial pode-
ria — por questões de viabilidade —
ser entregue ã iniciativa privada as-
sim que o Estado concluir as obras do
metrô na área.

No futuro, a renovação do trecho
poderia estender-se por toda a região
da SAARA (Sociedade dos Amigos das
Adjacências da Rua da Alfândega) se.
guindo a linha da Presidente Vargas c
depois até o Largo da Carioca, ao lon-
go da Rua Uruguaiana. Esta, deverá
ser transformada numa grande ala-
meda de pedestres, com calçadão, va-
sos dc flores, bancos de madeira e
mesas para conversas e chopes, con-
forme planos do Estado.

DEMOLIÇÕES
O granel quartier seria, ainda con-

forme os técnicos do metrô, o início
real dos planos de revitalização co-
mercial do centro do Rio, a serem
executados justamente em função das
desapropriações c demolições que os
projetos do metrô e do sistema viário
impuseram. Estas demolições estão
atingindo, na maioria, trechos em dc-
terioração, como é o caso da Lapa, da
própria Uruguaiana e do eixo da Rua
General Pedra.

O centro comercial proposto para
a Uruguaiana já aproveita o traçado
da futura Avenida Norte-Sul, a qual
está aberta no trecho entre Rua da
Carioca c Avenida Chile, mas que está
projetada para ligar a Presidente Var-
gas à Lapa. Ela receberá o tráfego que
atualmente se /az pela Uruguaiana.
Dai, esta ser transformada na maior
rua de pedestres do Rio.

Lojistas terão prejuízo míiiimo
Em almoço, ontem, com repre-.

sentantes do Clube dos Diretores Lo-
.listas, o presidente da Companhia do
Metropolitano, General Milton Men-
des Gonçalves, prometeu um grande
esforço no sentido de prejudicar o
mínimo possivel os comerciantes da
Rua Uruguaiana durante as obras do
Lote 3 do metrô carioca.

O Lote 3 compreende a Uruguaia-
na inteira — 700 metros — e deverá
entrar em obras assim que a Avenida
Norte-Sul estiver pronta, dentro de
dois ou três meses. Já existem alguns
planos visando a circulação de pedes-
tres pela rua, através de pontes c
passarelas de macieira que surgirão
.-obre a vala.
FONTES

Sempre que a vala do metrô pas-
sar por um cruzamento da Uruguaia-

na, ela terá sobre si uma ponte de
madeira para pedestres. Estas pontes
estão previstas para as esquinas de
Alfândega, Rosário, Buenos Aires e
Ouvidor.

Ao longo da vala, acompanhando
as calçadas da rua, também serão ar-
madas passarelas de madeira. O sa-
crificio, segundo o presidente do Cia.
do Metrô, "valerá a pena." Quando
tudo estiver pronto no Lote 3. a Rua
Uruguaiana ficará entre as estações' do Largo da Carioca e da própria
Uruguaiana. Juntas, elas terão um
fluxo de 800 mil passageiros diários.

-- Logo. o movimento das lojas
deverá aumentar bastante, assim co-
mo o valor dc todos os imóveis situa-
dos no trecho. Para se chegar a esta
situação c necessário este sacrifício —
disse o General Milton Gonçalves aos
comerciantes.

Os Correios têm 98 unidades postais na Transamazônica.

E justo.
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Milhares de brasileiros
abriram a Transamazônica.
Numa região onde vive menos
de um habitante por quilômetro
quadrado.

Para fazer isso, eles
abandonaram tudo: seus parentes,
seus amigos, suas cidades.

Mas suas cidades, seus
amigos, seus parentes não podem
abandoná-los.

Nem eles, nem as centenas
de famílias que foram povoar c
enriquecer a Amazônia com
uma nova paisagem: a paisagem
humana

Por isso os Correios têm
98 unidades postais, entre
Agências e Postos de Correio,
ao longo da Transamazônica.

É o mínimo que esses
brasileiros poderiam esperai-
de uma empresa que existe para
aproximar as pessoas.

Aproximar as pessoas.
Aí está uma tarefa sem a qual
jamais poderia haver uma
verdadeira integração nacional-

#c
EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Vinculada ao

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Expansão do
Rio vai ser
racionalizada

A revisão do Decreto
3 800, quo o Conselho Supe-
rior ;de Planejamento Urba-
no realiza e vai votar se-
gunda-feira, dará ao Rio
mais áreas residenciais —
ctftri a proibição da cons-
trução de edifícios em de-
terminadas zonas — pré-
dios mais baixos em bairros
como Ipanema e Leblon,
menor ocupação de terre-
nos e encostas de morros e
reflorestadas e preservadas
com construções haixas e
esparsas.

— O objetivo — diz o pre-
sidente do Sindicato da In-
díistria da Construção Civil,
Sr. Haroldo Graça Couto,
que é membro do Conselho
— é racionalizar a ex-
pansão da cidade. E como
compensação às restrições
em áreas densamente
ocupadas, para garanti-las
contra uma depreciação ur-
bana como ocorreu em Co-
oacabana, o Conselho estu-
da a criação de pólos de
atração na Baixada dc Ja-
carepaguá e áreas próxi-
mas.

As restrições

Uma das principais mo-
dificações do Decreto incidi-
rá sobre o zoneamento da
cidade, com aumento das
áreas exclusivas para resi-
dências unifamiliares. As
alterações — passagem de
ZR-2 para ZR-1 — são se-
melhantes ao ocorrido nas
Ruas Pacheco Leão, Lopes
Quintas, Senador Simonsen
e área próxima, onde recen-
te decreto do Governador
Chagas Freitas proibe a
construção de prédios o lo-
jas comerciais.

A revisão prevê que a ai-
tura máxima dos prédios dc
encostas deve reduzir-se à
medida em que eles atin-
gem cotas de terreno mais
elevadas, até chegar às
áreas unifamiliares c de
preservação onde, mesmo
para casas, a ocupação má-
xrriiia do terreno será de
10%: O limite de altura dos
prédios deve ficar entre
três e seis andares, obedeci-
das as normas de ocupação
de terreno.

Encostas o morros que
pertencerem ao Estado
serão reflorestados e trans-
formados em parques públi-
cos como a Floresta da TI-
jucá.

As limitações na altura
dos edifícios, segundo o Sr.
Graça Couto, se aproxl-
marão dos antigos gabari-
tos que o Código de Obras
anterior ao Decreto 3 800
previa para os bairros. A ai-
tura máxima dos prédios
em Ipanema e Leblon, por
exemplo, íicará em torno
dos 10 andares, de acordo
com as disponibilidades do
terreno.

A revisão do Decreto im-
portará também a re-
dução da empena cega —
prédios c o m afastamento
em só duas dimensões do
terreno — que ficará restrl-
ta a terrenos muito estrei-
tos, que não permitam
construção adequada. Nos
bem largos, haverá obriga-
toriedade de construção em
centro de terreno, para ga-
rantir a necessária circula-
ção de ar.

A qualidade
O Conselho — sustenta o

Sr. Graça Couto — tem a
preocupação principal de
obter melhora na qualidade
da moradia. Desse modo,
pretende-se que nos novos
projetos sejam evitadas as
áreas internas, que demons-
tram pouca eficácia na ven-
tilação dos interiores de
prédios.

Os prédios terão de ser
melhores, mais agradáveis
de ser habitados e integra-
dos no meio-ambiente, mas
o Conselho não pretende
alarmar proprietários e
construtores com direitos
adquiridos.

O Sr. Graça Coulo consi-
dera absolutamente neces-
sário, para garantir o dc-
.senvolvimento do Estado e
da construção civil, o esta-
bclecimento de novos pólos
de atração.

— O que mudará será a
área de interesse principal,
que passará para a Baixada
de Jacarepaguá, dentro já
das diretrizes do Plano Lú-
cio Costa. E essa reformu-
lacão permitirá que se evite
o saturamento de áreas im-
portantes da cidade, como
a Zona Sul. o que certa-
mente acabaria por ocorrer,
se mantido o atual cresci-
mento indisciplinado.

No novo Decreto 3 8 0 0
serão incorporados ao texto
final todos os decretos san-
clonados pelo Governo, co-
mo o da Lagoa Rodrigo de
Freitas, o da Rua Pacheco
Leão e o da Avenida Nte-
mcyer, onde são previstas
restrições semelhantes às

que a revisão adotará. .-.
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íã tem
pronto carne
de hipoteca

Quem comprou casa pró-
pria e tom hipoteca na Cai-
xa Econômica Federal jái
poderá retirar novos carnes
paia pagamento, na Aveni-
da 13 de Maio, 23, loja E. O
pagamento dos carnes já
está sendo feito, mediante
sua apresentação, em qual-
quer das 36 agências da
CEP na Guanabara.

Já foram distribuídos pe-
las agências da Caixa os
comprovantes destinados ao
Imposto dc Renda dos mu-
tuáriòs. Os clientes da
Agência Central, entretan-
to. deverão aguardar ainda
comunicação sobre quando
deverão receber tais do-
cumentos.

As agências de penhores
da CEF, localizadas na Pra-
ca da Bandeira, no Méier,
em Madureira, na Rua São
Bento, na 19 de Março, na
Cidade de Lima c cm Copa-
cabana estão recebendo pa-
gamento de jures e reno-
vação ds cautelas.

Imposto com
anistia só é
aceito hoje

As vésperas do encerra-
mento — hoje — do prazo
para pagamento, com anis-
tia de multas, correção mo-
netâriá e juros de mora,
dos Impostos Predial e
Territorial em atraso desde
1068, poucos contribuintes
compareceram ontem aos
guichês da Rua Santa Lu-
zia, 11. As dividas são pagas
na sala 222, das 9 às 16 ho-
ras.

Os pagamentos feitos en-
tre 1.° e 28 de fevereiro
serão acrescidos de 10% e
entre 1.° c 31 de março, de
20%. Depois de 31 de março
serão acrescidos de multas
penais e por ajuizamento,
correção monetária e juros
de mora, além de custas de
processo.

Muitos contribuintes não
se conformam com as des-
pesas da cobrança judicial
mas técnico da Secretaria
dc Finanças esclareceu que,''sem o beneficio da anistia,
os contribuintes cm atraso
pagariam quantia bastante
elevada e por isso as rccla-
inações contra o Estado são
injustas."

Cetel na
Ilha atende
aos domingos

O posto de serviço da Ce-
tel instalado esta semana
na Ilha do Governador —
Estrada da Caçula- 684, Co-
cota — está atendendo das
7 às 22'\ inclusive domingos
e feriados. Dispõe de 14
aparelhos para chamadas
urbanas e três cabinas para
ligações interurbanas e in-
ternacionais.

A Cetel informa que a
Instalação de 5 mil novos
aparelhos na Ilha deve
complctar-se ainda neste
semestre.

Navios
trazem 835
turistas

Um navio sueco (o Kunh-
shalm) c um holandês io
Vecdam > procedentes de No-
va Iorque atracam hoje ce-
ido — o primeiro às llh e o
outro às llh 30m — no por-
to do Rio, trazendo um to-
tal de 835 turistas america-
nos cm cruzeiro pelo mun-
do: 432 no de bandeira sue-
ca e 403 no holandês.

O Kunhshalm, entre No-
va Iorque e o Rio, fez escala
nos portos de Barbados e
Salvador. Ficará dois dias
aqui c parte para Cidade do
Cabo, na África do Sul, no
sábado. Chega .de volta ao
porto de Nova Iorque dia 22
dc abril. O navio de bandei-
ra holandesa saiu dc Nova
Iorque dia 19 c lá atracará,
ao fim do roteiro, a 17 de
¦abril.

Celurb manterá campanha pró-praias limpas
Embora tenham voltado à esta-

ca zero os entendimentos entre as
firmas cujos produtos são vendidos
nas praias por ambulantes e a em-
presa de publicidade responsável
pela campanha da Companhia Esta-
dual de Limpeza Urbana (Celurb),
não foi abandonada a idéia de cons-
cientizar a população carioca para o
problema da limpeza das praias.

A diferença agora é que a solu-
ção virá mais a longo prazo, pois se-
rá dirigida especificamente às cri-
ancas, baseada no sucesso junto ao

público infantil da campanha do
Sujismundo. O espirito aberto de ai-
gumas firmas em relação ao proble-ma é outra esperança da Celurb no
sentido de conseguir sucesso em sua
iniciativa.

DUAS DELAS

Entre essas firmas estão uma
vendedora de sorvetes que mandou
imprimir em seus copinhos a frase
Povo Desenvolvido é Povo Limpo
e uma distribuidora de mate gelado

que usa copinhos de plástico "que
não sujam a praia", segundo um de
seus responsáveis, "porque agradam
tanto as crianças que elas os levam
para casa".

Distribuir os saquinhos plásti-
cos da idéia original, entre os ba-
nhistas, sem o apoio dessas e de ou-
trás firmas, a Celurb não distribui-
rá. Como os ambulantes vendem não
só alimentos (refrescos diversos,
sorvetes e sanduíches), mas tam-
bém óleo de bronzear e outros pro-
dutos de um pequeno comércio que

cada vez mais se diversifica, acha a
Celurb que o normal — uma vez que
se trata de um comércio rendoso —
seria que essas firmas deveriam as-
sociar-se à campanha, fazendo cios
saquinhos úteis à limpeza também
um veículo publicitário.

Enquanto espera adesões em
número a campanha, a Celurb pre-
para um audiovisual para projetar
nas escolas — e daí partirá para
ampliá-la, contando com o sucesso
desse início.

Rio terá
"shopping"
noJ.Botàiiicu

Dentro dc dois anos o Riu
terá o?maior shopping1 cen-
ler da América do Sul: será
no Jardim Botânico c está
orçado cm 40 milhões de
dólares. A informação foi
dada ontem, no Aeroporto
do Galeão, pelos Srs. Teófilo
Magalhães e Célio Pinto de
Almeida, diretores da Ipl-
ranga e da Halles que, com
a Denasa, formarão podero-
so consórcio.

Tempo
hoje é
instável

T empo instável, melho-
rias no período, e tempera-
tura em ligeiro declínio, é
a previsão para hoje. A visi-
bilidade será moderada na
área do Rio e os ventos so-
prarão do quadrante Sul,
fracos a moderados.

A máxima de ontem íoi
registrada em Jacarepaguá
-7- 33.7 graus — e a minima
no Aterro do Flamengo —
21.3 graus. Uma frente fria
íoi localizada no litoral de
Sáo Paulo, dissipando-se pe-
J? seu Interior.

MAIS UM NOVO RE
DO LIDER MUNDIAL

ROTHMANS KMG SIZE
0 CIGARRO KING SIZE VIRGÍNIA MAIS VENDIDO EM TODO 0 MUNDO.

Ano após ano, as vendas mundiais comprovam a liderança
absoluta de Rothmans King Size. E a razão é simples:
o aperfeiçoadissimo filtro, o formato de luxo e o melhor tabaco que
o dinheiro pode comprar dão a você o sabor superior de Rothmans

Rothmans King Size realmente satisfaz.

SIGA ATENDÊNCIA MUNDIAL PARA ROTHMANS
Vendido e apreciado em mais de 160 paises, em mais de 100 linhas aéreas e em mais de 150 companhias de navegação
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Polícia de Blumenau busca Adilson
corpos de bailarinas perto ainda passa
de boate e encontra ossos bor examespor

Florianópolis (Correspondente) — Porções de
cabelos e ossos que possivelmente seriam de mulhe-
res estão sendo examinadas pelo Instituto Médico
Legal de Florianópolis, enquanto a polícia de Blu-
menau continua a realizar escavações, mobilizando
até tratores, à procura.'de cadáveres de bailarinas
que, segundo denúncias, foram enterrada., perto da
boate Dakar.

Uma das mais conhecidas de Santa Catarina,
pela sua sofisticação, a boate Dakar fica no alto de
um morro, ao lado da BR-470, cercada de tela e
arame farpado. E' de propriedade da família Babi-
tonga, de Blumenau, acusada anteriormente de
participação em tráfico de escravas brancas e em
adulteração de documentos de menores recrutadas
como bailarinas.
ACUSAÇÕES

Um ex-garçom da boate
ch araido Francisco Mar-
quês. que se encontra atual-
mente em Florianópolis, sob
proteção da policia local,
contou ter ajudado pessoal-
mente a enterrar o corpo
de uma bailarina que se re-
cusara a trabalhar na Da-
kar. O fato — disse — ocor-
reu num terreno baldio per-
to da boate.

A policia negou-se a revê-
lar as conclusões já comuni-
cadas pelo Instituto Médico

Legal sobre os fragmentos
de cabelo e ossos em exame.

Há cerca de quatro anos,
um repórter e um fotógrafo
clc Porto Alegre fizeram le-
vantamentos sobre o tráfico
de escravas brancas entre
o Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina, tendo revelado
a participação dos irmãos
Babitonga nos negócios. O
repórter passou a receber
ameaças por telefone e me-
ses depois foi morto a tiros
perto de Passo Fundo, onde
morava. A série de reporta-
gens foi publicada no jornal
Folha da Manhã em 1970.

Aparecimento no mar da bial
vermelha esclarece mistério
da morte da estudante Sueli

O aparecimento da Fiat vermelha do comercia-
rio Ramon Ricardo Moreira Rivera Filho — encon-
trada dentro do mar, junto à Avenida Niemeyer —
mudou o rumo da investigação da polícia, que agora
tende a acreditar que a estudante Sueli Vilar Pe-
reira, cujo corpo tinha sido descoberto terça-feira
no Recreio dos Bandeirantes, não foi assassinada,
mas morreu num acidente de transito.

O Salvamar acha que o corpo de Ramon — que
tinha 22 anos, era casado e morava em Botafogo à
Rua Voluntários da Pátria 410, apartamento 402 —
deverá aparecer também nas proximidades do Re-
creio dos Bandeirantes. Homens-rãs recolheram on-
tem no carro o relógio e o toca-fitas de Sueli com
músicas de Roberto Carlos.

pótese: Ramo n trafegava

Niterói (Sucursal) — Dc-
zoito dias após haver anun-
ciado a elucidação do misto-
rioso seqüestro do menino
Carlos Ramlrez, a polícia
fluminense solta, agora, os
personagens apontados co-
mo principais suspeitos,
mantendo preso apenas
Adilson Cândido de Olivel-
ra, que está sendo submeti-
do a exames de sanidade
mental.

Ontem o delegado Gilber-
to Emanuel soltou Vera Lú-
cia, amante de Adilson, de-
tida pela policia de Duque
de Caxias desde o dia 11 e
anunciou que até o final da
semana libertará Francisco
Carlos de Almeida, preso na
semana passada em Cabo
Frio. O pai do menino, João
Me'o da Costa, depõe
amanhã, às 14h, na Secre-
tarla de Segurança.

ESTACA ZERO

Segundo policiais da pró-
prla Secretaria de Seguran-
ça, a libertação dos princi- 

'

pais suspeitos torna tudo à
estaca zero e fica o dito por
não dito. Mister Jones, ou-
tra figura do complicado es-
quema, proprietário de uma
boate na Praça Mauá, detl-
do porque seu estabeleci-
mento seria o local de en-
contro da quadrilha, foi sol-
to domingo. E Vera Lúcia,
ao deixar a Secretaria de
Segurança, disse que seus
depoimentos, em Caxias, fo-
ram feitos sob coação.

Só Adilson continua pre-
so, até o final dos exames.
Se se comprovar ser um ml-
tômano, ou o que seja, não
sendo normal, será interna-
do no manicômio judiciário.

As.'.«^, o inquérito deverá
encerrar-se sem nenhuma
conclusão, a não ser que
surjam novas e sensacio-
riais revelações.

Ladrões levam Cr$ 107 mil
de um posto bancário
de fabrica em Bonsucesso

Cinco bandidos assaltaram às 15 horas de on-
tem o posto do Banco Indústria e Comércio de São
Paulo, situado no interior da Wayne S.A. Indústria
e Comércio, roubando CrS 107 mil. A Wayne fabrica
bombas de gasolina e sua sede está instalada na Es-
trada do Timbó, onde se deu o assalto.

Os ladrões chegaram à fábrica no Volkswagen
de cor verde FC-6169 (GB). O que dirigia o carro
ficou à porta com uma metralhadora, enquanto os
outros quatro, armados de revólveres, entravam na
empresa. Os dois guardas de segurança, Jorge das
Graças Rocha e Valdir Correia Neto, da SPEV (Ser-
viços de Portaria e Vigilância) estavam fora de seus
postos. Dominados, perderam suas armas.

íoi dominado pelos bandi-
dos. Afirmou mais tarde ter
reconhecido entre os assai-
tantes um homem que há
dias se candidatara a um
emprego na Wayne.

Sem dificuldade, os la-
drões, de carro, abandona-
ram o local. A policia só foi
avisada do roubo às 18h40m
e lá chegando desconfiou
dos guardas porque eles, na
hora do ataque, estavam fo-
ra de seus postos.

DIA CERTO

Ontem era dia de paga-
mento. Os caixas do banco,
Hélio Pires e João Amadeu
dos Santos, estavam atare-
fádes. Repentinamente, vi-
ram-se cercados por hor
mens armados que lhes exi-
giam o dinheiro de paga-
mento dos 500 empregados.

O chefe da manutenção
da empresa, José Augusto,
que se diz detetive, também

Costa Cavalcanti inaugura
amanhã obras de ampliação
do "compus" de Parintins

A ampliação do campus avançado da cidade de
Parintins, no Amazonas, que será inaugurada ama-
nhã, consiste em um alojamento para 40 estudan-
tes, refeitório, sala de recreação, biblioteca e salas
de reunião e seminários. O projeto foi elaborado
pela Superintendência de Obras da UEG e construi-
do com recursos do Ministério do Interior.

Comparecerão à inauguração o Ministro do In-
terior, Sr. Costa Cavalcanti; o Governador Chagas
Freitas; o Vice-Governador Erasmo Martins Pedro;
o diretor da Cohab, Sr. Valdir Moreira Garcia; o co-
ordenador-geral do Projeto Rondon, Sr. Hélio Bel-
trão; o sub-Reitor de Planejamento da UEG, pro-
fessor Wilson Croeri, e o Reitor da UEG, Desembar-
gador Oscar Tenório.

MAIS PISTAS

A polícia investiga a hi-
pótese de assassinato desde
que a mãe de Sueli, Enedi-
na Vilar Pereira, apresen-
tou queixa do desapareci-
mento da filha, no domin-
go. A versão ficou fortaleci-
da quando a policia exami-
nou o corpo de Sueli e verl-
ficou a existência de hema-
tomas. Ela era noiva de um
oficial do Exército, mas ti-
nha o costume de sair com
Ramon.

Na terça-feira, o Sr. Ra-
mon Ricardo Rivera, pai do
rapaz da Fiat, também pro-
curou a policia para comu-
nicar o desaparacimento do
filho. No mesmo dia, o pes-
cador Cícero Antero da Sil-
va encontrou duas carteiras
de identidade em nome de
Ramon Ricardo Filho sobre
as pedras da Niemeyer, on-
de também havia destroços
de um carro.

Na manhã de ontem, ho-
mens-rãs do Corpo Mariti-
mo de Salvamento inicia-
ram as buscas no local e
encontraram a Fiat (placa
DB-9528) submersa a 12 me-
tros do nível do mar. As
portas estavam abertas e
dentro do carro havia man-
chás de sangue. O relógio
de Sueli, também encontra-
do no carro, marcava
9h 32m.

Diante disso, as autorida-
des formularam a nova hi.

em alta velocidade, perdeu
à direção numa curva e o
carro bateu na mureta de
proteção, saindo da estrada
para cair nas pedras e de-
pois no mar. Sueli foi proje-
tada para fora do carro e
a correnteza levou seu cor-
po para as areias do Re-
creio dos Bandeirantes.
Resta apenas esperar que o
outro corpo apareça para
confirmar ou não a hipóte-
se.

A Fiat foi retirada ontem
às 20h 40m no Centro Mari-
timo de Salvamento, depois
de ter sido rebocada até ali
pela lancha L-2, com auxilio
de três tambores vazios que
mantinham o veiculo flu-
tuando.

A operação de transporte,
desde as proximidades da
Gruta da Imprensa, onde
caiu no mar, levou mais de
quatro horas. A Fiat estava
com a carroçaria toda
amassada, em conseqüência
do choque contra as pedras,
quando rolou pela encosta
da Avenida Niemeyer.

Um fato chamou a
atenção dos guardas-vidas
que auxiliaram a retirar o
veiculo da água: a porta do
lado direito, onde viajava a
jovem Sueli, estava fecha-
da, indicando que ela não
foi atirada para fora do
carro, como pode ter ocorri-
do com Ramon, cuja porta
estava aberta.

Recife busca
advogado

__>

seqüestrado
Recife (Sucursal) — Toda

a policia pernambucana es-
tá mobilizada para desço-
brir o paradeiro do advoga-
do Roberto Meira Freire, de
2G anos, seqüestrado dia 7
de janeiro em seu escrito-
rio, no centro da cidade, pe-
les ocupantes de um Dod-
ge-Dart amarelo cuja placa
não foi anotada.

Em relatório encaminha-
do ao Secretário de Segu-
rança, o diretor do Depar-
tamento de Capturas, Sr.
Jairo Pontes, considerou
contraditórias as versões
surgidas até agora para o
caso e declarou não haver
qualquer pista capaz de
orientar a s investigações
policiais.

O relatório do Sr. Jairo
Pontes inclui também de-
clarações dos órgão de segu-
rança desmentindo a hipó-
tese de o advogado ter sido
detido para prestar algum
depoimento. As autoridades,
estão preocupadas porque
em 24 dias, os seqüestrado-
res nem sequer tentaram
algum contato com paren-
tes do advogado.

O "CAMPUS"

Já em funcionamento há
quatro anos, o campus está

izado na cidE.de de Pa-
rintins, na ilha de Tupi-
nambarama, segunda cida-
de do Amazonas, com uma
população de 50 mil habi-
tantes e com o menor nú-
mero de analfabetos d o
pais, por desenvolver eleva-

•r,i .Idade educacional.
O campus atende aos dis-

tritos e à população carente
da área, já mantendo dois
ambulatórios odontológicos,
serviço social, grupo de en-
ferrhagem, ambulatório mé-
dico. grupo educacional e
curso de licenciatura d c
curta duração, em convênio
com a Secretaria de Edu-
cação do Amazonas.

Entre as atividades do
campus estão a assessoria
a todos os estabelecimentos
de ensino da área, uma bi-
blioteca local, a execução do
projeto do Colégio Estadual
de Parintins e um convênio
com a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro,
para atender às necessida-
des da cidade na área de
agronomia e veterinária.
Além disso, mantém um
curso de licenciatura que,
amanhã, durante a soleni-
dade de inauguração, irá li-
cenciar 80 professores, que
para freqüentarem as aulas
necessitaram de viajar du-
rante 10 dias em uma ca-
noa. por serem habitantes
de cidades distantes dc Pa-
rintins, como alguns que
moram em Invira.

Juizado vai adotar novas
medidas para reduzir a
delinqüência de menores

O Juizado de Menores vai iniciar a partir
de agora uma política mais rigorosa para di-
minuir a delinqüência juvenil, que registrou
aumento de 27% no ano passado, e para ate-
nuar o problema de menores abandonados na
cidade, dos quais 12 153 foram recolhidos em
1973, entre eles vendedores sem licença.

No caso da delinqüência, será intensifi-
cado o internamento dos menores infratores,
graças à verba de Cr$ 20 milhões 500 mil ja
autorizada pelo Governo estadual. Em reunião
realizada ontem, o Juiz de Menores da Gua-
nabara e os curadores decidiram que será
também descontado dos vencimentos dos res-
ponsáveis, em favor da FEBEM e da Funa-
bem, o salário-família correspondente ao me-
nor internado.

Medidas

Durante a reunião, foi decidido que os
menores de outros Estados recolhidos nas
ruas da cidade não serão entregues às suas
famílias, mas aos juizes de suas cidades. Os
que forem recolhidos pela quinta vez serão
internados.

Para tentar reduzir o índice de reincidên-
cia, atualmente calculado em cerca de 15%,
será implantado o Serviço de Liberdade Vi-
giada, dirigido por um juiz, com a finalidade
de fiscalizar o menor posto em liberdade.

Várias medidas serão tomadas com rela-
ção aos pais dos menores abandonados e de-
íinquentes, ou a qualquer adulto que os ex-
piorem. Uma delas será a prisão, "para as
medidas legais cabíveis, das pessoas que utili-
zarem menores para venda de mercadorias,
fora dos casos permitidos por lei."

Responsabilidade

Todos os menores que forem encaminha-
dos pelas autoridades policiais, com relatório
de seu procedimento anti-social, serão inter-
nados para verificação da responsabilidade
dos pais. Ao entregarem qualquer menor a
seus responsáveis, a Funabem e a FEBEM en-
caminharão ao Juizado um relatório social so-
bre as condições do menor e de sua família.

Um comunicado distribuído pelo Juizado
após a reunião de ontem diz ainda que "os
responsáveis pelos menores internados que re-
cebam salário-familia de empresa ou do Go-
verno, como funcionários públicos, serão des-
contados em seus vencimentos naquela impor-
tancia, por determinação do Juizado, em pro-
cesso, à entidade pagadora. A importância se-
rá depositada judicialmente, para ressarci-
mento. Outras medidas poderão ser tomadas
com relação aos responsáveis."

Acrescenta o comunicado que "os respon-
sáveis que, sem justa causa, tiverem se omi-
tido quanto à guarda de seus filhos peram-
bulantes. serão indicados pelo curador de me-
nores para serem processados criminalmente."

AVISOS RELIGIOSOS

COARACY DE MEDEIROS
(MISSA DE 1 ANO)

+ 

A Companhia Comercial de Seguros Gerais con-
vida para a missa de 1 ano em sufrágio da alma
do ex-diretor da Nova América Cia. de Seguros
Gerais, a realizar-se hoje, às 11,00 horas, na

Igreja N.S. do Carmo. (P

VIÚVA
ELSE LOHNSTEIN

Adaga S/A Comércio e Importação
comunica com grande pesar o falecimento
de Else Lohnstein, membro de seu con-
selho consultivo, ocorrido no dia 26 do
corrente.

MARCOS IRENÊ0 J0FFILY
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de MARCOS IRENÊO JOFFI-
LY comunica seu falecimento e convi-
da para a missa de 7.° dia que será

celebrada amanhã, dia 1.° de fevereiro, às
17:30 hs. na Igreja Santa Margarida, à Rua Frei
Solano, 23 — Lagoa. '

Brasileira
é presa
em Málaga

Málaga (AFP-JB) — Ma-
ria das Graças Silva, de 21
anos de idade e natural do
Rio de Janeiro, foi detida
ontem em Málaga, sob a
acusação de ser traficante
de drogas.

No momento de sua de-
tenção, no aeroporto de Má-
laga, foram encontradas em
seu poder pastilhas de haxi-
xe, escondidas em diversas
partes .o corpo.

Trem mata
maquinisla
no Ceará

Fortaleza (Corresponden-
to) — Um trem cairgueiro
da Rede Ferroviária Fede-
ral descarrilou na madruga-
da de ontem na localidade
de Quincoé, Município de
Senador Pompeu, causando
a morte do maquinista José
Fernandes da Silva. O trem,
prefixo SC-2, procedia da ci-
dade do Crato e deveria
chegar pela manhã a essa
Capital.

O desastre foi o segundo
em menos dc 24 horas com
trens da divisão cearense
da RFFSA. O outro ocorreu
anteontem, em Crateos,
quando descarrilou o trem
dc passageiros que fazia a
viagem inaugural da linha
entre Teresina e Fortaleza.

Temporal durou pouco e
enganou os banhistas que
fugiram da praia correndo

Aos primeiros sinais do temporal de curta du-
ração que desabou sobre a cidade ao meio-dia de
ontem, houve uma debandada geral das praias, com
os banhistas recolhendo às pressas os seus apetre-
chos e correndo em direção às calçadas, já atingi-
dos '-.Ia forte chuva.

eares, portarias de prédios e garagens ficaram
repletos de banhistas na Avenida Atlântica, en-
quanto na praia cio Flamengo a situação dos refu-
o-iados da chuva era bem menos confortável por
falta de abrigos e da longa distancia que, devido ao
Aterro, separa a praia dos edifícios. O recurso íoi
abrir as barracas e utilizá-las como guarda-chuva.

mente: a maioria, poi* máCORRE-CORRE
No centro da cidade, o

temporal provocou um in-
tenso corre-corre e u m a
busca aos pcucos locais de
abrigo disponíveis, geral-
mente marquises, gal: rias e
portarias de edifícios. Os
que confiaram nos abrigos
de ônibus existentes na
Avenida Rio Branco, Praça
Mauá e outres pontos, arre-
pen denderam-se amarga-

a
conservação, pouco protegia
contra a' chuva, cheios de
rombos que formavam gros-
sas go' .iras.

Na Muda, um °")lho dc
uma acássia que fica na es-
quina das Ruas Marechal
Trompowsky e São Miguel
caiu sobre o capo do carro
piaca FE-7Ü61. que estava
estacionado em frente ao
portão de uma casa.

Empresa apresentou ao
Detran peça que controla
a velocidade dos ônibus

Uma firma — a Mecânica Otolloni — já apre-
sentou ao Detran um tipo de controlador debelo-
cidade que, a partir de 2 de fevereiro, poderá sei vi
aos ônibus cariocas, cujos velocimetros serão limi-
tados em 60 km/h. _, . n

O equipamento apresentado teve parecei iavo-
rável da Mercedes Benz, do Parque Central de Mo-
tomecanizacão do Exército e de tres empresas de
coletivos do^Rio - Viações Tijuca S.A.,Verdun b.A.
e Andorinha Ltda., que já o utilizam. Ele íegula a
passagem de combustível pelo motor.

ciai do Estado (provável-EM TEMPO
Sc nenhuma empresa

apresentasse qualquer tipo
de equipamento até o dia
2 de fevereiro próximo, o
Detran teria duas nltcrnatl-
vas: prorrogar o prazo de
apresentação por mais um
mês o começar a lacrar os
aceleradores dos ônibus.

O limitador de velocida-
de Ney, cuja patente é da
própria Mecânica Otolloni
Indústria c Comércio Ltda.,
será agora submetido à
aprovação de um órgão ofi-

Mai s violência

Segundo estatísticas do Juizado de Me-
nores, em 1972 houyj*jj_i 1 071 processos refe-
rentes a menores dê'lc! anos, número que su-
biu no ano seguinte para 1 362. Os tipos de in-
frações mais significativos foram as seguin-
tes, nos últimos dois anos:

1972 1973 aumento
Infrações número número %

Homicídios 20 29 45
Lesões corporais lll 173 55
Furtos 392 4fi(i 18
Roubos 113 231 IM

mente a Secretaria dc Cien-
cia e Tecnologia), deven-
do ser obrigatório.

As Viações Tijuca, Ver-
dun c Andorinha — cujos
pareceres acompanham a
proposta da Otolloni — di-
zem que o limitador não in-
terfere no torque e na po-
téncia do motor, c a Mercê-
des Bcnz só omitiu — por
não ter se dedicado a isto
— suas observações quanto
à durabilidade c à eventual
desfegulagem involuntária.

Os processos relacionados com o uso ou
porte de tóxicos diminuíram em 4',.,, no ano
passado. Em contrapartida, registrou-se au-
mento significativo na faixa da violência, so-
bretudo na parte de assaltos. Assim, os roubos
praticados por menores de 18 anos, que ha-
viam sido 49,9'/. de todos os atos, em 1972,
constituíram 53,5'/,, do total, no ano passado.

Erradicação

Com as medidas anunciadas, manifesta o
Juizado sua esperança de que. o Rio "será a
primeira grande cidade a erradicar esse tu-
mor social dos grandes centros", aue é o pro-
blema da delinqüência juvenil. Adverte que
o número de menores marginalizados que ne-
rambulam oelas ruas do Rio subiu de 11 776,
em 1972, para 12 153, no ano passado.

O Juiz de Menores da Guanabara, Sr. Ali-
rio Cavalieri, disse que confia no bom resulta-
do das medidas quê serão postas em prática
e acredita que já no fim deste ano poderá
anunciar o decréscimo da delinqüência juve-
nil no Estado.

Sobre as punições contra os pais irrespon-
sáveis, esclareceu que todo processo será orien-
tado por curadores de menores, aos quais ca-
berá indicar se houve ou não justa causa para
o abandono do menor.

Mas ele próprio reconhece a complexida-
de do problema num país em desenvolvimen-
to, onde os índices de desemprego e subem-
prego correm paralelos aos de menores infra-
tores e desamparados. Daí a decisão de só se
determinar o internamento, em tais situações,
quando o menor for recolhido pela quinta vez.

Trabalho

Pessoalmente, o Sr. Alívio Cavalieri é a
favor de que todo menor, em idade de esco-
laridade, deva trabalhar legalmente, se a si-
tuação da família assim o exigir, com o que
não' seriam recolhidos pela policia como pe-
.•ambulantes.

— Inadmissível, porém, é a exploração de
menores por adultos — disse, lembrando ca-
sos de crianças bem novas que pedem esmo-
las, vendem 

'balas 
e prestam pequenos servi-

ços a mando dos pais e até mesmo de es-
tranhos.

Preso é
assassinado
a facadas

Niterói (Sucursal) — Ali-
ton Barbosa, solteiro, 2 2
anos, preso na Delegacia dc
Duque de Caxias, matou on-
tem Washington Gomes da
Silva, o Ciganínho, 25 anos,
com 15 tacadas, no Interior
do cubículo 17, depois dc
acordá-lo.

Ailton disse que entre ele
c Cigani7iho havia uma ri-
xa, cm conseqüência dc cs-
pancamento que sofreu há
15 dias no xadrez. Ailton
acrescentou aos d:talhes do
crime o de que, após matar
Ciganínho, lambeu o sangue
que ficou na faca.

ÓDIO

A atitude de Ailtcn. no
entender de alguns poli-
ciais, decorreu do ódio que
tinha da vítima. Ciganínho
provavelment: o submetera
a atos de homossexualismo,
com o emprego da força.

— Isso deve ter deixado
Ailton obcecado pela vin-
gança — admitiu um poli-
ciai — c o levou ao extremo
de lamber o sangue d: sua
vitima. O que se passa nos
xadrezes aqui da delegacia
é indescritível, pois não há
condições de um mínimo de
segurança a quem é obriga-
do a permanecer .: carcera-
du.

Ailton, autuado em fia-
grante por homicídio, disse
que há uns 15 dias foi es-
prncado por Ciganínho, que
usava sempre um porrete e
uma faca peixeira para in-' timidar os presos do cubículo
17. Na madrugada dc on-
tem ile notou que Cigani-
nho estava dormindo. Apro-
veitou a oportunid-de. to-
meu-lhe a faca, e o matou.

Carnaval pode
ler segurança
sem violência

O diretor da Divisão de
Censura e Diversões Públi-
cas, Delegado Edgar Figuei-
redo Façanha, reunido on-
tem com os representantes
de 18 clubes cariocas, pro-
meteu para este ano um
carnaval mais aberto em
termos de policiamento:
"Meus homens existem pa-
ra proteger e não para coi-
bir a comunidade", disse
ele.

Hoje, outros 23 represen-
tantes de entidades terão
novo encontro na DCDP pa-
ra esclarecimento da porta-
ria da Secretaria de Segu-
rança Pública em relação
ao carnaval. A maioria das
exigências oficiais refere-se
à segurança dos locais dc
bailes, com a recomendação
dc uma vigilância policial
"serena."

Da parte da Divisão clc
Censura e Diversões Públi-
cas atuarão no carnaval
cerca de 300 agentes, sem-
pre chefiados por policiais.
Nos bailes mais famosos os
eesquemas de segura nç a
serão especiais c elaborados
com antecedência e muitos
detalhes.

Petrópolis
abre simpósio
sobre drogas

Niterói (Sucursal) — Ins-
tala-se hoje na Associação
Comercial e Industrial dc
Petrópolis o 1? Seminário
Nacional sobre o Alcoolismo
o. Dependências de Drogas,
promovido pelo Ministério
da Saúde (Divisão Nacional
de Saúde Mentali. na ten-
tativa de contribuir para a
prática clc uma nova politi-
ca nacional de prevenção e
proteção da doença.

O seminário tem o apoio
da Secretaria de Saúde do
Estado do Rio e da seção
brasileira da Organização
Pan-Americana de Saúde. O
programa, que se estende
até 3 cie fevereiro, será
aberto hoje com uma confe-
réncia do professor suiço
Archer Tongue, sob o tema
Alcoolismo c Dependência.
Amanhã fala às 9 horas o

prof. René Gonzalez Ulcate-
gui, assessor da Organi-
zação Pan-Americana dc
Saúde, com sede e m
Washington, sobre Aspectos
Epldemlológicos do Alcoons-
mo.
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DURATEX S/A INDÚSTRIA & COMÉRCIO
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - C.G.C. 61.194.080/1

Senhoras Acionistas,
i _i_„.,, A. 11 ri. d.-ombro de 1973 apresente claramente os eleilos dos pressões

O nosso balanço de 31 de dei mt.ro ae''¦¦.£, ; T„- forJm „. principais forças que,
^e.atuaram durante »»••;•"»' »bYVm> 

VarTnd. drSi de produtos cm Iodas a. áreas de^ÊMBMSMí^B^^im^* "* -
ano anterior. .

__...« .oo' ,_i.r.-.n_*.«4Anrln fl cifra d* USS 9 mi liocs. Por remo d_
Ai nossas exporteeos- crescerem 38% uitrapa;saneio a curo u. w^í

atividade o crcscimcnio foi o seguinte:

Produto» dc madeira
Trigo e rações
Sanitários e válvulas

irimas, aliada à queda de produção de

4- 34%
4- 58..
4. 85%

Pc outro lado. a crescente procura de materias-prii

SSs&ít$£u -fes ra;.«r. ' r.i,&u 'à^k^^^^w;. «
iq. de cobre que subiram entro 112% e 153%. do ferro gusa que aumentou 58% do farelo

_t soia cuio oreço médio foi 41% maior do que cm 1972 c do milho que custou 75,„ mus,

úran.e os' mS» de «Ir., do que no penodo correspondente do ano 
^L^LJ ai

eleito sobre os nossos custos esses aumentes criaram a necessidade do vultosos recurj0S_ Bd>

!icna°s para financiar estoque, cuio valor em 31-12-1973 superou o do exercido procedente om

CrS 32.6 niilhõo».
Face aos bruscos aumentos de custo dos nossos produtos, çm decorrência de tais fatores In.

controláveis, desenvolvemos intensa .tividade iunto ao Conselho Intcrmmistcrial de Preços -

CIP - objetivando corrigir os preços ce venda e restabelecer assim as margens mmimas u= u-

cro que a empresa necessita para remunerar os seus acionistas e gerar recurso par re,,vestir

ws suas atividades. Embora tenhamos encontrado plena compreensão dos nossos problemas e

necessidades, razões mais fortes,, ditadas pela politica governamental de 
conter 

a inflação, lm

pediram a autorização de reajustes em niveis adequados e em tempo habil. Como eob o, ta,s

cert^ « dimiris t ¦¦:• ir.m em deform-ção de estrutura de preços o cm defas,.gcns cronici.,

perdas irrecuperáveis de rantabiüdad-

Em conseqüência dessa rápida ascensão de culto* sem o equivalente aumento dc preços, e
malgrado a melhora de produtividade que conseguimos em diversas áreas de produção, o re-
sultrido econômico do exercício não apresentou cm relação ao ano passado o ineimo cresci-
mento do volume de vendas. O lucro contábil foi afetado ainda pela dedução da quantia de
CrS 4,5 milhões relativa a despesas com o financiamento do Ativo Imobilizado, com base em
orientação ficai que expressamente permitiu tal procedimento. Finalmente o resultado íoi onc-
rado pela ab.orção de custos pró-operacionais da nova tábrica de chapas de fibra de madeira
dc Paula Souza, Botucatu. Esta unidade, que foi Inaugurada em 28 de setembro com a presença
rio Exmo. 5r. Marcus Vinicius Pratini de Moraes. Ministro da Indústria c do Comercio, cxieiiu
a criação e o treinamento de uma equipe de técnicos e operários, além dc outros gastos de
vulto para o inicio de sua operação que só produzirá efeitos sobre os lucros da empresa a
partir do pr moiro semestre de 1974.

0 tolal elos recursos aplicados na Fábrica Paula Souza atingiu a clra dc CrS 973 milhões,
E.tc valor compreende investimentos adicionais reaizados na infra-estrutura da fábrica oara
permitir a implantação imediata de uma segunda linha que duplicará a capacidade dc produção.

Nos demais departamentos prosseguimos com os investimentos programados, cujo valor
durante o exercico alcançou Cr$ 19,0 milhões. Recebemos um aumento de 16% na quota do
Moinho São Paulo, o que virá beneficiar a sua lucratividade. A nossa coligada Duratex Fio.
¦ciai S.A. cumpriu com ampla margem o seu programa de plantio dc eucaliptos, tendo atin-
aido 8.200.000 pés até o fim do ano.

AUMENTO DO CAPITAI SOCIAl
A Assembléia Geral Extraordinária de 7 de outubro de 1973 elevou o capital social do.

CS 92.812.500,00 para CrS 120.000.000,00 mediante a incotporação de reservas c bonificação
cm ações. Em 21 d» novembro a Assembléia Geral Extraordinária aprovou proposta do Con-
selho de Administração de elevar o capital para CrS 150.000.000,00 mediante subscrição cm
dinheiro de 30 milhões de ações, a fim do proporcionar á empresa os recursos necessários
para atender ás novas condições geradas pelos aumentos dc preços de matérias-primas, sem
sacrificar o seu procuama de investimentos. Quando redigíamos este relatório a A.G.E. de 21
de ianeiro de 1974 

"já 
havia verificado a totalidade dessa subscrição, assim como a realização

cm dinheiro da quantia dc CrS 19,9 milhões. Os restantes CrS 10,1 milhões serão realizados
entre 20 c 30 de março p. f.

PERSPECTIVAS PARA 1974
A estrutura atual da empresa, o seu firme posicionamento nos mercados cm que dtua, no

Brasil e no exterior c a existência de sólida carteira de contratos c pedidos de fornecimento,

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

Dermliem prever para 1974 um acréscimo de 66% nas exportaçóos de manufaturados, attngm-
do USS 15 milhões, e un, crescimento global do volume de negócios superior a 40%. Neste
crescimento pesará muito a nov» Fábrica Paula Souza que jà se encontra om regime normal de
produção próxima da sua capacidade nominal. A contribuição da nova unidade par. o lucro da
empresa será ainda mais importante, graças aos preços que alcançam no mercado cxlerno os

produtos Duratcx pela sua qualidade amplamente reconhecido.

As matcrins-prima.,,.. ,,,.,,  cujos preços subiram vortiginosamente duranle 1973, estabilizaram-se no
fim dÓ ano, embora on. niveis elevados, e tendem a permanecer estáveis em 1974 Por outro Ia.
do oblivemos, nos meses dc dezembro de 1973 o janeiro de 1974, aprovação do CIP para novos
preços de maioria dos nossos produtos e esperamos obter, a curto prazo, outros reatustes solicitados.
Dessa forma podemos prever uma sencivel melhora do rentabilidade no exercício que sc inicia.

Os novos preços do petróleo, ou a eventual escassez dos seus derivados, não afetarão
de forma sensível as nossas operações no seu conjunto, pelo fato de termos subst.tuido o óleo
combustível por energia elétrica nos fornos de fundição o de utilizarmos transporte ferroviário
orri largo escala tanto nas exportações de manufaturados como no abastecimento do moinho
de trigo e das fábricas d. rações.

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

Do resultado do oxercicio apartamos CrS 13,0 milhões para amortização de itens do ativo
imobilizado e Cr$ 2.9 milhões para manutenção do capital de «ro. Alem da reserva legal e da
provisão para imposto dc renda destinamos ainda os recursos necessários ao pagamento de
dvidendos dc 5% ao semestre e á remuneração das partes beneficiárias.

Encerrando este rcialório consignamos o nosso profundo pesar pelo súbito e prematuro
desaparecimento, no dia 8 do corrente, do Dr. Manoel Roberto Archer de Castilho membro da
diretoria e deste Conselho.

São Paulo. 23 de janeiro de 1974

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATIVO PASSIVO
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

(período de 1.° de janeiro a 31 de dezembro de 1973)

DISPONÍVEL

Bens Numerários
Depósitos Bancários a Vista 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO lalé 130 Hi.s)

Ettoavti
P.-odutcs Acabados 
Podulos cm Elaboração 
Maléri&s Primas 
Alrnoxarif ados
Importações cm Andamento ...

151.729,64
14.067.225,11 I4.218.954.7S

11.475.419,42
25.663 BI8.63
IV. 720.484.83
26.919.635,04
1.330.264,45 85.109.622,37

Crédito.
Contas a Receber de Clientes ...
f-1 Valorei DiKontados 
(—JProvisão para Devedores Ou-

vido.es  •

5ublclal
Contas Correntes 
adiantamentos 
Valores Mobiliários (Nota 1) 
bancos O Vinculados FGTS 
Depósitos Obrig. Dec. lei 401 ....
Depósitos Obrig. p/ Aumento df

Capital 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

92 443.297.17
(37.805.473,60!

,2.988.921,95]

51 648.901.62
696.514,96

3.901.250.33
8.416.911,73

257.573,96
173.938,64

7.122.301,25

EXIGIVEL A CURTO PRAZO (Ali 180 dias)

Fornecedores
Dividendos e Participações a Pagar ..

Bancos C/ Garantida 
Impostos e Contas a Pagar 
Instituições Financeiras (Nota 4) 
Contes Correntes 
Financiêmentos da Exportação 
Bancos c/ Financiamento de Trigo ....

Provisão p/ pagamento de imposto
de renda - PIN - PIS - Pro-
terra e Mobral 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Instituições Financcircs (Nota 4) .....

Provisão p-' pagamento do imposto
de renda - PIN - PIS - Pro-
terra e Mobral 

38.966.114.27
6.460.892,64
1.214.983,49

13.485.030,38
51.681.346,55
3.250.539,95

43.039.623,83
1.625.579,00

3.422.940.00 163.147.055,11

93.640.318,94

2.409.060,00 96.049.3/8,94

72.217 392,49

Valores e Bens
Eucaliptos cm Formarão

57 327.014,86

2.997.052,16

IMObllIZADO

I mobilizações Técnicas (Nota 2)
Valor Histórico . 
Correção Monetária 

SubtoUl 
I- j Depreciações Acumuladas

Subtotal
Obras em Andamento 

Imobiliza.ões Financeiras (Nota 3)

Participações em Emor?:_s Coligadas
Aplicações Compu!:óriss
Aplicações p/ Incentivos Fiscais ...
Cauções. Mercês, Patentes «

Direitos 

RESULTADO PENDENTE

Valores a Apropriar
Diferenças Cambiais e Correção

Monetária — Ativo circulante —
Portaria 195/72

Diferenças Cambiais c Correçío
Monetária — Ativo fixo —
Portaria 195/72 

Despesas Pré-Opcracíonais . . .

193.929.685,98
105.554.867.02

29T' 484.55300
(70.434.929,00)

271.900 624 CO
12.706.523.51

5.709.2°2.E0
344.-24,66

4.681.071,04

2.374.357,25

241 706 147,51

13.109.345,75 254.615 493,26

NAO EXIGiVEl

Capital Social 120.000.000,00
Aumento dc Capital dc CrS ... .

30.000.000,00 proposto pela' 
^^(No!.^73.:.^: 

L:.y.1«.-0i;_5 
.27.122.301.25,

Correção Monetária do Ativo Imobilizado 14.914.945,03

Resrrvat

, 4.850.925,20Legal 
Para Manutenção do Capital dc Giro 6.600.489,40

Provisão p/ Dif. Cambiais Ativo Circulante 338.281.11

Para Aumento de Capilal 4.770.522.19
Lucros Suspensos __2__SZ^_Í_.2_ ,86:,B'232'50

RE5ULTADO PENDENTE

Receitas Diferidas »•*»'«'

2.749.526,08

333.281,18

3.760.731,94
9.191.118,81 16.089.656,01

SUBTOTAL SUBTOTAL 445.418.173.04
87.660.115,27

RENDA OPERACIONAL BRU1A

Venda dos Produtos  506.173.895,46

Prestação de Serviços  2.254.333,08 508.428.223,54

(-) Imposto Futurado """"""". (25.165.050,63)

KENDA OPERACIONAL LIQUIDA 483.263.177.91

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (325.338.849,55)

LUCRO BRUTO 157.924.328,36

Despesa, com Venda, (71.083.554,29)

GASTOS GERAIS

Honorários da Diretoria 1.823.939,02
Despesas Administrativas 25.183.161.46
Despesas Financeir» (Notas 6 e 7) 24.541.218,50

Impostos e Taxas Diversas \_ U875.681.66 (53.424.000,64)

DEPRECIAÇÕES 13.014.404,53

(..) Depreciação Apropriada ao Custo Industrial  (II 595.064,36) (1.419.340,17)

31 992.433,26
LUCRO OPERACIONAL 

1.497.904.02
Rendas não Operacional*. 

33.490.307,2?
LUCRO LiOUlOO 

5aldo Antenor - lucro Suspenso 15.264.661,96

(-i Reajuste da Pro/isão para paca- rio 00) 15.086.822,96mento de Imposto dc Renda ______

PROVISÕES E PARTICIPAÇÕES

3.349.030.00 ....«,
Partes .Ben.nc ar « ¦ •¦ ¦ ¦ ¦ • 5.832.0O0.C0 (9,181.030,00)
Para pagamento da Imposto de senaa 

RESULTADOS A DISTRIBUIR

1 ,674.516.36
Reserva legal . . 9.281.250,00

Dividendos . DI.po.ts5o . . . •'¦¦¦•;•. 2.871.595,13 
(13.827.361,99)

Rcs-rva p/ Manutenção do Capital de ^iro  ___ _! '-
25.570.768,25

LUCRO SUSPENSO 

SUBTOTAL 445.443.173,04

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 87.660.115.27 CONTAS DE COMPENSAÇÃO  

jsiTo..^ _533J03-23a:3'

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA

—— ¦"¦ -"~"

NOTA 1

As aplicações na Eletrobrás estão contíbilizadas pelos valores de aquisição, totalizando 8,0 mi.
lhões dc cruzeiros.

NOTA 2

Imobilizações Técnicas /

Em 31/12/73 o imobilizado técnico era composto rios seguintes valore» (cm milhares de
cruzeiros)

Contai Vr. Histórico Cor. Monetária Total

Imóveis  67.991 37.208 105.199

Lquips Indl*. • Instai-, .,...  113.602 62.648 176.250.

Moveis • Ulcnsilios  5.575 4.105 9.680

Veículos  6.762 1.594 8,356

193.930 105.555 299.485

;-j Depreciações Acumuladas 70.485

liquido 229.000

O Ativo Fixo yem sendo depreciado às taxas normalmente praticadas em nosso meio para
esses tipos dc indústrias. As indústrias de Rações vêm depreciando suas instalações mecânicas
• taxa de 6 anuais

NOTA 3

ta°31/íí/73 ."pa"". paçáo cm outras empresas estava representada pelos seguintes investimen-
tos, contabilizados ao custo mais bonificações.
[em milhares do cruzeiros) Cu«la mais Parlieip.

Bonificações Acionar.»

DJRATEX FLORESTAI 5-2°' ÍS'2
DUWAFLORA , ,,í ,0',
cLlKEIROZ DO NORDESTE S ,. •¦¦• •••••.¦¦•„• ;;v *•'" IU'
I6DF - REFLORESTAMENTO A SER APLICADO NA DURATEX FIO-

RESTAI' ,079
OUTROS ,0'734
101AI ,0'/J4

NOTA 4

í';S,3tCf"73FÍ".""nanciamen.os estavam distribuído, conforme discriminação abaixo (em milhares
ae cruzeiros) CAPITAL DE GIRO ATIVO FIXO

Curto Longo Curto Lcngo
Pr ... Paio Pr.-TO Pr.if

37 914 3.893 5.687 29.434
S<";,B,I,,-'|  6 774 30.050 1.356 30.213
totaí.'.*".'.' .\.:.m.'.v.ym.mm.'.'.'..'. 44*638 33.943 7.043 5909/

Os financiamentos em moeda M.rangeira eslão contabilizados a laia dc cambio em vigor na data

Us Mandamentos, acima foram garantidos pclor, próprios equipamentos, duplicatas en, caução,

.nierc-dorias e imóveis.

MOTA 5

O .apita, social ..represado por «^^ÇO ações do valor nominal^ CrVI.OO cada, ,ndo

£$S& ?#ÍM^ 'c'^c 20° "'¦-
*"* CAr2a.0Scham«da 

par, in.eçiralização do aumento de capital oncerrar-se-á em 30/3/74,

NOTA 6

A partir do oxercicio d» 1973 a empresa considerou como 
f^J^^^S^S^

corridos e relativos a financiamentos p.ra o Ativo Fixo cnflo j a p ^
t scal de 28/9/73, ate 

çnla 
c ,. 

y*P*.£T 
cu*'^ 

y^in 
"« 

cruzeiro:, relativos aos encar-

&t«$$k°.d"í!'~!'-. Icr^ieTd^iadc. a lucros e perdas totalmente no 29

semestre.

MOTA 7

• ¦ - j ,o7i . .mnrns» adotou o critério de conlabilização dos encargos fi-

o resultado da empicsa,

i) LUIZ DE MORAES BARROS
Presidente do Conv-lho de Administração

a) PAULO LAHUD
Direlor

a) EUDORO LIBANIO VIllELA
Diretor Presidente

a) RENATO REFINETTI
Diretor Vice-Presidente

a) HENRIQUE FIX
Diretor Vicc-President»

a) OLAVO EGYDIO SE1UBAL
Dirator-Superinlcndcnle

a) JAIRO CUPERTINO
Diretor Indusiral '

a) LAERIE SETÚBAL FILHO
Diretor Comercial

a) CARLOS LEMOS DA COSTA
Diretor Administrativo

>) FRANÇAIS GINER
Contador - Economista

CRC-SP 21.347 - CREP-SP 4.414

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da DURATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, representado pelos seus

membros abaixo assinados, havendo examinado o Balanço Geral, Demonstrativo de Resultados • c

Relatório, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1973, assim como a correspondente

«scriluração e principais documentos de arquivo, conclui achar-se aludida matéria perfeitamente
reoular, recomendando <cja aprovada pela Assembléia Geral dos senhores Acionistas.

São Paulo, 29 dc janeiro de 1974

¦) JOSÉ CARLOS MORAES ABREU a) HENRIQUE LINDEAABERG FILHO a) PAULO NOGUEIRA NETO

PARECER DOS AUDITORES
Sao Paulo, 29 dc janeiro de 1974

Diretores de

DURATEX S.A. INDÚSTRIA E COMERCIO

SÃO PAULO - SP

binamos o baUn.o 3eral da DURATEX S.A. iNDUSTRIA E COMÉRCIO, ievanlado em 3, de dezembro de ,973 e o respectivo 

ggS£* ggj

correspondentes ao exercício findo naquela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria seralmenle «,l.a. c, consec,u

provas nos registros contábeis . outros procedimentos dc auditoria que julgamos necessários nas creunstancas. ¦

_,, „_,,, „,_„;. _,... ....i.. _~ o _ _*_. -. --* - r;v- - - -««»J:,.r; ._:• ::;rs::;z:
• - «_.__.__!¦_ A, DIIRATFX S A INDÚSTRIA E COMERCIO em 31 dc dezembro de 1973 e o resultado ac suas , •,

sentam, adequadamente, a posição financeira da DURATEX S.A. inuu.ikia muct»hca 
mencionada nas notas ao balanço

dentes ao exercício findo naquela data, d. acordo com os princípios de conlnbiliclade qcralnv.n.c aceilos e. considerando a mudança

n.°s 6 c 7, com o que concordamos, aplicados com uniformidade cm lelação ao exercício anterior.

ROBERTO DREYFUSS _ CIA.
Roberto Droyfuss

Contador - CRC. SP. 1675-GEMEGRAI-72.001-1-FJ

Membro do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
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BANCO DA BAHIA INVESTIMENTOS S.A.

CARTA PATENTE N» A-67/1798 — INSCRIÇÃO NO C.G.C. N» IS.114.366

Matriz — Salvador-3ahla — SUCURSAIS:

Rim Miguel CaJmon, 32/6« andar — Rio de Janeiro — rraça Pio X, 9B/ 6**> andar

sáo Paulo — R. São Bento, 480/29 andar.

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 19*11

BAHIA CORRETORA
DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

RUA MIGUEL CALMOU, 33 - «• ANDAR .

C.O.C.M.P. n" 15.213.180/001 ~ CARTA PATENTE - A.67/17M

ATIVO

DISPONÍVEL

Caixa e Bancos

Títulos Federais de Curto Prazo

REALIZÁVEL

Empréstimos

Valores c Outros CrWitos ., ..

IMOBILIZADO

RESULTADOS PENDENTES
COMPENSAÇÃO

15.518.315,92

1.788.431,42

366,018.479,61

143.434.W6,56

17.307.747,34

510.353.426,17

3.162.474.85

2.750.625.555.65

3.Ml.449.204,01

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
Capital 33.000.000,00
Reservas e Fundos... (nota n9 3) .... 12.961.465.04

EXIGIVEL
Depósitos 264.159.120,42
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS:
Finame 11.736-582^8
BNH 22.158.608.65
Outras Exigibilidades 177.744.700,17

RESULTADOS .PENDENTES
Rendas em Suspensos ,•• 596.015,60
Rendas p/Semestres Futuros 6.714.320,81
Lucros à DIsposiçÊo da A.G.0 1.752.834.60

COMPENSAÇÃO

45.961.465,04

475.799.012,02

9.063.171.30

2.750.625.555,65

3.281.449.204.01

BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PERDAS

EtBIIO

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
DESPESAS PATRIMON1AS
OUTRAS DESPESAS
AMORTIZAÇÕES

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO (NOTA W 1)

RESERVAS E FUNDOS. 525.006,06

PROVISÃO PARA GRATIFICAÇÕES AOS
FUNCIONÁRIOS. 250.000,00

RESERVA PARA MANUTENÇÃO DO CA.
-P1TAL DE GIRO. 622.280,25

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA-
(NOTA N*v 2). 1.350.000,00

SALDO A DELIBERAÇÃO DA ASSEM-
BLÊIA. 1.752.834,89

31.716.678.94
2.301.633,43
2.172.764,56

890.094,09
3.681.209,48

57.383,60

CRÉDITO

RENDAS OPERACIONAIS.

RENDAS DE T1TUI.OS E VALORES MOBILIÁRIOS.

DIVERSAS.

40.013 153,64

1.677.753,88
3 628.977.68

45.319.885,30

IMOBILIZADO

Técnico . .
Financeiro ..

REALIZÁVEL

A vista . . ..
A curto prazo

DISPONÍVEL . ..

COMPENSAÇÃO .

PASSIVO

NAO EXIGIVEL
-52.960,91
72.136,64 125.097,55

120.259,84
1.902.139,90 2.022.399,54

«619.33

2.194.110.42
2.189.444,63

4:383.561,05

Capital .
Reservas .

KXIOIVEL

A vista 
A curto prazo ..

PENDENTE . ...

COMPENSAÇÃO

80.000,00 .
772.319.14 852.319,14

11 2&2 93
1.118948,26 1.130 331,19

211.346,08

2.184.116,43
2.189.444,63

4.383.561.05

DEMONSTRATIVO DE LUCROS F. PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 19*13

D S B I T O

4.500.121,20

45.319.8B5.30

SALVADOR, 17 DE JANEIRO DE 1974.

Diretor Presidente — CLEMENTE MARIANI BITTENCOURT

Nota n*? 1 — Foi adotado neste semestre um critério de diferimento mai? con-
servador de receitas provenientes de operações vencivels cm sei
mestres futuros. Mantido o critério do semestre anterior, o
lucro operacional seria de CrJ 10.758.835.29 (dez milhões, se-
tecemos c cinqüenta e oito mil. oitocentos e trinta e cinco
cruzeiros e vinte c nove centavos).

Nota ní* 2 — O valor da provisão r.«ra o Imposto de Renda desuna-se a
pagamento do tributo devido sobre os resrltados dos dois «.
mestres de 1973.

UBIRATAN VELLOSO DIAS DOS SANTOS
869 — CPF. 000.444.825

Carteira CRC. BA.

As reservas constituídas no exercido compreendem o valor
consignado na conta de lucros e perdas acrescido de CtJ ...
2 654 761 00 (dois milhões selscentos c cinqüenta e quatro mil,
setecentos e sessenta c urfl cruauros.). correspondente *
bonificação cm ações recebida da Cia. de Seguros da Bahi«,
levada diretamente'a conta Reserva para Aumento de Capital,
dr' acordo com as normas cm vigor.

Despesas Opera-
cionais . . -....

Despesas Adminis-
irativas 

Despesas Tribu-
tanas . 

Despesas Finan-
ceiras 

Despesas Patrimo-
nials 

C R t D I T O

Receitas Opor»-
cionais

Rendas de Tlt. e
Vai. Mobil. . ..

1.028.544,76

283 230,60

Receitas eventuais 259.718.15 1,571.493,51

Trov. p,' Dev, Du-
vidosos (Reversão) S. 755.00

Depreciações e Amortizações

EXCEDENTE

Fundo.de Reserva 11.197,54

prov, p Dev. Du-
vidosos 57.874,44

Lucros Suspensos 114.272,77

Fundo !»' Aumento
de Capital . ,. 200.000.00 383.344,75

1.577.248.51 1.377.218,51

ALFREDO MIGUEL — Sõcio Gerente. JAYME QUEIROZ DORIA
Tec. cm Contabilidade CRC 2014
CPF n° 000.557.355

BAHIA FINANCEIRA S.A.
BAHIA SÃO PAULO
SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO

E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RUA MIGUEL CALMON, 32 - 6", ANDAR ™A SAO BENTO, 470 P ANOAR - SAO PAULO 
|||

II C.O.C.M.F. 119 61.082.108 - CARTA PATENTE DE 13 DO 06/10/1973 C.G.C.M.F. !»• 60.453.511 - CARTA PATENTE W A-67/H09 
|||

|| BALANÇO 
ENCERRADO EM 31 DF. DEZEMBRO DE 1971 BALANÇO 

ENCERRADO EM 31 Dt DEZEMBRO DE 1973 !|j

Hl ATIVO __ P 
A S SI V0 _. ~~ ATIVO PASSIVO 838

Hl DISPONÍVEL 4.735.675,49 NAO EXIGIVEL IMOBILIZADO NAO EXIGIVEL l||

IH REALIZÁVEL ç^iM  
15.000.000,00 Técnico 380.261,49 Capital 135.000,00 |||

||| Financiamentos  78.772.135,17 Reservas 1.004.149.81 16.004.149,81 financeiro . , .. 171.771.81 552.033,30 Aumento de Capital 85.000.00 ||E

jjjj Outras Aplicações  22.943.019,11 ~" Reservas e Fundos 520 347.34 740.347,34 llll

Valores e Bens 94.979.00 r.XIGlVEL !l|

|j| Outros Créditos 87.826.55 101.897.959,83 REALIZÁVEL EXIGIVEL ||Í|g

IMOBILIZADO " 
| 

Títulos Camolat-  81.017.033,78 ^ y_u 5MJJ640 ,5,52,7,03

imobilizações Técnica., 400.535,76 Outra, Conta,  f.OMggg 
¦ «.055.520,08 DISp0NIVEL 

. .. 2.656.951.44 A Curto' Prazo ¦ ¦ 1.333.506.77 3.04..773.80

Hl imobilizações 
Financeiras 37.519.67 438.055.43 3.789 121.14 3-789 121,14 Il|

Hl PENDENTES l*"»»5 pENT)ENTT,S 6.013.81031 COMPENSAÇÃO 5-558 
394,00 COMPENSAÇÃO 5.55».384.00 il!

Hl 307.073.411*1,10 
" ' " 

107.073.480.10 » 385.155,88 8.385.155,88 fijj

III COMPENSAÇÃO . .' I02.826.fi09.5S COMPENSAÇÃO  202.826.809,68 —  IBg

lll " 
• • 309.900.289,68 gft

lll 309.000.289,68  1||

||8 LUCROS A PERDAS l|||

2|| DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973 » R 
1HJL. Í.Ü^JLU-1  ]|||

lll DEBITO 
CRE D I T __  

DESPESAS DO RENDAS DO ||S|
fllg  —— SEMESTRE SEMESTRE RU

|||| DESPESAS DO EXERCÍCIO RECEITAS DO EXERCÍCIO 
Despesa- Opera- Receitas Operacionais  1 034 103.03 |||

Despesas Operacionais 772.350.44 I Rendas de Ope, C/Aceite., Cambiais ... 1.174.369.26 ' clonn, . Sl2 986.39 K^STV ' 
Compra' "™"

Despesa, AdmlnUtr.ttvas 3.140.513.02 Renda., de Outras Aplicações 1-787 635.58 ,„„„„. Venda Ações «060.36 .

l*.,pc,as Patrimoniais 15.627,20 Rendas de TIT, e Vai, Mobiliários . ... 47.701.63 I 8

HU Despesas Tributarias 117.R76.68 3.040.773,34 Rendas de Letras de Cambio em Carteira. 414 32293 «pesa: ts.i36fi\ ||I

""«¦« 
Ewntulls 409'7"'82 U1U1„ Despesas Finan- |

lll DISTRIBUIÇÃO 
DO RÉDITO DO EXERCÍCIO Rendas Diversa., 39.763,13 3.863.541,33 „„.,,. 37.649.35 M«

III Pundo de Reserva Legal 40.838.49 Despesas Patrimo- .„„,„„ «..._,., llllll nlals  102 010.8(1 955 627.43 lll
III Tundo P/Manut. do Capital Glro-Dl. 1302. 640.000,00  III
lll ~- , . „ T . J r, a nsnnnnn DEPRECIAÇÕES *E 

|||
JU Provis&o Para Imposto d** Henda 375.000,00 ISBi

Hl Lurro à Disposição da Assembléia .. .. 504.907.or, 1.560.743,48 Lucros Não Distribuídos He Eme. Anteriores   
-*™ AMORTIZAÇÕES 4.684.16 9

Hl "TÍSIÍIm 4.607. 
M8.81 EXCEDENTE ||

lil IZZIZZZZZ Lucros Suspensos 158.349,88 |||

IH SALVADOK-BA. 31 DE DEZEMBBO DE 1878 ¦ ZZZZZ |l|
IH CIJ-MENTE- MARIANT mTTKNOOURT - PRESIDENTE em^miUblíídade ^"CTC B™ 3482 |||
1111 DELIO DA SILVEIRA - Sício Gerente £?RNa£JSihSS. ci^^MOOl
|3|| BAITIA FINANCEIRA 8. A. Tec 'm Contabilidade CRC. si snuv, KJ
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Funai quer Cr$ 50 milhões
para atrair e pacificar 27
mil índios da Perimetral

Brasília (Sucursal) •— A Funai pleiteia do Mi-
nistério do Planejamento Cr$ 50 milhões . para os
trabalhos de atração e pacificação na área da Pen-
metral Norte, onde se calcula a.presença de 27 mu
índios arredios, que verão agora, pela primeira vez,
um civilizado.

Segundo a Funai, cada frente de atração, em
sua primeira etapa de instalação, necessita de cerca
de CrS 150 mil. Ela já tem planos prontos para en-
viar àquela área 12 expedições, neste primeiro se-
mestre. As verbas solicitadas são maiores do que
para a Transamazônica, que dispunha de bases de
apoio relativamente grandes, como Altamira e Ma-
rabá.

Perigo
Economistas da Funai ex-

plicam que as despesas são
maiores na Perimetral Nor-
te porque ali não há prati-
camente bases de apoio im-
portantcs e o número de
tribos é quase 10 vezes
maior do que na Transama-
zônica, onde foram localiza-
dos uns 3 mil silvícolas.

Alegam ainda que na Pe-
vimetral Norte os perigos a
enfrentar são maiores. A
Funai acaba de enviar para
lá uma expedição para ten-
tar a aproximação com os
nereyós, ou nereyánas, ao
Sul do Parque Tumucuma-
que. Há informações de que
esses indios são canibais e
que trucidam os que pene-

maior
tram em suas terras para
se alimentar deles.

Outra frente de atração,
chefiada pelo sertanista Se-
bastião Amancio. vai tentar
nos próximos dias encon-
trai* os marúbos, sobre os
quais* há referências legen-
darias de coragem e hostili-
dade ao homem branco.

Depois desses contatos a
Funai tentará efetuar a pa-
cificação dos makunabodos,
possivelmente a última tri-
bo do Brasil a se valer de
zarabatanas com dardos
envenenados c o m curare.
Até agora o Ministério do
Planejamento liberou ape-
nas OrS 2 milhões para -a
Funai.

Literatura iiulígenu
Belém (Correspondente)

— Representantes de 12 tri-
bos brasileiras que partici-
pam do curso dc treina-
mento para elaboração de
u m a literatura indígena,
nesta Capital, visitaram on-
tem o edifício mais alto da
cidade, de 26 andares, e a
feira de Ver-o-Peso, para
depois escrever as emoções
sentidas durante o passeio.

O objetivo lhes íoi expli-
cado no Instituto Summer
Lingüístico, pela professora
Bárbara Newman. O curso

deverá prolongar-se até
março.

— Com este curso — dis-
se a professora aos indios
— vocês vão aprender a di-
zer para a familia tudo o
que está acontecendo aqui,
sem que seja necessário
irem até suas tribos.

Ela espera com isso, ia-
zendo-os descrever suas
emoções, dar um grande
passo para que possam fa-
zer sua própria literatura.
O curso está sendo promo-
vido pela Funai e o Institu-
to Summer Lingüístico.

Engenheiro naval em Santos
tenta retirar galeão inglês
encalhado há dois séculos

São Paulo (Sucursal) — Um galeão presumi-
velmente inglês, de 40 a 50 metros de comprimento,
construído entre os anos de 1700 e 1750 em pinho
de riga e carvalho de quatro a seis polegadas de es-
pessura, foi encontrado no fundo do canal de acesso
à Cosipa, a 20 metros do pier de atracação do ter-
minai de graneis líquidos do cais da Alamoa.

O barco está sendo dinamitado para permitir
a desobstrução da área. O engenheiro naval russo
Vladimir Grieves, contratado pela Companhia Do-
cas de Santos para removê-lo, disse que a embarca-
ção está cinco metros debaixo da água, soterrada
ainda por uma camada de quatro a seis metros oe
uma lama negra, pegajosa, conhecida por tabatingu
— o que permitiu mantê-lo intato durante dois se-
culos.

Prazo para retirada
No porão do barco, há

umas quatro toneladas de
minério sem valor econõmi-
co. Segundo o engenheiro
Grieves, não há qualquer
sinal de que tenha afun-
dado por causa de algum
incêndio, uma vez que a ma-
deira retirada até agora não
apresenta nenhum sinal de
c h amuscamento. Também
as peças de metal com as
cavilas — prego sem ponta
com mais de um metro de
tamanho — não apresentam
sinais de ferrugem, devido
á absoluta ausência de oxi-
gênio no nivel de profundi-

dade onde se encontra o ga-
leão.

O engenheiro russo tem
apenas 25 dias para retirar
a embarcação e por isso foi
obrigado a utilizar o proces-
so de dinamitação, embora
preferisse retirá-la inteira,
o que demoraria de quatro
a cinco meses, mas o De-
partamento Nacional d e
Portos e Vias Navegáveis,
está preparando um novo
berço de atracação de na-
vios, que transportam liqul-
dos inflamáveis, entre o
pier e a beira do mangue,
que deverá ficar pronto em
fevereiro.

Explosões
Após 242 explosões ao re-

dor do galeão, o guincho de
bordo do navio Baleia
Branca, que realiza o servi-
ço, retirou do fundo do mar
vários pedaços de qullha,
além de pecas de metal, co-
mo eixo da manivela ma-
nual e uma placa com o no-
me Vivian.

O engenheiro Vlademir
Grieves duvida que o nome
do barco seja este, pois
também não consta de uma

relação de mais de 60 na-
vios afundados na costa de
Sar.'.os, fornec' 'a pela Com-
panhia Docas. O engenheiro
chega mesmo a afir»" ar que
era muito comum no século
XVIII gravar-se o nome da
embarcação na própria ma-
deira. Também diz que o
navio pode ser de qualquer
madeira européia, inclusive
portuguesa, mas segura-
mente de fabricação ingle-
sa.

Grieves
Vlademir Grieves foi co-

mandante de uma esquadri-
lha soviética de torpedeiros
que lutou na Segunda Guer-
ra Mundial. Nascido em Le-
nlngrado, cursou a Faculda-
de de Engenharia Naval e
post eriormente ingressou
nas Forças Armadas de seu
pais. Dezoito dias antes de
acabar a Segunda Guerra
Mundial, foi baleado nas
pernas pelos alemães c so-
corrido por soldados nor-
te-americanos, que o leva-
ram para os Estados Uni-
dos, onde recuperou-se rapl-
damente após u m a ope-
ração.

Em 1949, transferiu-se pa-
ra o Brasil, passando a de-
dicar-se à construção de um
navio-oficina, que resultou

no barco Submarine Servi-
ce, a primeira e única oflci-
na flutuante üo Brasil. Em
Santos, Grieves já retirou
com o seu navio-ofiolna cin-
co embarcações, o Vcrnca-
1957, o Lili — 1959, Ara-
guari — 1967, Austral —
1968 e Britt-Mary — 1973.
Natural izado brasileiro,
Grieves faz questão de dizer
que deve sua vida ao "capi-

talismo ianque" e conta co-
mo uma de suas maiores
façanhas o fato de ter podi-
do servir à Marinha Brasi-
leira, no episódio do apresa-
mento do rastreador de sa-
t :lites Kekcgostov na ilha
de Alcatraz. O engenheiro
serviu como intérprete con-
fidenc!.d do inquérito.

Grupo de trabalho do
Contran se preocupa
com fonte de recursos

Brasília (Sucursal) — O grupo de trabalho que
está realizando estudos para reformulação da legis-
lação de transito se voltará, com mais acurado in-
teresse, para o aspecto dos recursos, sobre o qual o
Código Nacional de Transito e seu regulamento são
considerados imprecisos e carentes de melhor de-
flnlção.

Embora o grupo venha reunindo-se quase dia-
riamente, seus integrantes preferem nada adiantar
ainda. A questão dos recursos foi comentada on-
tem, durante reunião ordinária do Contran, quando
se debatia um recurso contra decisão da Junta Ad-
minlstrativa de Recursos de Infrações (JARI), de
Goiás.

DEFEITOS FÍSICOS

O Contran começou a analisar ontem o pedido
de regulamentação de exames médicos para moto-
ristas portadores de defeitos físicos, sugerido pelo
Detran da Guanabara. O assunto já fora objeto
de idêntico pedido dos Detrans do Espirito Santo
e de Minas Gerais, tendo este último enviado ao
Contran projeto de resolução sobre a matéria.

Entretanto, entendendo que a regulamentação
envolve a enumeração de defeitos, o que seria mui-
to perigoso, o Contran prefere que o assunto seja
debatido mais detidamente. É que, segundo seus
membros, a matéria é essencialmente técnica e por
isso exige uma análise mais profunda.

SOBRE SEGURANÇA

Embora pertença ao Contran a tarefa de fis-
calizar a segurança nos veiculos, as próprias fábri-
cas é que a vêm realizando, cabendo ao Sindicato
da Indústria Automobilística estabelecer uma linha
geral de ação. Isso ocorre porque o Contran não
dispõe de meios para realizar a fiscalização em
sua plenitude.

No momento, como órgão normativo,que é, cabe
ao Contran baixar resoluções a respeito. Às fábri-
cas, tão interessadas na segurança quanto as au-
toridades, resta seguir as normas. ,Porém, quando a
estrutura do Contran, já oficializada, estiver fun-
cionando definitivamente, a fiscalização será efeti-
vada por aquele órgão.

1974

As modificações ocorridas na série de veiculos
produzida no ano passado serão conhecidas breve-
mente pelo Contran, cujo presidente, engenheiro
Silvio Dinis Borges, espera comunicação do sindi-
cato sobre o cumprimento dos itens estabelecidos.
Também se conhecerá novos itens incorporados
em 1973, assim como se saberá se haverá novida-
des no decorrer deste ano.

Observatório completará
este ano as pesquisas
para ter tempo nacional

Pesquisas de freqüência e de tempo, realizadas
desde meados do ano passado pelo Observatório Na-
eional, permitirão ainda este ano o definitivo esta-
belecimento da escala de tempo nacional, com su-
cessivas medidas feitas em relógios atômicos (cé-
sio) de várias instituições brasileiras e utilização
dar cadeias de televisão (método de Linha 10).

A importância da escala decorre do fato de que
os relógios atômicos, apesar de sua grande precisão
— só atrasam um segundo em 3 mil anos — apre-
sentam flutuações consideradas normais, uns em re-
lação aos outros, de conformidade com as previsões
de necessidade dos usuários.

OS SISTEMAS

A utilização de relógios atômicos para controlar
padrões de freqüência foi por muito tempo consi-
dorada impraticável. Mas, após sucessivas experiên-
cias. começou a funcionar na Inglaterra, em 1955,
um padrão de freqüência baseado no feixe de césio,
no National Physical Laboratory.

So utilizadas ainda no controle outras escalas
nacionais e uma internacional, a A-3, formada pelo
Bureau International de 1'Heure, com data inicial
de 1? de janeiro de 1958.

Depois de dezembro de 72 passou a ser empre-
gado no Brasil o padrão secundário de rubidio (pa-
drão portátil de rubidio), em que o relógio é condu-
zido às Instituições da Rede de Coordenação da Ho-
ra do Brasil, para homogeneidade entre a hora emi-
tida e utilizada no território nacional e a hora le-
gal ou oficial do Observatório Nacional.

Esse sistema, segundo o responsável pelo Ser-
viço de Hora do Observatório, Sr. Mourilhe Silva, é
preciso mas muito dispendioso. O funcionário en-
carregado da aferição é obrigado a fazer viagens, a
intervalos de 40 dias, para observar flutuações en-
tre cinco a 10 microssegundos, para mais ou para
menos.

Por isso a sincronização do Observatório Nacio-
nal utiliza também a Linha-10, embora com os In-
convenientes das flutuações de propagação das
emissoras de televisão. E faz intercomparações no
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (São José
dos Campos), Instituto Astronômico e Geofísico
(São Paulo), Centro de Radioastronomia e Astrofi-
sica Mackenzie (Atlbaia, SP), Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas da Ma-
rinha, Laboratório de Desenvolvimento da Embratel
e SGS2008 (Satelllte Geophysics Station 2008, Phy-
sical Science Laboratory, em São José dos Campos).

AS NECESSIDADES

De acordo com a exatidão requerida, as necessi-
dades de tempo e freqüência podem ser divididas
em três classes principais:l>aixa exatidão, com erros
desde 20 segundos até um milésimo de segundo;
inctlia exatidão, com erros de um milésimo de se-
gundo até 20 microssegundos; c alta exatidão, com
erros de 20 microssegundos até um milésimo de ml-
crossegundo.

Os principais consumidores da classe de baixa
exatidão são o público em geral, servido por um
sistema de hora por telefone (Observatório Nacio-
nal, 248-3425, 248-3956 e Cetel 130 e Valongo,
288-0130); os radioamadores, os donos de pequenas
embarcações, os astrônomos que realizam pesquisas
baseados no tempo, as companhias de navegação
aérea, as estações de rádio e as ferrovias.

Entre os de media exatidão figuram a sismo-
logia, os levantamentos topológicos; os estudos de
propagação de ondas de rádio, a geodésia (com sa-
télites artificiais ou não), os sistemas de proteção
ao vôo e determinado tipo de pesquisa astronômica.

Na última classe estão a navegação aérea e
marítima que se utiliza de satélites, os sistemas de
navegação marítima que usam transmissões em
freqüência muito baixa (VLF), o rastreamento de
satélites, o controle de tráfego aéreo, a coordenação
de redes nacionais de televisão, as pesquisas sobre a
teoria da relatividade, os laboratórios de padrões
de tempo e de freqüência, os sistemas de preven-
ção de choques aéreos e as redes de comunicação
digital.

Federal dá
prêmio maior
a S. Catarina

Saiu para Santa Cata-
rina o prêmio maior da
Loteria Federal, extra-
ção de ontem, com Cr$
550 mil, atribuídos ao bi-
lhete 6 698, cabendo ao
Paraná o prêmio extra,
correspondente ao 17 9
vigésimo da série B do
bilhete 3 018, premiado
com CrS 60 mil.

Os outros quatro prê-
mios maiores foram os
seguintes: bilhetes
34 559, 22 580, 29 703 e
13 978, com CrS 60 mil,
Cr$ 30 mil, CrS 20 mil e
CrS 10 mil, todos para
São Paulo.

Foram premiados com
CrS 1 000 00, cada um,
18 bilhetes correspon-
dentes às 9 aproxima-
ções anteriores e às 9
aproximações posteriores
ao primeiro prêmio.
Todos os b ilhetes ter-
minados com a centena
698, igual à centena do
primeiro prêmio, estão
premiados com CrS
1 000,00.
Todos os bilhetes ter-
minados com as cen-
tenas sorteadas de n°s.
020 e 892 têm CrS
300,00. Todos os bilhetes
terminados com as deze-
nas 01, 03, 59, 78, 80, 95,
96, 97, 99 e 00, estão pre-
miados com CrS 70,00
Todos os bilhetes ter-
minados com o algaris-
mo 8, final do primeiro
prêmio, estão premiados
com Cr$ 70,00.

Dez Anos de Revolução
Os Próximos Cinco Anos
As Novas Opções

REVISTA
ECONÔMICA
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Alguns jornalistas e
personalidades do mais alio
nível do país
estarão reunidos em
cinco diferentes cadernos
dc lõ a 19 dc abril
para contar

a história da revolução econômica no Brasil
Analisando profundamente os fatores que nos

impulsionaram alé aqui e como eles podem
determinar o nosso futuro a

REVISTA ECONÔMICA do JORNAL

DO BRASIL

será editada pelo 15."
ano consecutivo.
Com uma imagem lúcida
e completa da realidade
brasileira de ontem
boje e amanbã.

JORNAL DO BRASIL

I — Veículos Novos 185,21 100,46 72,10 57,78 51,02 46,49
II' — Veículos Usados 185,83 101,06 72.71 58,16 51,68 47,18

III. - Eletrodomésticos 187,05 102,27 73,63 58,89 53.02 48,57
IV — Serviços 186,45 101.67 73,12 58,41 52,35 47,88

V. - CDC — Sem alienação .... 187,70 103,14 73,74 58,86 54,06 49.20

Nestas taxas já estão incluídas as despesas de financiamento inclusive imposto sobre operações
financeiras. '

lll "a^KjJ BANCO DA BAHIA INVESTIMENTOS S.A. II

Taxas Máximas de Financiamento II

Ul BANCO DA BAHIA INVESTIMENTOS S/A —C.G.C. 15.111.3G6 |||

Ul Custo efetivo equivalente a 29% capitalizados anualmente, mais IOF lll

Ul BAHIA INVESTIMENTOS — CRÉDITO E FINANCIAMENTO S. A. — C. G. C. 61.082.103 jjj

Ul TABELAS/1'KAZOS 12 18 24 30 36 ||
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lll III. - Eletrodomésticos 187.05 102.27 TH.03 58,89 53,02 48,57 |B
lll IV —Serviços 18G.45 101.67 73.12 58,41 52,35 4,.88 111
Ul V. 

- CDC — Sem alienação .... 187,70 103,14 73,74 58,86 54,06 49.20 1

Ul Nestas taxas já estão incluídas as despesas de financiamento inclusive o imposto sobre operações |||
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CEDAG RECEBE 10 COMPRESSORES WORTHINGTON
PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DA GB.

A Companhia Estadual de Águas da Guanabara — CEDAG — da

Secretaria de Obras adquiriu, através da Tomada de Preços n.° 627

de 10/12/73, 10 compressores quo serão utilizados na manutenção

clã rede de águas cio Estado.

Os compressores marca Worthington, modelo 160-D Monorotor,

foram entregues ao Engenheiro Hugo de Mattos Santos, Presidente da

CEDAG, pelo Sr. Antônio Roaes, Presidente da Reaos Equipamentos

de Engenharia Ltda., empresa que forneceu os equipamentos.

Da cerimônia realizada na sedo da Divisão dc Transportes e

Equipamentos participaram os Srs.: João Ferreira do Nascimento,

Diretor do Departamento do Operações; Sérgio Braga Bittencourt So-

dré, Diretor do Departamento de Atividades Auxiliares; Jesus Pessoa

Vieira, Assistente da Diretoria; Paulo Henrique A. Almeida, Chefe

da Divisão de Transportes e Equipamentos; Paulo Ccsar 3.G.R. No-

gueira, Chefe do Serviço de Controle da Divisão de Transportes •

Equipamentos; Domingos Nori Penido, Diretor Gerente da Divisão do

Compressores Worthington; Fábio Pereiro Santos, Gerente de Marke-

ting da Divisão do Equipamentos de Construção e Mineração da

Worthington e Wilson Cardoso do Souza, Representante e Assistente

da Diretoria da Reaos Equipamentos dc Engenharia Lida.

Na ocasião foi dada partida a 1 dos compressores pelo Enge-

nheiro Fábio Pereira Santos, formalizando a entrega técnica dos

equipamentos.
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Óleo da
URSS é
embarcado«

Brasília (Sucursal) —
i Fontes da Soyuzneftcexport

— empresa estatal soviética
quo fechou recentemente

1 venda de 1 milhão dc tone-
ladas de óleo dlcsel ao Bra-', 
sil — informaram que já foi
completado o primeiro car-
regamento dc óleo — de 20

, mil litros — no navio Vos-
tok que zarpou do porto de

, Orlena em direção ao Medi-
terranco.

A empresa soviético apre-1 sentou aos técnicos da Pe-
trobrás que estiveram em

1 sua sede, há 15 dias, na' Smolenskaya Sennaja, em
Moscou, oferta para expor-• tar petróleo cru e óleos dc' vários tipos, gasolina d e
aviação, parafinas, bensol

\ puro, tolueno c solventes.

;PETRÓLEO
As mesmas fontes sovlétl-

i cas admitiram que a.s ven-
das dc petróleo e combusti-

i veis ao Brasil poderão ser
consideravelmente aumen-
tadas, uma vez que grandes
investimentos estão sendo
realizados para maior ex-

, ploração das reservas de
petróleo, gás c carvão na
Sibéria, principalmente em
Samotlor (petróleo), Nffldym
(gás) c Yakutia (gás e pe-
tróleo i.

Os especialistas da Soyuz-
n e f t e export informaram
que o Brasil poderá vir a se
tornar um importador de
médio nivel de petróleo e
subprodutos, dando conti-
nuidade a uma tradição de
importação encerrada em
1969. Em 1965 as compras' cm petróleo bruto da União
Soviética atingiram a 33
milhões de dólares, passarí-
do em 1966 para 32,7 mi-
lhões. Em 1967 o total caiu
acentuadamente, só tendo
sido importado petróleo no
valor de 8,5 milhões de dó-

! lares.

Consumo de gasolina cai 10°/o
As várias campanluis dc pu-

bllcidade aconselhando c ensinem-
do a economizar gasolina, o vasto
noticiário diário sobre a crise do
petróleo, o aumento dos pregos e
o êxodo das férias provocaram uma
queda dc 10% no consumo de com-
bustíveis no Estado da Guanabara
nos últimos trinta dias.

Por mès, o chamado mercado
automotivo do Rio consome 70 ml-
lhões de litros de derivados dc pc-
tróleo c "neste janeiro foram eco-
nomizados 7 milhões de litros." A
informação c do presidente do Sin-
dicato do Comércio Varejista de
Combustíveis do Estado da Gua-
nabara, Sr. Luis Gil Siufo Pereira.

Sempre que o preço da gaso-
Una ê aumentado o consumo sofre
uma retração, durante os quatro
ou cinco dias seguintes à dala do
aumento, voltando em seguida aos
Índices normais. E isso aconteceu
por dicas vezes nos últimos três
meses, "já que tivemos dois au-

mentos, um em novembro c outro
cm. janeiro", conforme o Sr. Luis
Siufo Pereira. Contudo, a retração
continuou.

— Além do prego elevado, con-
tribuem para isso outras três cau-
sas, explica ele. As campanhas de
publicidade, o noticiário que a im-
prensa publica a respeito da crise
do petróleo c a queda do movi-
mento de automóveis na cidade
constituída por aqueles r/t/c estão
passando as férias fora da cidade.
Os dois fatores mais marcantes são
as campanhas c os preços altos. O
carioca realmente está levando a
sério os conselhos para economizar
gasolina. Conheço até donos de
postos dc gasolina que mandaram
regular seus carros para gastecr
apenas a gasolina comum c rodar
mais quilômetros por litro de com-
bustivel.

Segu7ido o presidente do Sin-
dicato, a quase totalidade dos 63
milhões dc litros consumidos em

janeiro c de gasolina comum, mais
barata.

Os lucros dos donos de postos
sobre cada litro de combustível
vendido caíram bastante. Antes, a
gasolina comum rendia ao posto
15% por litro e a azul, 12%. Com
a crise, esses números desceram
para 10% e 70%, respectivamente.
E como é a gasolina comum a que
mais vende, os lucros são pccpic-
nos. A média dc venda de cada
posto no Rio é dc 150 mil litros
mensais.

— O dono do posto está tendo
que pagar a gasolina à vista, diz o
Sr. Luis Siufo. Sc não pagar, o
caminhão-tanque nem entra no
posto. Então, revender a crédito
não è vantagem. Muitos postos não
aceitam mais os cartões de crédito,
mas nós estamos entrando em en-
tendimentos com as empresas que
financiam os cartões para que elas
paguem aos postos dentro dos pra-
zos previstos*

Governo anunciará plano
nacional de energia nuclear

¦DèttJA m wmmis §__ (iy@ ®i
(ESTADO DA GUANABARA)

EXTRAVIO DE CAUTELAS NOMINATIVAS

JIANBIIIB®

A Caixa de Registro e Liquidação da Bolsa de V alores do Rio de Janeiro, comunica, para fins de emis-
são de segundas vias, pelas respectivas empresas, que encontram-se extraviadas as cautelas nominativas abai-
xo relacionadas:

Nome do Acionista n.° Caut. Qt. de Ações Tipo Empresa
RENE PEREIRA DA ROCHA 81.782 200 ON Bco. Estado de São Paulo S/A
CIRCULO DOS OFICIAIS INT. DAS
FORÇAS ARMADAS 89.450 K000 ON Bco. Estado de São Paulo S/A
JAIR DO AMARAL VASCONCELLOS 17.300 500 ON Banco Nordeste do Brasil S/A
TURIANO DE MATTOS BARROSO 15.837 500 ON Banco Nordeste do Brasil S/A
CEZAR AUGUSTO MATTA SEMINÁRIO 5.153 400 ON Banco Nordeste do Brasil S/A
LUIZ SAPIANZA 106.839 400 ON Banco da Amazônia S/A
EGON WOLF 169.032 1.000 ON Bco. Estado de São Paulo S/A
MARIA HORTENSIA DO NASCIMENTO
E SILVA 75.904 400 ON Bco. Estado de São Paulo S/A

(a.) ALTHEMAR DUTRA DE CASTILHO
Superintendente Geral

O Grupo Othon está construindo
as melhores opções para você aplicar
os Incentivos Fiscais da sua empresa:
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RIO OTHON
PALACE HOTEL S.A.
No melhor ponto da praia de Copacabana.
A ser inaugurado em março de 1975:
626 apartamentos do maior luxo.

BAHIA OTHON
PALACE HOTELS.A
Com 301 apartamentos, na mais bela praia de
Salvador, a praia de Ondina.
E falta menos de um ano para a inauguração:junhode 74!

Co
_&

Você já pensou o que ganham os sócios de hotéis desse gabarito?
Em pontos chaves de atração turística?
Administrados coma categoria de uma empresa que tem
30 anos de experiência, 10 hotéis famosos e só na praia de
Copacabana existem 5: Leme Palace, Trocadero, Califórnia,
Olinda e Lancaster.
AINDA É TEMPO - Deduza os 50% do seu imposto de renda
optando pelo GRUPO OTHON: 42% em SUDENE TURISMO

8% em EMBRATUR
Ganhe dinheiro sem sair da praia.

m o Grupo Othon Bezerra de BVIello.
Informações: Rio: Rua Teófilo Otoni, 15,6.° andar, Tela: 243-9045 e 223-5364

Projetos aprovados pela Sào Paulo: Rua Barão Duprat, 223,4.° andar, tel: 228-0011
Embratur e pela Sudene Salvador. Av. Estados Unidos, 10, sala 101, tel: 21049

Recite: Praça Sérgio Loreto, 1110, tel: 24-2492 e 24-2320

São Paulo (Sucursal) — O presida*)-
te das Centrais Elétricas de São Paulo
(CESP), Sr. Lucas Nogueira Garcez, afir-
mou ontem, durante a abertura do I Sim-
pósio Sobre Tecnologia Energética, que
está sendo elaborado um Plano Nacional
de Energia Nuclear, c que será anuncia-
do durante o atual Governo, cm termino
de mandato, ou no novo, logo no inicio da
gestão.

O Sr. Lucas Garcez disse ainda que"o Brasil tem segurança até o início da
década de 80, em obter a energia de que
necessita, num ritmo de crescimento de
mais de 10%, ao ano, só em base liidre-
létrica. E' uma das únicas nações do
inundo que tem esse privilégio. Isto é im-
portante porque neste periodo vamos ter
tempo suficiente para entrar certo no se-
tor de energia nuclear.

ESPECIALISTAS

O I Simpósio Sobre Tecnologia Ener-
gética, que está sendo realizado na Es-
cola de Administração de Empresas de
São Paulo (FGV) contou ontem com a
participação de quatro especialistas bra-
sileiros do setor. O encontro está sendo

Japonês quer
fabricar carro
elétrico no Rio

A Secretaria de Ciências e Tecnolo-
gia confirmou ontem que vêm sendo
mantidos contatos com empresa japone-
sa que deseja instalar na Guanabara in-
dústria capaz de fabricar equipamentos
elétricos e automóveis também movidos
a eletricidade.

O nome da empresa não foi divulga-
do, pois os contatos foram ainda super-
íiciais^e nada de concreto íoi ainda de-
finidoem termos de investimento, locali-
zação e participação do Estado.
CAMPO GRANDE

Com o esgotamento das zonas mdus-
triais de Paciência. Palmares, Fazenda
Botafogo, Jacarepaguá e Santa Cruz
através da reserva, venda ou carta pro-
posta para 51 empresas que vão instalar
indústrias, estão sendo completados os
entendimentos que farão da área de
Campo Grande a próxima zona indus-
trial do Estado.

A área global será de aproximada-
mente 5 milhões de metros quadrados
dos quais 300 mil metros quadrados se-
rão reservados para uma área comunitá-
ria e dessa área cerca de 20 mil metros
quadrados serão entregues à Fiega para
a instalação dc uma escola dc prepara-
ção de mão-de-obra.

desenvolvido paralelamente ao I Semi-
nárlo Sobre Tecnologia Nacional, promo-
vido pela Fundação Getúlio Vargas, Or-
ganização dos Estados Americanos o Con-
selho Nacional dc Pesquisas.

O diretor do Instituto de Fisica da
Universidade de São Paulo, José Goldem-
berg, ao falar sobre a iniciativa brasilei-
ra no setor de energia nuclear, conside-
rando as necessidades do desenvolvimen-
to nacional, disse que ela não pode ser
posta em prática independentemente dos
rumos gerais que este desenvolvimento
vai tomar.

— A implantação e o desenvolvi-
mento de uma indústria nuclear no Bra-
sil, não deve seguir uma orientação di-
versa das que seguem a implantação de
outras indústrias, principalmente as dc
vanguarda, como a aeronáutica e dc
grandes máquinas c equipamentos não
seriados. Há condições para a indústria
nacional, produzir o necessário para o
nosso consumo, adquirindo e absorven-
do know-how hoje necessário, e poste-
dormente obter, grad.itivamente, os in-
dices de nacionalização — disse o elen-
tista.

Duas empresas
vão investir em
reparos navais

A Superintendência Nacional de
Marinha Mercante (Sunamám) enviou
carta-convite a sete empresas seleciona-
das para concorrerem com 49% do ca-
pitai a ser investido no Centro de Re-
paros Navais que será construído no
Brasil.

Inicialmente, 11 empresas estran-
geiras se candidataram e dessas foram
escolhidas: Ishikawajima Harima, do
Japão; Kawasaki Heavy, do Japão; Ve-
rolme, da Holanda; Llsnave, de Portu-
gal; Universo Tankship, dos Estados
Unidos; Blohon e Co. Voss, da Alemanha
Ocidental; Gotaverken, da Suécia. Des-
se grupo, poderão ser escolhidas apenas
duas empresas, levando-se em conta lo-
cal, orçamento e prazo para instalação.

JAPÃO PREOCUPADO

O presidente da Kawasaki Steel Cor-
poration, Sr. Ishiro Fujimoto, disse on-
tem em São Paulo que sente ecrío te-
mor ante a persistência da tendência
altista do petróleo sabendo os problemas
que isso pode acarretar para o Japão.
O Sr. Fujimoto embarca hoje para Tó-
quio após uma estadia de 10 dias no
Brasil quando instalou uma representa-

- ção da emprese no Rio.

Álcool anidro cio IAA garante
produção de etileno em março

O Instituto do Açúcar c do Álcool
fornecerá álcool anidro à indústria pe-
troquimica para a produção de etileno
c polietileno de alta e baixa densidade,
com o objetivo dc assegurar o abasteci-
mento do mercado no periodo de 30
a 45 dias em que a Petroquímica União
sofrerá uma paralisação técnica para
ampliação de suas instalações.

A medida foi determinada pelo Mi-
nistro da Indústria e do Comércio, após
reunião realizada em seu gabinete com
Industriais do setor petroquímico. O Mi-
nistro Pratini de Morais indicou que a
utilização do álcool para esse fim é de
caráter transitório, e que o polietileno,
no caso, se destinará prioritariamente
ao atendimento da produção de emba-
lagens para leite, fertilizantes, produtos
farmacêuticos e veterinários, e para re-
vestimentos de fios e cabos elétricos.

LITROS

A única empresa que dispõe de ins-
talações para produzir etileno (de onde
se produz os polietilenos) a partir do
álcool anidro é a Union Carbide, em

São Paulo. A empresa deverá receber do
IAA cerca de 18 milhões de litros de
álcool,

A Petroquímica União voltará a
produzir, já com capacidade ampliada
de 468 mil t/ano para 720 mil t/ano,
antes do final de abril. Por outro lado,
alguns setores empresariais e do Gover-
no mostram-se preocupados com a pos-
sibilidade de a nafta — derivado prima-
rio do petróleo e uma das fontes bási-
cas do leque petroquímico — continuar
prolongadamente sua vigorosa tendên-
cia altista no mercado internacional. A
nafta e o benzeno (produzido a partir
da nafta) têm multiplicado de preço
desde meados do ano passado, não só
como conseqüência da crise e alta nos
preços do óleo cru. como de uma con-
Juntura de mercado petroquímico onde
desponta uma forte demanda.

A não acomodação dos preços da
nafta e outros produtos intermediários
da indústria petroquímica poderá via-
bilizar o retorno ao álcool anidro como
fonte de produtos plásticos dc diversos
tipos, principalmente no ramo do cti-
leno.
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BANCO HALLES DE INVESTIMENTOS S.A. 0

lil.
COMUNICA

Assinalara fie contraio de financiamento com

recursos provenientes do

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

entre a

Caixa Econômica Federal e

J. RUDLOF & CIA. LTDA.

110 valor de

Cr$ 1.100.000,00

(Hum Milhão e Cem Mil Cruzeiros)

destinados a ampliação industrial

para aumento de produção.
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Banco Safra S. A. ^
C.G.C. n.o58.160.789
CARTA PATENTE n.°2,652

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE1973
COMPREENDENDO OPERAÇÕES DA'MATRIZ; AGÊNCIAS NOPAÍS EFILIAL EM NASSAU - BAHAMAS

?
ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa
Banco do Brasil
Letras do Tesouro Nacional .

7.949.779.31
5.383.092,95

14,125.535,14

ifgSSSi.  UBSsà*
Financiamentos . 208.855.566,34
butros Créditos  3§lVã?7-2IS'SÍ
ValoreseBens 95.931.890.03.

MOBILIZADO

PENDENTE
Despesos Diferidas .

COMPENSAÇÃO

27.458.407,40

894.493.597,88

10.114.298,23

1.843.757,70

Fianças
Outras Contas .

256.453.422,85
53-2.95b.503.47 6.093.409.926.32

7.033.319.987.53

PASSIVO ?
NÃO EXIGIVEL
Capital
Reservas o Fundos.

EXIGIVEL
Depósitos à Vista ....
Depósitos a Prazo ...,
Refinanciamentos:

Resolução 63
FINAME
Outros 

Outras'Exigibilidades.

PENDENTE
Lucros em Suspenso
Rendas de Exercícios Futuros

COMPENSAÇÃO-
Fianças.
Outras Contas ....

87.360.000,00
19.459.838,32

310.921.993,75
30.705.595.31

122.249.258.03
8.626.431,53¦ 37.454.462,26

163.000,00
16.490.970,45

256.453.422,85
5.842.956.503,47

106.819.838,32

341.627.589,07

168.230.151.82
300.578.511.55
810.436.252,44'

16.653.070,45

6.099.409,926.32

7.033.319.987,53

^

<#>

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM31 DE DEZEMBRO DE1973
PERiODO.DE JULHO A DEZEMBRO DE 1973

DÉBITO

DESPESAS OPERACIONAIS
Correção Monetária de Ope-

rações Passivas
Juros e Comissões.
Resultados de Câmbio , _

1.910.919.45
2.156.694,07
6.635.040,96

DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
DESPESAS DIVERSAS.

10.702.654,48

22,348.275,98

1.747.841,08

<#>

<t»

FUNDO DE RESERVA LEGAL.
FUNDO DERESERVA DE RIS-

CO EM OPERAÇÕES . DE
CÂMBIO

FUNDO PARA PREJUÍZOS E-
VENTUAIS

RESERVA PARA AUMENTO
DE CAPITAL

OUTRAS RESERVAS
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO DE

INCORPORAÇÃO
DIVIDENDOS AOS ACI0NIS-
TAS

GRATIFICAÇÕES A DIRETO-
RES E FUNCIONÁRIOS....

DOAÇÃO A ASSOC. DOS FUN-
CIONÁRIOS DAS ORGANI-
2AÇÓES SAFRA

46-i.02S.73

946.005,00

5.500.000,00

2.153,612,92
727.022,71

7.128.396,54

4.704.256,29

828.050,00

92.800,00.

CRÉDITO

RENDAS OPERACIONAIS
Correção Monetária de Upe-

rações Ativas
Rendnsdc Jurose Comissões
Rendas de Tarifas s/ Serviços
Resultados do Cambio

3.016.913,36
22.469.079.47

987.367,40
14.308.592,77

OUTRAS RENDAS ...
LUCROS DIVERSOS,

REVERSÕES

40.781.953,00

7.336.371,59

2.978.126,79

6.345.992,35

22.644.172,19'
57.442.S43.73 57.442.943.73

4>

"̂? ASTOR CARLOS DE ALMEIDA
Téc. Contab, CRC - SP. n.» 58.275

Banco Safra de Investimentos S. A.
C.G.C. n.o61.088.696
CARTA PATENTE n.°A-67/644

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

DISPONÍVEL

PASSIVO <#>

Caixa e Bancos
Letras do Tesouro Nacional .

REALIZÁVEL
Devedores 

"p/Responsabili-

dades Cambiais 
Devedores p/Financ. B.N.H.
Devedores p/Financ. RES. 63
Devedores p/Financ. RES.
171

Devedores p/Financ. FINAME
Devedores p/Financ. FIPEME
Devedores p/ Financ. EXIM-

BANK 
Financiamentos c/ Correção
Monetária

Participações
. Ações e Debêntures...

Letras do Câmbio
Títulos Públicos e Outros Va-

. (ores
Outros Créditos

18.904.190,82
401.202,76

780.090.72
111.354.802,68
367.806.890,95

985.935.43
223.568.027.51
48.914.762,97

52.526.022,02

926.847.692,95
46.610.612,20
18.227.064,66
41.083.394,30

19,305.333,58

NÃO EXIGIVEL
Capital
Aumento de Capital ..
Reservas e Fundos.,.,

EXIGIVEL

53.500.000,00
26.500.000,00
59,235.564,33 139,235.564,33

13 095 522 79
14Ò,'725l556.'5-'t 1.992.526.375,72

MOBILIZADO
PENDENTE

Despesas Diferidas
Correção Monetária do Ope-

rações Passivas a Vencer..

COMPENSAÇÃO

35.463.649,97

63.971.213.54

30.029.044,20

99.434.363,51

Fundos de Investimentos ..
Fianças - PIS
Fianças - 4131
Fianças - Outras 
Outras Contas

41.303.763,01
126.609.672. 41
109.353.900,00

2.166.451,40
10.222.936.824,61 10.502.370.611,43

12.643.666.288,44

Depósitos a Prazo Fixo
Empréstimos no Exterior p/

Repasse 
Refinanciümjntos B.N.H....
Refinanciamentos FINAME.
Refinanciamentos FIPEME .
Rclinanciamentos EXIMBANK
Aceites Cambiais
Outras Responsabilidades ,, .

PENDENTE
Receitas biferirías.,
Correção Mono t ária de Ope-

rações Alivas a Vencer....

COMPENSAÇÃO
Fundos de Investimentos,
Fianças - PIS
Fianças-4131
Fianças - Outras 
Outras Contas

746.670.409,42

346.697.998,33
107.722,741.08
220.366.314,90

47.075.205.18
47.9-14.004,94

848.525,81
263.493.432,36

80.433.637,44

140.807.793,17

41.303,763,01
126.609.672,41
109.353.900,00

2.166.451,40
10.222.936.824,61

1.780,818.632,07

221,241.430,61'

^
^

4>
10.502,370.611,43

12.643.666.288,44

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
PERÍODO DEJULHO A DEZEMBRO DE1973

DÉBITO

CORREÇÃO MONETÁRIA DE
OPERAÇÕES PASSIVAS....

DESPESAS GERAIS  __

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO
Fundo ds Reserva Legal ....
Fundo p/Aumento de Capital
Amortização - Decreto Lei n.°.
1303

Provisão p/Dev. Duvidosos .
Gratificação aos Funcionários

e Doação à Assoc. Func, .
das Organizações Safra ...

52.542.787.83
45.398.910.82

1.602.000.00
23.810.403,78

5.562.500,00
2.000.000,00

334.866,71.

CR ÉDITO
<#

97.941.698,65

33.350,770,49

131.301.469.14

CORR. MONETÁRIA DE OPERAÇÕES
ATIVAS 

OUTRAS RENDAS

REVERSÃO SALDO CONTA PROV. P/
DEVEDORES DUVIDOSOS

66.944.785,96

63.035.578,61

1.321.104,57

131.301,469,14

CARLOS ALBERTO GARCIA PASSOS
Téc. Contab. CRC - SP. n.« 73,211

<Í>

«t» ^

Safra S. A:Crédito Imobiliário
C.G.C. n.o 60.976.115
CARTA PATENTE n.°A-2904/66

4>
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
Letras Imobiliárias

REALIZÁVEL
Financiamentos Imobiliários.
Cédulas Hipotecárias
Créditos Imobiliários Adqui-
ridos

Empréstimos p/Mat. Consu.
Subpr. - Recon

Aplicações Diversas
IMOBILIZADO

23.707.104,84
8.640.000,00

151.117.893,12
49.677.667,18

5.277.432,01

8.807.980,33
2,770.452,97

32.347.104,84

PASSIVO

4>
«áfffi^ Safra Crédito, Financiamento e

Investimentos S. A.
«t>

C.G.C. n." 60.783.420
CARTA PATENTE n.« A-67/1259

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital
Reservas e Fundos.

PENDENTE
Despesas a Apropriar.

COMPENSAÇÃO ..

217.651.425,66

175.809,38

1.388.982.12-

850.890.773,70
1.102,454.096,70

EXIGÍVEL
Letras Imobiliárias
Depósitos do Público
B.N.H. - Emprést. Assist. Fi-
nanecira

Outras Responsabilidades ..

5.350.000,00
8.475.961.44

138.069.103,00
32.312.814,93

54.206.254,54
6.887.007.66

PENDENTE
Receitas a Apropriar.

COMPENSAÇÃO.

13.825.961,44

231.475.180,13

6.262.180,43

DISPONÍVEL, 5.791.080,63

^

850,890.773.70
1.102.454.095,70

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973
PERlODO DE JULHO A DEZEMBRO DE1973

4>

REALIZÁVEL
Financiamentos - Oporações

c/Aceites Cambiais
Devedores p/ Financiamentos
FINAME

Devedores p/ Financiamentos
Caixa Econômica Federal..

Empréstimos
Letras do Câmbio em Carteira
Valores o Bens .'
Outros Créditos

IMOBILIZADO

633.801.173,99

23.181.165,76

1.216.100,00
146.625.431,46

2.535.744,28
23.143.213.56
9.053.977,58

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital
Reservas e Fundos,

839.556.806,63

6.520,330,69

109.-108.873,06
PENDENTE

Despesas Diferidas

COMPENSAÇÃO  1.960.234.083,35

2.921.511.174,30

EXIGÍVEL
Títulos Cambiais 
Refinanciamentos FINAME .
Relinanciamento Caixa Eco-

nômica Federal
Contribuições o Encargos a
Recolher

Outras Responsabilidade-. -.

PENDENTE
Receitas Ditciidns

39.000,000,00
11.676.091,88

678.907.664,40
22.286.740,13

1.216.100,00

3.304.949,82
32,936,794,32

50.676,001,88

793.652.248,67

111.948,750,46

COMPENSAÇÃO  1.960.234.083,35

2.921.511.1 74,36

DÉBITO

<#> DESPESAS GERAIS
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO

Reserva Legal
Fdo, p/ Aumento do Capital.
C. M. Capital o Roserva Legal
Provisão p/ Devedores Duvi-
dosos ,'....

Gratificação aos Funcionários
n Doação A Assoc, Func,
das Organizaçõos Safra ..

20,711.805,39

CRÉDITO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

PERlODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 1973

RENDASOPERACIONAIS  23.298.630,43
REVERSÃO DO SALDO DA CONTA DE
PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS 22.229,13

DÉBITO

#
DESPESAS GERAIS
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO

Fundo do Rosorva Lopal ....
Reserva p/ Manutenção do

Capital de Giro Próprio
Provisão p/ Devedores Duvi-
dosos •

Gratificação aos Funcionários
Fundo p/ Aumento do Capilal

98.998.376,38

CRÉDITO

RENDAS OPERACIONAIS  105.819.351,01
RENDAS EXTRA OPERACIONAIS 428.407,54
REVERSÃO DO SALDO DA CONTA DE

PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS
1,tiib.t>4U,as \ ^^ Fundo do Kosorva LOflai .... 362.000,00

>ÍSX>> C. Ml Capital o Roserva Legal 536.459,83 \ *S(» Reserva 
p/ Manutenção do mm\/i<Ãn P/m \/mnt! r>-m iwi nf>'n<; ., ,„., .,-,,,, /x^r Provisãop/Devedores Duvi- \ J_ Capital de Giro Próprio.... 5.174.772,00 PROVISÃO P/DbVLDORbb DUVIUUbUb 2.091.427,59 /j^,

jjs. dosos 32.112,14 .^. Provisão p/ Devedores Duvi- ^--^ Ng?
«KK^ Gratificação aos Funcionários \ NS? dosos  3.B30.000.00 ^-^ 

^V' n Doação à Assoc. Func. _ ¦ „.,..., \ Gratificação aos Funcionários 271.000,00 .,..„..„ ^-^ 
^gS>

das Organizações Saíra .. 64.500,00 2.609.054,17  /S^,. Fundo p/Aumento de Capilal 3.037,76 „ 9.340.809,76 N. _ -^

'W 23 
320 859,56 , 23.320.859,56 

"^ 108.339.186.14 
. 108.339.186,14; *.===J = =M = %

>^ Y^ / EOEVALDO TIUSSO j^
EOEVALDO TIUSSO y^. Téc. Contab. CRC - SP. n.» 68.277 \Sf>

^> \ 
Téc. Contab. CRC - SP. n.« 68.277 S$^ T

5
Banco Safra S.A. comunica o início das atividades da sua AGENCIA CASTELO

Av. Erasmo Braga, 277
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Fundec tem texto
O Conselho de Desenvolvimento Econômico do

Estado da Guanabara aprovou ontem o texto final
do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Esta-
do (Fundec) que poderá, a partir dc hoje, realizar
as seguintes operações com empresas cariocas: de-
volver créditos de ICM, realizar financiamentos
com taxa de juros favorecida e subscrever ações.

O Fundec inicia suas operações com cerca dc
CrS 12S milhões de credito, o que corresponde ao
Imposto dc Circulação dc Mercadorias suspensos
na forma da Lei n.° 1 93S. Todos os Incentivos des-
ta ordem, quando pagos, serão revertidos para o
crédito do Fundec.

Termina hoje o prazo para pagamenio à Sc-
cretaria das Finanças dos tributos devidos ao Es-
lado em atraso até dezembro de 1972, sem qual-
quer acréscimo dc multa ou correção monetária.

Europa terá uma política
unificada sobre energia
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CGC. n.° 61.801.783

Carta Patente n.° 67/1107, 29/06/67 - Banco Central

COMUNICADO
Atendendo a Circular 197, do Banco Central do

Brasil, comunicamos que o teto nominal

míiximo cobrado em nossas aplicações é de .29%
(vinte e nove por cento) capitalizados

ao ano, de acordo com a resolução 245 do
Banco Central do Brasil.

São Paulo, 31 de janeiro de 1974
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Bruxelas (UPI-JB) — A Grã-Breta-
nha levantou ontem seu veto às gestões
destinadas a estabelecer a política so-
bro energia do Mercado Comum Euro-
pcu (MCE).

O Governo britânico utilizou nas úl-
Umas seis semanas .sua faculdade clc ve-
to para opor-se à marcha rumo a uni-
dade nos setores da energia e da eco-
nomia da Europa até que outros países
membros do MCE — particularmente a
República Federal da Alemanha (RFA)
— aprovem um grande fundo para aju-
dar as regiões e as nações prejudicadas
pela crise.

FUNDO
Os Ministros das Relações Exteriores

dos nove países membros do MCE reu-
nlram-se ontem para debater o fundo
regional c um porta-voz informou que
estavam se aproximando dc acordos de
transação.

A fonte disse que o Ministro das Re-
lações Exteriores da Grã-Bretanha, Sir
Mec Douglas-I-Iome, anunciou que a rc-
lação entre a política sobre energia e a
regional havia se rompido e que uma
politica em tomo da energia não podia
seguir adiante.

A Grã-Bretanha foi objeto de crití-
cas por parte das outras nações mem-
bros do MCE por causa deste relaciona-
mento.

O Ministro das Relações Exteriores
da Bélgica, Renaat Van Elslande, igua-
lou-se à decisão do Governo da França
de marginalizar-se da linha monetária
européia e pediu aos Ministros que mar-

quem um debate especial sobre a "gra-
ve crise" que estes atos haviam causado.

O porta-voz disse que o veto brita-
nico sobre o progresso para a segunda
etapa da u;Mão monetária e econômica
da Europa ainda existe, presumivelmcn-
te. Mas isio não foi considerado tão lm-
portanto como o problema crucial da
energia.

A Comissão Executiva do MCE,
igualmente preocupada, está elaborando
um relatório oficial fixando as razões
dos males europeus e recomendando os
remédios. As fontes assinalaram que o
documento poderia estar pronto hoje.

A Grã-Bretanha declarou anterior-
mente que queria um fundo regional clc
3,3 bilhões de dólares (Cr$ 20 bilhões),
em um prazo de três anos. Porém, a RFA,
que seria o principal contribuinte, ne-
gou-se a considerar qualquer quantia
superior a 800 milhões de dólares (Cr$
5 bilhões).

Não obstante, desde o estancamen-
to original dc 18 clc dezembro, a RFA
aumentou sua oferta para 1,37 bilhão
de dólares (Cr$ 8 bilhões), enquanto a
Grã-Bretanha manifestou seu desejo de
que se reduza o fundo a 2,2 bilhões de
dólares (Cr$ 1,5 bilhão). A fórmula ale-
ma estipulou, não obstante, que as ver-
bas serão destinadas apenas às regiões
mais necessitadas.

Isto significa que a França acabará
também pagando mais do que poderá
receber. A França negou-se a fazer isto
em programas passados e as fontes dis-
seram que duvidavam de que Paris con-
tinue desejando efetuá-lo agora.

Alemanha
libera
capitais

Bonn (ANSA-JB) — O
Governo da República Fe-
dcral Alemã anunciou on-
tem a decisão de abolir as
restrições ao ingresso e sai-
da de capitais do pais.

Desde hoje não será mais
necessário autorização do
Governo para contrair cre-
ditos no exterior, a compra
de ações alemãs por resi-
dentes em outros paises, os
investidores estrangeiros na
RFA e os investimentos de
residentes na RFA no exte-
rior. Continuam em vigor
somente restrições para
compra de obrigações na
Alemanha por parte de re-
sidentes no exterior.

TAMBÉM NA HOLANDA

Haia (ANSA-JB) — O Mi-
nistro da Fazenda da Ho-
landa autorizou o Banco da
Holanda a revogar a proi-
bicão aos estrangeiros e não
residentes na Holanda de
comprar obrigações holan-
desas, com moeda estran-
geira.

Veloso fixa prioridade
para créditos externos
de Grè 430 milhões

O Ministério do Planejamento concedeu ontem
através dc atos assinado pelo Ministro Reis Velloso»,
prioridade para a contratação de quatro emprésti-
mos no exterior, que totalizam cerca de Cr$ 430 mi-
Ihões, solicitados pela Rede Ferroviária Paulista,
Departamento Nacional de Portos e Vias Navega-
veis, Cia. Vale do Rio Doce e o Ministério da Saúde.

A prioridade à Vale do Rio Doce se refere ao
projeto dc construção de uma usina de pelotização
de minério de ferro na Ponta de Tubarão que pre-
vc a contratação de empréstimo no valor de 30 bi-
Ihões de liras (Cr$ ,300 milhões), com*.-.a Società
Italiana Impianti, mediante outorga de garantia da
União.

PIB EM 1974

O Secretário-Geral-Adjunto do Ministério do
Planejamento, Sr. Afonso de Lima Vitule, falando
ontem em Washington a empresários norte-ame-
ricahosi afirmou que a economia brasileira mante-
rá em 1974 os resultados altamente dinâmicos que
o pais vem apresentando nos últimos seis anos, pre-
vendo uma taxa de crescimento entre 10 e 11% e
um Produto Interno Bruto dc 66 bilhões de dólares
(Cr$ 396 bilhões).

Disse que o principal efeito direto da crise de
petróleo sobre a nossa economia será na área de
transportes de passageiros, "uma vez que o petró-
leo, entre nós, tem muito pequena participação na
produção de energia elétrica e dele não necessita-
mos para produção de calor."

Afirmou o Sr. Afonso de Lima Vitule que esta
situação caracteriza o fato de que o Brasil é muito!
menos dependente do petróleo do que, em geral, o
Ocidente desenvolvido.

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - REGISTRO N.° GEMEC-RCA-72/272.
CARTA PATENTE N.° 3.927 DE 04.06.55-CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES N.° 01540541/0001
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BALANÇO GERAL: EM 31-12-1973

ATIVO PASSIVO

disponível
Caixa 
Banco do Bracil S.A.

REALIZÁVEL

CrS

Conta Depósitos

CrS CrS
7.677.185,80
4.137.098,21 11.814 28.1,01

Empréstimo.:
Â Produção: 
Ao Comércio 
A Atividades não Especificadas
A Governos Estaduais e Municipais
A Autarquias 

Outros Créditos:
Banco Central - Recolhimentos 
Compensação — Nossa Remessa 
Compensação — A Remeter 
Cheques e Ordens a Receber 
Saldos Devedores em Contas de Depósitos
Créditos cm Liquidação 
Acionistas — Capital a Realizar 
Correspondente, no País
Departamentos no País 
Outras Contas 

Valores t Bens:
Títulos à Ordem do B_nco Central
Titulos Federais 
Outros Valores 

194.792.275,94
40.939.417,11
66.482.063,14
66.304.688,67
•11.787.246,48

12.237.077.84
938,82

83.257,19
20.572.076.66

98.250,21
4.035 420,01

524.362,50
3 376.562,81

164.880.068,48
4.812 055,36

14.351.679,42
114.335,22

3.671.959,49

410 305.691,34

Bem

IMOBILIZADO
Imóveis de Uso, Reavaliação e Imóveis em Construção 
Móveis e Utensílios 
Almoxarifado
Sistemas dc Comunicação, Mecanização Avançada c Segurança

210.620.069,88

18.137.974,13

1.138.466,46

4.950.747,16
4 632.331,21
1.381.537,62

389.179,75

RESULTADO PENDENTE
Despesas de Exercícios Futuros

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

101AL 

640.202.201,31

11.353.795,74

453 063,51

808.195 815,79

1.472.019.160.86

NAO EXIGIVEl CrS CrS
Capital:

De Domiciliado» no País 39.200.000,00
Aumento da Capital 1.805.274,00

Reservas e Fundos (P/ Prejuízos Eventuais - CrS 1.300.000,00) 24.008.674,26

(P/ Aumento de Capital - Dee. 157/67 - CrS 813.000,00)
(P/ Aum. Capital — Inclusive Manutenção de Capital Gi-
ro Próprio CrS 6.747.000,00)

EXIGIVEL
Depósitos:

À Vista c a Curto Prazo:
Do Público 134.531.772.17
De Entidades Públicas 86.758.313,92 221.290.086,09

A Médio Prazo:
Do Público:

A Prazo Fixo 36.603,00
Com Correção Monetária 7.988.532,73 8.025.132,73

Outras Exibilidades: 229.315.218,82
Cobrança Efetuada, em Transito 277.246,92
Ordens de Pagamentos 18.329,611,38
Correspondentes no Pais 2.497.116,28
Departamentos no Pais 156.988.196,37 ..- - ¦

Outras Contas 11.336.03 M^ 189.428.202,43

Obrigações (Especiais):
Recebimentos de Impostos Estaduais e Municipais .(.811.290.68
Recebimentos por Conta do Tesouro Nacional 518 ííá níRedescontos o Empréstimos no Banco Central „,;. S22';2
Depósitos Obrigatórios - FGTS 2.73 .009,50
Obrigações por Refinanciamentos e Repasses Oficiais in ninoSTS 0^"^!?c?^.:::yy::y:::yy:yyyyyyy:y: *S§3 -.¦m.^m».

RESULTADO PENDENTE , ... ..
Rendas e Lucros em Suspenso . ^q'0,770
Rendas de Exercícios Futuros 7 „^*-3IV,T
lucros e Perdas ?£_*]__[

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL 

Crt

65.013.948,26

593 000.370,30

S. 809.026,51

808 195.815,79

1.472 019.160;66

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS'

DÉBITO
CRÉDITO

DESPESAS OPERACIONAIS
Juros S/Depósitos a Curto Prazo 
Juros S/Depósitos a Médio Prazo .. -.
Juros S> Outras Exigibilidades 
Juros S/Operações c/ o Banco Central.

Cr$
4.185,17

217.973,21
272.405,75

2.168.563,58

Despesas de Comissões
Despesas dc Correção Monetária
Despesas de Redcscotnos 

CrS

2.663.127,71

118.850,42
1.188 775.03

30.115,18

CrS

1.000.868,14

DE5PÍ.5AS ADMINISTRATIVAS
Honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal
Pessoal:

Vencimentos .....,-.
Outras Remunerações ,,

3.149 136,92
2.740.0::' '1

Encargos Socia-s
Impostos o Taxas 
M-iterial de Expediente Consumido
Despesas Gerais:

Aluguéis 
Propaganda e Publicidade 
Outras 

248 407,49
486.661,37

3.752.246,57

Despesas de Instalações 
Comissões e Juros Interno:

PERDAS DIVERSAS
Em Operações de Exercícios Anteriores 
Em Transações c Reai. de Valores Patrimoniais
Outras 

1,296.470,15
354.203,98
200.538,58

Amortização de Imóveis, Móveis c Utensílios

214.310,00

.889.139,40

.713.086,58
230.424,16
655.037,12

4.487.515,43

38.125,61
18.883.555,31

1.851.212,71

316.730,23

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO LIQUIDO (Segundo os Estatutos)
Fundo de Reserva Legal 
Fundos de Reserva Especiais:
-• Atribuição ao Fundo dc Crédito Rural 

Idem, ao Funcio de Credito Comercial e Industrial 
Idem, ao Funcio dc Financiamento de Obras e Serviços Public
P/Prcjuíros Eventuai» 
P/Aumento dc Capital

P,- Manutenção dc Capital dc Giro Próprio ;.

936.649,29
34.805,01

114.094,97
1.300.000,00
1.747.000,00
4.200.000,00

Reserva p/ Aumento de Capital - Dee. Lei 157/67.
Fundo dc Previsão ,
389 Dividendo - 10%a.a
Provisão P/Pagamento do Imposto de Renda
Gratificações e Participações: 

D retores ....
Funcionários 

302.133,00
1.410.000,00

255 000,00
-- Encargos Sociais 
Dotação à Associação dos Servidores do Banco do Estado da Goiás S/A.

(Ad. Rofercndum da AG.) 
Saldo que passa para o exercício seguinttt

1.437.333,00
270.000,00

1.967.133,00

100.000,00

32.111.193,61

2.167.942,94

618.000,00

8.332 549,27

813.000,00
5.000.000,00

3.466,00

774.767,21

57.592.787,37

CrS
SALDO QUE PASSOU DO SEMESTRE ANTERIOR

REVISÃO DO FUNDO DE RESERVA PARA PREJUÍZOS EVENTUAIS

REVERSÃO PARCIAL DA PROVISÃO VI PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

REVERSÃO DO FUNDO DE PREVISÃO

RENDAS OPERACIONAIS

Juros e Comissões:

S/Empréstimos à Produção e io Comércio 11.774.000,21
S/Empréstimo, a Entidades Públicas o a Instituições Financeiras 5.486 735,38

Outros !£__IÍ__Í

Correção Monetária:

Sobre Empréstimos a Produção e ao Comércio 146.816,57
Sobre Empréstimos a Entidades Públicas o a Instituições Financeiras 511.111,11
r. 464,00Oulros 

Tarifas Sobro Scrviçosi

D. Cobrança, 156.531,00
De Recebimentos '3'52o'cí
Dc Transferencia de Fundos 76.848,51
De Ouiro, Serviço, J_Í_!S_Í

OU IRAS RENDAS

Comissões c Juros Internos
Aluguéis e Outras 

LUCROS DIVERSOS

Recuperação do Créditos Compensados 
Em Transações do Valores Patrimoniais Inclusive Juros c Correção Monetária

sobre: ORTN - CrS 1.512.969,62 e LTN - CrS 705.060,15 
Em Reajusto de Valore, Patrimoniais
Diversos 

CrS CrS
262.841,29

4.120.000,00

870.000,00

3.000.000,00

26 126.480,85

658.391,68

361.835,63

18.883.555,31
570 589,22

161.145,66

2.351.165,12
925,40

225.857,21

27.146.708,16

19.454.144,53

2.739.093,39

57.592.7B7.37

DIRETORES

Wagner da Barro. — Prosidcnto
Celso Resendo Costa - Diretor da CRECIND
Ataualpa Pieruccetti Velloso - Dir. da CREGE

Joaquim dn Anis Costa —.Dir. Administrativo
Marco Antônio Machado Arantas — Dir. da

CREAGRI

CONSELHO FISCAL

Públlui Lenlului Artiaga Nicolau
fndia Gola* Abreu Gomes
Pedro de Alcântara Bernardes

CACC/GOIANIA, 15 DE JANEIRO DE 1974

Antônio de Sousa Andrade
Contador Gorai - Reg. n? 2 262 CRC-GO. (Téc. Contab.)

- EMPRÉSTIMOS: DIVULGAÇÃO DAS TAXAS MÁXIMAS - CIRCULAR 173 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL -

4 _ COM RFCURSOS DO BANCO CENTRAI DO BRASIL, ORIUNDOS DE ACORDOS INTERNACIONAIS
A PRODUÇÃO t A COMERCIALIZAÇÃO 2 - A PESSOAS FÍSICAS ADIRFICRIA _ 

j 
'-" '" 7% a.a.

- Prazo ató 60 dios iuros de 15,6% a.a. - Juros dc 17,b% a.a. 5 _ EMPRÉSTIMOS RURAIS
Prazo Superior a 60 dia, iuros de .-. , _ „„ RECURS0S DQ fmm, F1PEME, FUNDECE . d. OUTROS - l^m^tjW^-m ^_^É^WaW»^^'
H^nfe^^^ 8% .... - 12% a.a. de iuros 10% ..a. de Cor. Monetária 22%..,. BIRD-5.6/BR, IBC/GERCA - Juros de 
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iVas diversas obras, a procura de operários para as mais diversas funções e uma constante

São Paulo atrai
serventes do Rio
com melhor salário

"Alguns dos melhores serventes desta obra pc-
dirarri demissão nos últimos dias e foram para
São Paulo, em busca de melhores salários", quei-
xou-se o mestre-de-obras de uma construção em
Copacabana, Sr. Alfredo Fidélis, que reconheceu
que o "problema fundamental é o salário."

Com seu salário minimo legal fixado em Cr$
1,30/hora, o servente já está recebendo CrS 1,60
na obra do Sr. Fidélis, e, como ele mesmo afirma,
"ainda assim são poucos os que aparecem — e
quando chegam, não sabem usar pás ou colocar
tijolos. São agricultores."

EXPLICAÇÃO

O Sr. Alfredo Fidélis tem uma explicação para
a crise de escassez de mão-de-obra: "Durante os
meus anos de trabalho em construção civil no Rio
de Janeiro tdesde 1956) tenho reparado que há
épocas em que sobram trabalhadores, enquanto que
há outras, como agora, quando não sc encontra
ninguém. Quando no Rio está faltando servente,
isto significa que no Norte a situação está boa."

O mestre-de-obras lembrou que, quando come-
çou a trabalhar em construção civil, a situação era
bem diferente, havendo mesmo ocasiões quando
era preciso pagar uma cerveja ao mestre-de-obras
para conseguir trabalho. Riu quando afirmou que
naquela época, "fazendo muita hora extra", rece-
bia CrS 2,40 por més — hoje. recebe CrS 3 mil.

Explica ainda o Sr. Fidélis a origem da mão-
de-obra na construção civil no Rio de Janeiro. A
grande maioria vem dos Estados do Ceará, Per-
nambuco e Paraíba; enquanto que são raros os pro-
cedentes de Alagoas. O carioca — continuou —
não trabalha em construção, pois õ mais alfabeti-
zado e sal para um emprego melhor, como faxl-
neiro. porteiro, etc.

Operário âa Fonte tem
colocação garantida

"A escassez de mão-de-obra na construção ci-
vil coincidiu com a fase final das obras na Ponte
Rio—Niterói. Assim, ao Invés de criarmos um pro-
blema social com as demissões, estamos atenuando
a crise, colocando no mercado de trabalho empre-
gados já treinados e especializados."'

A informação é do Departamento de Relações
Públicas da Empresa de Engenharia e Construção
de Obras Especiais lEcex), segundo o qual, apesar
de as firmas participantes do consórcio que está
construindo a Ponte demitirem diariamente cerca
de 100 empregados, há ainda a necessidade de no-
vas contratações, quando se iniciam novas etapas
(asfaltamento, iluminação etc.).

REDUÇÃO

Atualmente há 5 200 trabalhadores na Ponte,
devendo este número descer para 2 mil no inicio
de março, que continuarão nos trabalhos de com-
plementação. Há seis meses, haviam 11 500 opera-
rios. Os que saíram, entretanto, conseguiram colo-
cações imediatamente, sendo ate mesmo cobiçados
pelas demais empresas, pela sua experiência e trei-
namento.

Os 2 mil empregados que restarão após o inicio
de março não podem, entretanto, serem considera-
dos como um potencial para o aumento da oferta
da mão-de-obra, pois é provável que as firmas às
quais eles estão vinculados transfiram-nos para ou-
trás obras, em outros setores.

Escassez de mão-de-obra
A indústria da construção civil no Rio de Janeiro

está atravessando uma série crise com a
falta de empregados para o setor. Nem mesmo o

término das obras na Ponte Rio — Niterói
trará uma solução, com a demissão, ate março,

de nove mil operários.

As empresas queixam-se de uma evasão

para São Paulo, enquanto as migrações internas são
reduzidas, com a oferta de trabalho

nos Estados do Nordeste.

Mais escassez dc mão-de-obra no"Informe 
Econômico"

CURSOS IDEG-CEBRAE
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA GUANABARA

(IDEG) E CENTRO' BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA À PE.
QUENA E MÉDIA EMPRESA ICEBRAEI - ÓRGÃO VINCU.
LADO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO-JUNTOS PE-
LO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E EXPANSÃO DA
ECONOMIA DA GUANABARA E DO PAIS, OFERECEM:

PROGRAMAÇÃO PARA O MES DE FEVEREIRO DE 1974:

CURSOS PERÍODO
Encargos Trabalhistas na Empresa 4 a 15/2
Pcit/MCC/Tcmpo/Custo 4 a \_ji.
Pesquisa dc Mercado '. . 4 a 13/2
Imposto dc Renda - IPI—ICM-ISS  4 a 11/2
Princípios e Técnicas dc Vendas 12 a 15/2
Balanço — Como fazê-lo 12 a 15/2
Como.Conhecer todo mes o Lucro Itruto co Estoque 19 a 20/2
Como Treinar Gerentes c Vendedores 19 a 20/2

HORÁRIO DOS CURSOS: Das 1Bh30m ».21h.
INSCRIÇÕES: De 9 ás 12h s dai 14 às 17h30m
LOCAL; Rua Araújo Porto Alegre, 70-59 andar

Telítones: 232-124), 242-7298 «222-0298

OS CONCLUINTES RECEBERÃO CERTIFICADOS
DEVIDAMENTE REGISTRADOS.

Problema é agravado
poi: menor migração
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores

na Indústria de Construção Civil, Sr. Arnaldo Ro-
drlgues Coelho, considera um dos maiores agravar*.-
tes para a crise de mão-de-obra o fato de que "o
nordestino não vem como antes, porque nos seus
próprios Estados a demanda também é multo gran-
de.

A situação atual deverá perdurar durante dois
ou três anos, tendendo mesmo a piorar, pois o nú-
mero de obras que são iniciadas é multo maior que
as que terminam", continuou o Sr. Coelho. A falta
atinge tanto os serventes como os mestres-de-obras,
que são procurados diariamente pelas empresas no
Sindicato.

INVERSÃO

Há pouco tempo atrás, os trabalhadores tinham
que entrar em uma lista de espera, quando se can-
didatavam a um emprego. Agora, a situação se In-
verteu, com os pedidos dos empresários se amonto-
ando a cada dia que passa. Segundo o Sr. Arnaldo
Coelho, o efeito imedito foi a'melhoria nos salários,
que de Cr$ 1,30 chegam a até Cr$ 1,80.

Outro fator Importante que vem contribuindo
para intensificar a crise no Rio de Janeiro é a maior
mobilidade dos empregados — permitida pelo Fun-
do de Garantia de Tempo de Serviço — que faz com
que haja forte evasão para outros Estados, prlncl-
palmcnte São Paulo, onde os salários são maiores.

NA BAHIA

Salvador (Sucursal) — O presidente do Sindl-
cato dos Trabalhadores na Construção Civil da Cl-
clade do Salvador, Sr. José Cândido Veloso, adver-
tiu que a atual crise de falta de mão-de-obra no
setor deverá se inverter dentro dos próximos dois
meses, e, em lugar de faltar operário, haverá exces-
so, e conseqüente desemprego.

Adiantou ainda que a atual carência de mão-
de-obra decorre do aumento do volume das con.s-
truções civis nos meses de verão, e do pique para
conclusão de grandes obras públicas nesta fase de
transição dc Governos.

ULJLJL __¦ m 1 L _ k > |
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a caderneta
de poupança

da família,
também na
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de concretizar a
ncentivos Fiscais de sua
veja se a alternativa escolhida

lhe oferece tudo is"

UPyatl
f

Um crescimento de
mercado em torno de 200).
nos próximos 3 anos

Nenhum outro setor do mercado pode
oferecer, neste momento, tal índice de
crescimento. O turismo no Brasil agora é
seguramente o que apresenta o melhor ritmo de
desenvolvimento em todo o mundo»

Em 1972 entraram no Brasil 333.763 turistas
estrangeiros. No ano de 1973 deverá se alcançar
os. 450.000, representando um acréscimo de 35%
em relação ao ano passado.

Em 1975 o Brasil será fatalmente a grande
alternativa para o mercado turístico mundial,
prevendo-se a entrada de 950.000 turistas
estrangeiros em nosso país.

Um efetivo crescimento
da capacidade hoteleira

Representando investimentos superiores
a Cr$ 2.000.000.000,00, o crescimento do turismo
brasileiro pode ainda ser avaliado por esses
números:

Essas empresas, por sua grandeza e experiência,
sabem distinguir de longe um bom negócio.
E ninguém desconhece que o turismo já fortaleceu
a economia de muitos países, e que hoje é o setor
que mais aceleradamente se desenvolve em todo
o mundo.

Diversificação da escolha
Optando turismo você ainda pode diversificar a

sua aplicação neste setor, escolhendo outras áreas
fixadas pelo Governo como de desenvolvimento
prioritário, como é o caso do Norte e Nordeste
do País.

Exemplo:
Turismo 50%, sendo:
Turismo na Região Centro Sul 8%
Turismo na Região SUDENE 21%
Turismo na Região SUDAM 21%
Ou qualquer outra combinação, totalizando 50%.

50Z do seu Imposto de Renda em
Turismo é uma opção criativa.

Valor deduzidcrpara.Turismonas pcclaruç;pes dei
Rendimentos dits Pessoas Jurídicas (em milhões de CrS»

Anos Projetos .Projetos N.° dc Empregos gerados
inaugurados aprovados apartamentos (diretos e indiretos.)

1970 26 2.294 7.696
3971 69 4.449 16.044
J 972 70 5.257 18.498
1973 60 93 £76? 22.124

TOTAL 
"I 

74 258 | 17.769 
| 

64.362

A participação
de grandes capitais

É fácil observar que grandes grupos empresariais
estão vivamente interessados em turismo:
Cruzeiro do Sul, Varig, Pan American, Bradesco,
Sisal, Hilton, Banco de Investimentos do Brasil,
Banco Bozzano Simonsen, Air France, Othon,
Sheraton, Abril, Holliday Inn, Luxor, Club
Mediteranée, são alguns exemplos.

417/.

332'/.

261/.

188/.

125/.
100/

120 
"

94~]

68 I

1 45 1~36l

___d____-j_E___i_---_i--!ití
(I) Dados processados ate 3I/Ü8/73
O.) Estimativa global puni o ano de l''7.1

Fonte: Ministério üa fazenda (Cll.l-l

©embratur
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
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- ECONOMIA

GRUPO REAL
BANCO

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-19^

ATIVO
PASSIVO

CrS

DISPONÍVEL „,
(LTN. 297.916.208,40) 417.689.633,33

REALIZÁVEL
Empréstimos 
Banco Central - Recolhimentos ..

Acionistas - Capital a realizar ..

Departamentos no Pais
Outras Contas 
Valores e Bens ...'

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

2.473.488.225,66
241.407.081,70

15.081.850,00
1.322.001.779,24

733.568.662.28
597.145.545.29

5.382.693.144,17
167.206.925,00

6.830.142,97

12.721.397.340,27

NAO EXIGÍVEL
Capital 
Aumonto dr Capital
Reservas e Fundos

EXIGlVEL
Depósitos 
(A Vista: 2.579.404.396,11)
Outras Exigibilidades ...
Obrigações Especiais ...

RESULTADO PENDENTE 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TO TAL.

A|oyoio de Andrade F»rl»
Direto r-Presieietit*

18.695.817.185,74 TOTAL 

Paulo Augusto de Lima - Diretor 1.? Vlce-Preíldonio
José Carneiro de Morais - Diretor 2,« Vice-Presidenle

CrÇ

245.000.000,00
25.000.000,00

•I 39.672.076.58
409.672.076,58

2.631.368.389,66

1.746.194.736,58
1.117.703.181.48
5.495.266.307,72

69.481.461,17

12.721.397.340,27

18.695.817.185,74

REAL s.a.
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-07-1973 Ã31-1Z-1973

DÉBITO CRÉDITO

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AMORTIZAÇÕES 
OUTRAS DESPESAS 

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO
Reservas e Fundos
Provisão p7 Imposto de Renda
Provisão de Dividendos à razão de
12% a.a
Gratificação aos Funcionários
Doação à Fundação Clemente de
Faria

CrS
42.408.211,61

173.475.969,82.
3.362.015,84
3.805.958,53

223,052.155,80

36.292.542,74
2.350.000,00

•13.648.000,00
7.500.000,00

büQ.000,00
60.290.542,74

REVERSÕES DIVERSAS
RENDAS OPERACIONAIS
OUTRAS RENDAS 
LUCROS DIVERSOS ...

TOTAL 283.342.698,54 TOTAL

CrS
13.054.086,60

205.630.548,32
36.192.607,27
28.465.456,35

283.342.698,54

Flávio Guimarães Veras -Oiietor-Goronto
luclnio ria Cunha Beumgratí- _)irr_!o.-G. rente

Rubens Garcia Nunes - Oirolor-Goronln
SilverioTellos BaelaZebra! -Dlretor-Gerenta

Fduarrio Hcnrinue MatjalhSes de Caivalho
7. c. Cont. CRC-MG-332_-"S" - SP S. fl.

BANCO
EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1973

DE MINAS GERAIS s.a.
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-07-1973 A 31-12-1973

ATIVO
PASSIVO

DEBITO CRÉDITO

DISPONÍVEL
,LTN. 82.443.685,99. 

REALIZÁVEL
Empréstimos
Banco Contrai - Recolhimentos
Acionistas. Capital a Realizar..
Departamentos no Pais
Outras Contas
Valores e Bons 

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE

Cr$

150.149:894,86

768.683.396,40
83.366.999,21
10.194.220,50

372.194.212.55
255.477.995,08
t40.2G0.433,7f>

1,630.177.258,09
47.038.155,95

6.398.182,15

NÃO EXIGlVEL
Capital 
Reservas e Fundos ...

EXIGÍVEL
Depósitos
,Â Vista Cr$ 879.410.970,83;
Outras Exigibilidades
Obrigações Especiais

RESULTADO PENDENTE ._...

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

..•t_i»»»

CONTAS DE COMPENSAÇÃO  14.854.120.579,56

TOTAL I6.688.484.070.fil TOTAL

Cr$

100.750.000.00
28.540.227.07'129.296.227,07

S94.93ti.849.18

•152.892.292.41
347.508.991,7.1

1.095.338.133.38
9.729.130,60

14.854.120.579,56

IG.G88.484.070.G1

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ...

AMORTIZAÇÕES
OUTRAS DESPESAS 

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO
Reservas e Fundos
Provisão paru Imposto du Remia .
Dividendos á razão de 12% a.a,..,
Gratificações 

TOTAL

Cr$
21.196.479,91
77.8.1.986,99

1.055.174,71
12.526.172,80

112.589.814,41

574.626,04-
2.606.546,26
•1.527.771,10

500.000,00
8,208.943,40

120.798.757,81

RENDAS OPERACIONAIS
OUTRAS RENDAS
LUCROS DIVERSOS • •«•a*******-*

CrS
69.973.242,50
28.066.902,0/
22.758.613,24

1'0 FAL 120.798.757,81

Hubens Gama NÜO.S
Pireioi - Presidente

José Oswaldo ,le A.aúio - Dimlor Vice-Prosirlaiile
Francisco de A.sis Cs stio - Diretor Vi.s-PiesidaM»

Ceülo 2ehral Cíldas - Dir.! or
A_druh.il D'Androa- Diretor

JosS Òamoolliia d» Medeiros - Diretor
Sileno Duráo Júrlice - Dir. Adjunto

Miguel Dias Teixeira Júnior - Dir. Arliunto
José Rocha Guimarães - Dir. Arljunto

lrv.. G.r_!<loileC_.trn-Üir. Arljunto
Antônio Sanchna rin Avaliar

Téc. Cont. CRC. n." 377B - MG.

BANCO REAL DE INVESTIMENTO s.a.

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-19/3

ATIVO
PASSIVO

DISPONÍVEL
(LTN. 44.727.127.59, 

REALIZÁVEL
Empréstimos
Acionistas - Capital a Realizar ..
Tituios e Valores Mobiliários ...
Outros Créditos >

IMOBILIZADO '

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ...

Cr?

50.386.471,06

2.236.263.294.77
30.000.000,00

152.289.992,39
20.745.512.32

2 439.298.799,48
23,036.784,28

104.879.161,29
18.985.807.014,36

MÃO EXIGÍVEL
Capital 
Aumento do Capital
Reservas e Fundos ... .¦

EXIGÍVEL
Depósitos a Prazo Fixo com Correção
Monetária • ••

Aceites Cambiais com Correção Mo-
notaria
Refinanciamentos e Obrigações em
Moeda Estrangeira
Outras Exigibilidades

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CrJ

150.000.000,00
30.000.000,00
114.321 985,97
294.321.985..97

1.324.901.811,99

69.836.500,00

461.004.486,50
186,549.836,75'2 
042.292.635,24
286.986.594,90

18.985.807.014,36

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-07-1973 A 31-12-1973

CRÉDITO
DEBITO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS CORREÇÃO MONETÁRIA

OUTRAS DESPESAS

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO
Reservas e Fundos
Provisão de Dividendos
Provisão para Imposto de Renda ....
Doação à Fundação Clemente di
Fana

RESULTADO CORREÇÃO MONETÂ-

RIA
PRODUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS

REVERSÕES DIVERSAS

TOTAL, 21.609.468.230,47 
'IOI 

AL , ? 1.609.468.230,47 1 TOTAL,

Cr?

50.038.399,35
120,327.826,29

7.693.991.51
r.R.OtJO.217,15

43.384.097,53
3.G82.428.88
6.000.000.00

1 200 000,00
54.266.526.41

232 326.743.56 TOTAL .,•.....•...«•••••••••»••••¦

Cr$

60.800.313,86
151,915,263,78

19.611.165,92

232.326.743,56

Aloyslo He Anr}rad> FírU'
Dir .Inr-Prfsidmt.

P.iuip Auflüsln (Je Unlf.
Dirrtoi Vr;e-Presi'ri«nte

,lo_r. C. rnniin ,t«
Plirlor Vii.c-Prc

Morai.-, Joaqutm Peixoto da Rocha Lytiío Lisboa' 
Drrclur

t'd™rTnrr»r, Alv.-;
Tn. Cont, CRC-MG 10.. 47 - T-SP 793

COMPANHIA REAL DE INVESTIMENTO

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1973

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL
REALIZÁVEL

Financiamentos
Outras Aplicações ¦.
Acionistas - Capital a Realizar;
Outros Créditos
Valores e Bens

IMOBILIZADO ¦
RESULTADO PENDENTE 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO .

Cr$
3.494.653,13

1.297.075.904,69
167,614.046,02
25.000.000,00

1.425.871,50
3.734.592,00

1.495.450.414,21
.3.586.232,12
1.003.889,71

243.990.426,85

NÃO EXIGÍVEL
(.apitai 
Aumento de Capital
Reservas e Fundos

EXIGÍVEL'Títulos Cambiais •
Refinanciamentos
Outras Exigibilidades

RESULTADO PENDENTE ....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Cr$

05.000.000,00
25.000.000,00
G5.117.353.96

155.117.353,96

DEMONSTRAÇÃO 
¦^UÇTl'^^

—7 ~ ~~ 
CRÉDITO

DEBITO

.300.802.193,31
16.808.501,30
10.586.866,28

334.197.560,89
14.820.274,32

243.990.420,85

DESPESAS OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS 

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO
Reservas e Fundos
Dividendos a Pagar ¦;•
Doação à. Fundação Clemente df>
Fana
Provisão paia Imposto de Renda ....

Cr$
22.1*15.599,52
14.3G3.087.9G
3G.509.287/1t5

30.338.218,32
2.996.131,09

1.500,000,00
4.941.784.00

39776.133,41

RENDAS COM ACEITES CAMBIAIS..

RENDAS DE OUTRAS APLICAÇÕES..

RENDAS DE LETRAS DE CÂMBIO EM
CARTEIRA 

OUTRAS RENDAS 
REVERSÕES DIVERSAS

Cr$
52.285.097,53
10.154,219,26

.319.114,98
3.072.641,47
4.454.347,65

TOTAL.

Aloyslo dí Andrada F.ãrU
Direlor-Pr«siH«nt.

1.748.125.616,02 TOTAL

P_ulo Augusto d» Urna
Diretor Vice-Presidente

1,748.125.016,02 TOTAL .

Jo.é (_arl\»iro de Morais,
Diretor VlCí-Preaidontr.

José Aloyr.io Boi^t
Diretor

76.285.420,89 TOTAL

Fnl. N,U|iti Brihupr!'!
Diretor

76.285.420,89

W.ilter Slnuetrã de Sou;a
Téc. Con:.- CRC-MG-116V1-T. SC*, -oa

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1973

COMPANHIA REAL OE CRÉDITO IMOBILIÁRIO
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-OM973 A 31:12-1973.

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL
(LI. 47.949.230,40. ...

REALIZÁVEL
Empréstimos
Cédulas Hipotecárias
Outros Créditos

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ....

CrÇ

78.064.945,34

145.544,843,91
274.400.125,45

35.350.528,89 EXIGÍVEL
455.301.498,25

817.926,88
25.210,20

1.70.401.100,51

NÃO EXIGlVEL
Capital 
Aumento tlé Capital;.
Rosei vas e Fundos ..

Letras Imobiliárias ..
Depósitos do Publico
Outras Exigibilidades

RESULTADO PENDENTE ....

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOTAL 1.413.610.081.18 TOIAL

Cr$

6,500.000,00
4.500.000,00

11.879.000,21
22.879.000,21

331.262.991,80
64,786.646,37
00.560.928,59

486.616.566,76
24.714,013.70

879.401.100,51

1.413.ÜIÜ..8I.18

DEBITO
CREDITO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS, PA-
TRIMONIAIS E DE l-INANCIA-
MENTOS *.

DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO

Reservas o Fundos ¦•
Doação ã. Fundação Clemonto de.

54.082.580,01

4,495.778,24

500 000,0"
«1,995,7.78,24

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES SO-

CIAIS

Ci$

59.078.358,25

50.078.358.25 TOTAL.
59.078.358,25

l.ui.-. Ha

A'ovi»io de Aiuiiade Parla
Oifetor-Presiflontfl

l.ui. Irnnuindo S, Gulmarae
Difolor

ii mio C, ii Rocha
Dirúlor

l.àroídb Klivlo Rilioiro
T6c, Cont. CHC-SP. 6201'J
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GRUPO
rnMSnLIDACÃO DOS BALANÇOS DAS EMPRESAS FINANCEIRAS DO GRUPO REAL
lio^EAU.. WNCO DE mIhAS GERAIS - BANCO REAL DE INVESTIMENTO - COMPANHIA REAL DE >NVEST.MENTO - CA. REAL DE CRÉDITO .MOBIUAR.O - 31,12.73

ATIVO

DISPONÍVEL

(L.T.N. e L.1.473.036.252,38)
REALIZÁVEL (  3 242.171.622,06

Empréstimos   2.236.263.294,77
Financiamentos ¦•• • ••• ¦  h 297075904,69
Financiamontos Consumidor Final 437 569 07114
Financiamentos Imobiliários .*"*".._"..........'.'.'.'.'.'. 3.295.810.658,11
Outros Créditos U"", ••¦¦¦• ^^ 425 96
Adm. Carteira do Bons e Fundos 893 430 563.43
Outros Valoros  '¦ '¦

IMOBILIZADO
RESULTADO PENDENTE

COMPENSAÇÃO ¦•

Cr?

705.785.597,72

PASSIVO

Cr?

11

47,

.944.330.540,16
242.286.024,23
119.736.586,32
,143.367.035,59

TOTAL
60.155.505.784,02

NÃO EXIGIVEL
\ . ., 567.250.000,00Capital  ¦• 

84.500.000,00
Aumento do capitai • • 35!j536134379

Reservas o Fundos :—'¦ !—

EXIGÍVEL  3.523.602.013,31
Depósitos a Vista ., 

392.391.083,89
Depósitos a Prazo  _ . 370.638.693,31
Titulos Cambiais 33] 2G2.991,80
Letras Imobiliárias 
Adm. Carteira do Bons e Fundos
Outras Exigibilidades '.

RESULTADO PENDENTE
COMPENSAÇÃO 

Cr?

1.011.286,643,79

541.409.425,96
4.435.515.821,68 11.595.120.629,95

405.731.474,69
47.143,367.035,59

TOTAL
60.155.505.784,02

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01.07.73 A 31.12.73

DÉBITO _
Cr? Cr?

DESPESAS OPERACIONAIS »W
DESPESASADMINISTRATIVAS Z ZZ^^ZZ^ZT. S SS
OUTRAS DES_PESAS 4521.908,03

AMORTIZAÇÕES
DISTRIBUIÇÃO DO LUCRO ^ 

H5.085.262,87
Reservas e Fundos 24 854 331 07
Dividondos aos Acionistas • • 8 

000 OOoloO

DoafãollFundaçVo' ClêmentV de Faria' A.sóc'i"açãô'dê Beneficência dos Funcio- ^ A 
^ qq

nários do Grupo Real.......... '""""'.'/...//. 15'.898'.33o',26 167.537.924.20
Provisão para Imposto de Renda  

___,__„, 771.831.979.05.TOTAL «• ••• '
nin..;,-, rfp Ahdrade Faria Paulo AuflU-to UeLima
AIXtor-P«íídinU Di'«tor W Vlc..P..-l.,nt.

CREDITO
—— Cr?

REVERSÕES DIVERSAS -'¦' BUiJSlK
RENDAS OPERACIONAIS  68450.105:83
OUTRAS RENDAS  

5,224 069,59
LUCROS DIVERSOS

TOTAL
771.831.979,05

José Carneiro rio Morais
Dirotor 2." Vice-Prosiiionto

Ediiarilo Hnnriquo'Manaihão. de Carvalho
Téc. Contabilidade CRC-MG-3325 "S" SP-558

CONSÓRCIO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, S.A.

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1973

ATIVO PASSIVO

DISPONÍVEL •••
REALIZÁVEL

Titulos e Ações......... »•••
Outros Créditos ...-...»•••••»••••

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Cr?
14.811.953,27

70.319.299,50
2.102.525.21

72.421.824,71
243.058,83
407.359,56

12.433.796,03

Cr$

TOTAL. 100.317.992,40

Alov-io de Andrada Fati»
Diretor-Presid-n.»

NÃO EXIGIVEL
Capital Autorizado 60.000.000,00
(-) Ações a emitir 9.328.018.00
Capital Subscrito 50.671.382,00
(-) Capital a Realizar 5.483.284.00
Capital Integralizado 45.188.098,00
Reservas e Fundos .' -27.045.325,34
Lucros Suspensos 7,923.438.19 .

80.156.861,53

EXIGÍVEL .7.192 57Dividendos a Pagar 3.373..__,_/-
Obrigações Reajustáveis Convorsi-
veis em Ações a Resgatar 3.883.728,75
Outras Exigibilidades . ___9___j2___L

7.596.543,64

RESULTADO PENDENTE 130.791,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12,433.796,03
•j-QTAL ... 100.317.992.40

Paulo A-fjusto de Lima' Dirotor-Suporintendente

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-01-73 A 31-12-73

DÉBITO CREDITO

DESPESASADMINISTRATIVAS ..

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
OUTRAS DESPESAS 

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
Reservas e Fundos
Dividendos
Provisão para Imposto de Renda
Lucros Suspensos

CrS
1.920.300,78

60.771,54
37.616.54

2,018.688,86

274.600.00
3.367.000.00

315.012,00
1.535.483,81
5.492.095,81

E VALORESRENDAS DE TÍTULOS
MOBILIÁRIOS_

RENDAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

OUTRAS RENDAS.

3.324.137,89
156.765,70

4.029.881,08

Foi contabilizada diretamente na conta "Reserva para Incor-

poração ao Capital" a importância de Cr? 9.034.563,00, rete-

rente bonificações om ações recebidas no exercício.

TOTAL. 7.510.784,67 TOTAL, 7.510.784,67

José Carneiro do Morais
Diictor-Gcronte

Lui? Roberto Guimarães
TéC. Cont. CRC-SP. 04787

REAL, S.A.- PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO BALANÇO ENCERRADO EM 31-12-1973

ATIVO PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS - 01-01-1973 A 31-12-1973

DEBITO CRÉDITO

DISPONÍVEL
REALIZÁVEL

Titulos o Ações •
Outros Créditos

IMOBILIZADO 
RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CrS
12.585.827,74

71.018.151,84
2.482027,54

73.500.179,38
152.138,51
377.344,60

15.976.084,21

TOTAL. 102.591.574,44

Alovsío de Andrade Far!»
Dirctor-Pre.idr.nte

^KLado 60000,00,00
(-) Ações a Emitir _7,46/.650,0Q
Capitai Subscrito ^fJSri
(-) Capital a Realizar, 4_ã2Z_ãf|Bg
Capital Integralizado ?AAo^,o
Reservas e Fundos 1ffif2'J_.
Lucros Suspensos ,-fJgiffg

EXIGÍVEL _nroo7rRR
Dividendos a Pagar 4.062.976,66
Obrigações Reajustáveis Conversi- _00.,oo7r.
veis om Ações a Resgatar 3'l*ÍÍÍi-,%
Outras Exigibilidades gtÜf

RESULTADO PENDENTE 193.099,52
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 15.976.084,21

TOTAL 102.591.574,44

Páülo Augusto de Uma
Dirotor-ü.ronto

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ...

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
OUTRAS DESPESAS 

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
Rosorvas e Fundos
Dividendos 
Provisão para Imposto do Ronda
Lucros Suspensos 

Cr?

698.608,42
76.032,09
25.042.95

799.683,46

322.000,00
4 060.000,00

554.568.00
1.501.915,08
6.438.483,08

RENDAS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS •••.

RENDAS OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS
OUTRAS RENDAS •••¦

Cr*.

3.243.584,18
126.458,50

3.868.123,86

Foi contabilizada diretamente na conta "Reserva para Incor-

poração ao Capital" a importância do CrS 4.408.553,00, rofo-

rente bonificações em ações recebidas.no exercício.

TOTAL.
7.238.166,54 TOTAL , 7.238.166,54

_!os& Carneiro do Morais
Dirutor-Supoiintomlont»

I uij Rolierto Qulmarae»
TéC. Cont. CRC. SP. 61.787

AVISO AOS ACIONISTAS
Prezado Acionista: -^ 

^ ^ conhor,mento os extratos dos «^^«^^^^^1^

componentes do GRUPO REAL. Aproveitam... esta 
^^m^^X^^^^^^^^^6traordinário êxito alcançado na subscrição dos aumentos de Capital do nossas omprosas, i.vaiiu»

dB 1973õs 
resultados apresentados por nossas W™^ *^ 

5 ZZ^^^ ^
REAL como um todo, ha a visto que encerramos o exercício de 1973, com un ™^°V^ffj£

de Cr? 7.159.304.808,27. contra Cr$ 4.843407.744 77 om 1972,OU seja 
gW^cífe milhões om 1972,reflo-

Nosso Patrimônio Liquido Total atingiu om 1973 Cr» 1217,005 mlln°°f; ™"1™,.^23947424940 
superou em 68,1%

tindo desta forma uma evolução de 99,5% o, nosso lucro liquido gerado, no volume de Cr? 239.4/4.24.,4U, superou

aquele obtido em 1972, que foi de Cr? 142.465.433,33.

Resultados de 1973 oonfi ter? . n "íl 12 1973"foram os seguintes os resultados apre-
Com base nos balanços somoslrais encerrados em 29.06.19/.. o _. 1.1 Ai./a, iu">" « j

•sentados pelas empresas do GRUPO REAL, durante o exercício de 1973:

EMPRESA

Banco Real S.A
Banco Real de Investimento, S.A,
Cia. Roal do Investimento
Cia. Real do Crédito Imobiliário
Consórcio Brasileiro de Adm. e Engenharia S.A
Real S.A. - Participações e Administração 

(1) - Sobro Capital Médio. , , , _,___ jjr.-jj-c
2 - Incluindo Correção Monetária do Capital, da Reserva Legal e de reco tas diferida .

(3) - Incluindo Bonificações recebidas de outras empresas e lançadas diretamente à Conta do (..sorvas

LUCRO LIQUIDO
Cr$MlL
90.622.
66.007.
65.002.
11.382. (2)
14.527. (3)
10.847. (,3)

CAPITAL MÉDIO
Crí MIL
210.331.
108.180.

48.962.
6.500.

29.368.
34.584.

LUCRO LÍQUIDO
PORAÇÃO (1)

43,08%
61,02%

132,76%
175,11%
49,46%
31,36%

Pagamento de Dividendos

No 
'decorrer do m.s de janeiro de 1974, esta^^^^£S 

A Sí^^ohWStó?^
encerrado em 31.12.1973. mediante 

^.^^ Jfir?*Sa 
"o*'recebimento 

do dividendos, deverão apre-
Os senhores Acionistas detentores de1 ações ao porta nor pura _ ( Subsolo om São Paulo,

sentar as respectivas cautelas ao Serviço do Acionistas do GRUPO REAL, .1 Rua boa vista.

Reservas e Valor Patrimonial em 31.12.1973

EMPRESA

Banco Roal S.A
Banco Real de Investimento, S.A
Cia. Roal do Investimento 
Cia. Real do Crédito Imobiliário •••••
Consórcio Brasileiro do Administração e Engenharia,
S.A

Real S.A. - Participações o Administração 

CAPITAL REALIZADO
EM 31.12.73 Cr?

254.918.150.00
150.000.000,00
65.000.000,00
11.000.000,00

45.188.098,00
48.134.487.00

PATRIMÔNIO VALOR
LIQUIDO Cr$ NIAL

457.241.544,78
446.429.419.58
143.333.738,57
47.567.803,7!

79.880.293,17
77.717.882,80

PATRIMO-
DA AÇÃO
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Ministério cia Indústria e do Comércio

Instituto Brasileiro do Café
INSTRUÇÃO DE PRODUÇÃO N.° 1/74

1 . PROPÓSITO

Comunicar quo o Instituto Brasileiro do Café, por seu Depar-

tamento do Assistência á Cafeicultura, aceita inscrição até o dia

18 de fevereiro vindouro, par., os Cursos cle Classificcao e De-

fiustação dc Cale, os quais funcionarão nos seguintes endereços:

Serviço Regional rle Assistência á Cafeicultura

Av. 9 de Julho, 254 — 1." andar

SÃO PAULO - SP

Departamento cle Assistência à Cafeicultura

Av. Rodrigues Alves, 129 - 3.° andar

RIO DE JANEIRO - GB

Serviço Regional cle Assistência a Cafeicultura

Rua Tüplnambás, " - ,0 í"tl*ir

BELO HORIZONTE - MO

Serviço Regional do Assistência á Cafeicultura

Rua Coronel Pedro Marlins, 225

CARATINGA - MG

Serviro Regional cle Assistência ã Calcicultura

Rua Palheta, s/n.° — Bairro Aeroporro

LONDRINA - CR

DO PROCESSAMENTO

Os candidatos serão inscritos mediante apresentação de Cer-

lificodo tio 1.° Ciclo (Curso Ginasial) completo ou equivalente c

prova de ter na data da matrícula, idade minima de 18 anos.

Os candidatos seráo submetidos a um teste eliminatório cle

capacidade gustaliva. Em caso de excedentes, após o referido toste,

seráo realizadas provas de português e matemática para seleção

dc 20 (vinte) candidatos a serem matriculados em cada Curso.

Os candidatos aptos, alé 20 (vinte) candidatos por Curso,

deverão apresentar os seguintes documentos para que sejam admi-

tidos como regularmente inscritos:

a) Titulo de Eleiror;

b) Atcsiedo de bons antecedentes;

c) Aleslado de vacinação anli-variólica;

d) Atestado de sanidade bucal:

c) Atestado rle que nao sofram dc doença infccto-contagio-a,

nem que apresentem anomalias que os Incompallbllizem

com os trabalhos dc classificação:

f) Quatro (4) fotografias modelo 3 < 4.

OBS.: Para estrangeiros será solicitada documentação es-

pacífica.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

O Curso é gratuito, terá a duração de 8 (oito) meses c será

ministrado de l.° dc março a 31 de outubro do cor/ente ano.

Rio dc Janeiro, 23 de ianeiro de 1974

,-., JOSÉ DE PAULA MOTTA FILHO

Diretor dc Produção

Receita Federal institui normas

para declarações fora do prazo

2

Brasília (Sucursal) — A Secretária
da Receita Federal e o Centro dc In-
formações Èconõmlco-Fiscáls baixaram
ontem normas complcmentares, estabele-
cenclo procedimentos operacionais refe-
rentes ao programa Imposto de Renda.
Entre as instruções está a dc que "com- *
petc aos órgãos da SRF a recepção de
declarações dc rendimentos entregues
fora dos prazos estabelecidos, e as de
exercícios anteriores, entregues por dc-
clarantcs em transito c exclusivamente
para fins de inscrição no CPF.

As Instruções determinam que a vir.-
cilíaçãó bancária do contribuinte consu-
mar-sè-á com a entrega da declaração
dc rendimento no estabelecimento ban-
cario livremente escolhido pelo dcclaran-
tc. "A vinculação bancária renovar-se-á
cm cada exercicio pela entrega da cb-
claração de rendimentos, ocasião em que
o declarante poderá escolher estabeleci-
mento diferente daquele a que estava
anteriormente vinculado.

NORMAS '

Decidiu a SRF que quando o decln-
rante transferiu seu domicilio para ou-
tro município, deverá comunicar seu no-
vo endereço ao estabelecimento banca-
rio a que estiver vinculado, ao qual com-
pete devolver ao órgão da SRF de sua
jurisdição, toclos os documentos de in-
teresse do declarante, com a anotação
de seu atual domicilio.

A vinculação bancária, porém, não
desobriga o declarante de Informar, no
prazo de 30 dias. ao órgão da SRF
de sua jurisdição, qualquer mudança de
seu endereço, devendo, para isso, utilizar
a ficha de atualização cadastral.

Náo estão passíveis de vinculação
bancária os deelarantes domiciliados em
localidades onde não exista estabeleci-
mento bancário; domiciliados no Brasil,
ausentes no exterior a serviço da Nação
ou por motivos de estudos obrigados.

porém, a apresentar a declaração de ren-
dlmcntos na Delegacia do Tesouro bra-
sileiro no exterior; que apresentarem
sua declaração cle rendimentos fora do
prazo; que ausentes temporariamente dc
seu domicilio fiscal, apresentarem sua
declaração dc rendimentos fora da região
fiscal a que estiverem jurlsdicionados
(deelarantes em transito); e, que apre-
sentarem sua declaração fora de seu do-
micilio fiscal, embora na mesma região
fiscal.

Determinou-se, também, que as rc-
partições da Receita Federal e das de-
legadas do Tesouro encarregar-sé-ão dc
fazer chegar aos deelarantes não passi-
veis dc vinculação, os documentos rela-
cionados com o Imposto de Renda —
pessoa fisica. utilizando, inclusive c pre-
ferencialmente, dc estabelecimentos ban-
cários.
PAGAMENTO

Ressaltou a Secretaria da Receita Fe-
deral que "a vinculação bancária não
obriga o contribuinte a efetuar o paga-
mento do imposto no estabelecimento
bancário a que estiver vinculado, poden-
do faze-lo em qualquer outro integrante
da rede arrecadadora da Receita Fe-
deral.""Nenhuma remuneração será devida
pelo declarante aos estabelecimentos
bancários, om razão da prestação de ser-
viços especificados neste ato, nem lhe po-
dera ser exigido o cumprimento dc qual-
quer formalidade não prevista em lei, i*r*-
gulamento ou ato expresso da autorida-
dc competente."

Estará sujeito á multa o Banco ou
estabelecimento bancário que náo reme-
ter aos deelarantes, nes prazos estabele-
cidos, os conjuntos contendo material pa-
ra declarações de rendimentos, e os que
não observarem os prazos estabelecidos
para remessa de notificações com o im-
posto a pagar aos contribuintes, entre
outros detalhes.

Entrega de formulários de
renda terminará em 20 dias

A previsão da Secretaria da Re-
ceita Federal é a de que até o próximo
dia 20 de fevereiro ¦— impreterivel-
mente — o.s contribuintes do Imposto
dc Renclü. em todo o pais já terão re-
cebido os formulários para a decla-
ração cle rendimentos, que estão sen-
do enviados pelos Correios encartados
no Manual de Orientação.

A maioria dos bancos no Rio on-
tem não dispunha de formulários
avulsos para fornecer aos contrlbuin-
tes com os quais eles poderão se be-
neficiar. até às 18 horas de hoje, do
desconto dc Sr', no pagamento do im-
posto no ato da entrega da declara-
ção, segundo a decisão anunciada an-
teontem pelo Secretário da Receita
Federal, Sr. Lineu Kluppel.

DESCONHECIMENTO

Os gerentes dos bancos afirma-
ram que ignoravam a autorização da
Secretaria da Receita Federal para a
entrega de formulários avulsos, e que
náo dispunham destes em estoque.
Lembraram ainda que portaria baixa-
da pela Secretaria da Receita há cer-
ca de 15 dias. obrigava todos os esta-
belecimentos bancários a enviarem os
formulários por empresas de malotes,
ou pelos correios. Afirmaram qu? es-
tavam confusos diante do.s dois fatos
e não sabiam como proceder.

O Secretário da Receita Federal
esclareceu ontem que o atraso na en-
trega não prejudicará os contribuiu-
tes cle forma significativa, já que o
número que habitualmente paga no
primeiro trimestre do ano — quando

são concedidos os descontos (8% até
31 cle janeiro; 6?o até 28 dc fevereiro
e, 4% até 26 de marçot - é muito
pequeno confrontado com o total de
contribuintes do país.

Informou que, no ano passado,
apenas 90 mil pessoas físicas em to-
do o Brasil — 57 mil apenas em ja-
neiro — aproveitaram os descontos
concedidos pelo fisco. Este ano, ele
prevê que a quantidade dos que pa-
garào com desconto deverá se elevar
a cerca cle 10%, numa previsão oti-
mista de 100 mil contribuintes, a
maioria constituída dc aposentados e
pensionistas.

SEM MUDANÇAS

Adiantou que a Secretaria da Re-
ceita Federal não deverá fazer agora
mais nenhuma mudança do sistema
de entrega da documentação do Im-
posto de Renda. O órgão estuda a pos-
sibilidade de eliminar o processo de
distribuir os formulários e manuais
peio.s correios.

O estudo em elaboração virá ado-
tar o sistema empregado nos Estados
Unidos, onde os formulários são ven-
didos nas bancas de jornais c livra-
rias. a um preço módico pelo fato de
a própria Secretaria da Receita se en-
carregar cia edição do.s documentos.
A.s notificações de pagamento e devo-
lução continuariam a ser enviados pe-
los correios, e os bancos permanece-
riam autorizados a recolherem os pa-
gamentos do imposto c as resultantes
das aplicações cio Decreto-Lei 119 157.

0MPANHIA P10GRES TRIAL
(FÁBRiCA BANGU)

Sociedade Anônima de Capital Aberto - C.G.C.M.F. n.° 33.000.035/1

CONSEIHO DC ADMINISTRAÇÃO - PRE51DENTE Mino»! Guilherme it Silvci-a lilbo
Guilherme da Silveiu Filho
Joiquim Guilhermt di Silveira
Moacyr Rebello Freire
José Vieira Machado
Maria da Silveira Deri.

OIREtORIA - PRESIDENTE
Oir, Supprintendonle
Dir. Financeiro
Oir. Industrial

Guilh*?rm" dí SMvüh Filho
Joaquim Guilherme d* Silveira

-- Mcacyr Rehel o Freire
Horsl Ewaldo Ctensly

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE 1973 (1.° SEMESTRE DO EXERCÍCIO)
PASSIVO

DISPONÍVEL
6.1 077.83

Bn"* numeraiiot í .-.*..-*„. I ^69.60-1.^2 1.532.632,30
Depósitos Bancários ã V>%'9 ¦' *' 

REALIZÁVEL A CUPTO PRAZO

E''0""" . . 11.637.391,73Produto* Acabados • • * **. 19.602 
990.6o

Produtoi rm Elaboração •**.* 5 160 12420
Maicriss-Prin.as '.'.','.'.'.'. 2l243>83',53 35.66^ 270,15
•Materiais Diversos ....... • 
Créditos 53.488.444,44

, Contas a Receber dt Clicnici (15..135.075.31)
i-1 Valorei Descontados , 

' 
400. GOÕ.CO j

{—í Provisão p/ Devedores Duvidoso**  

37.653.369,10
«1.588.93

Dr Empresas Subsidiárias II .970.533,65 S0.055 
'96,74

Outros Créditos .........*.
5.436.«9,72 °4 156 2*6 61

Tíiu'cs e V-jlorcs Mobiliário* 
95.683.929,'!

ATIVO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
696 599,66

Oe:liics dí Cliente ' 
J0.638,00

Créditos do Empresas Subsidiárias 
Outros Crédilos, Valores c Bens t jQ6 020 62
F.G.T.S. - Não Optamos  '".',". 192.614,67 

, „;,_,,-„,
Empréstimos Compuisoros 1 .799.737X6 6 193 372,35 6 935.610.01
Oulros

IMOBILIZADO

Imobilizações Técnicas (Nota II 30 007 413,12
Va'or lltstárico  

".'.'.'....., 145.579.978,03

(-ri Correção Mondaria ' 
184.587.391,15

(=r) Valor corrigido  
".'.'.... 68.627.357,46 

115.960033,69
(¦--) Depreciações Acumuladas

Imobilizações Financeiras (Nota 2; . . 29.751.100.00
Participações em Emoresas Subsidiárias 5616.329,60 35.367.429,60 1.51.327.4*3,29

Apliocões por Inecnl.vo, Fiscal. ¦*¦;** ____ -----.--- ---------

ATIVO. RFAL -¦„,„„«..
RFSULTADO PENDENTE 7.263.964,66

Despesa» Diferidas (Nota 7)  
m5Ü~W&

SUMOTAt '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 10.661.103,88
CONTAS Dl COMPENSAÇÃO vCvTmJs

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

FornccídoreS) • ¦ ¦ • ¦ •
Diretores c Acionista*. 
Dividendos 
Instituições Financeira» 
Provisoéi ....
Invetlimemos a Realizar - Cms. Subsidiárias {Nota 2:
Outras Exigibilidade* a Curto Prazo 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Fornecedor-*-; ¦ ¦
Diretores t Acionistas 
Inatituicõ"*. Firianebifns (Nota 31 ... .
Provisão oara Imoostos d? Renda ..

Oulros

NAO EXIGIVEL

Capital ¦ • 
Capi'al Excedente
Correção Monetária do Ativo Imobilizado

Reservas Legais

Resirva lena!  
Reserva p/ Manut*n*;*ío dc Capital dc Giro .. •. .^
Reserva o> Aumento de Capital - Correção Monetária dç ORTN

Reservas Livre;

Bonificações Recebidas cm Açõo*
Koierva pnta Reequipamento  ¦-•..¦
Reserva p/ Aumento d? Capitai — Decreto-Lei 126o (Nola 4}

lucros Surpensos

Saldo

PENDENTE

3.555.330.65
4*3.369,35
142.493,53

116.527,00
2.036.569,06
7.2*5 301,44

13 696-594,91
1.824.571.27
2.474.890.62

34 271.930,4?
I 954.917,83
2.115.990.CO
4.0C6 653.16

5 A4I.165.GO
1.379.561.16

2F..141 .049.11
1.220 000,00

4.208.732.1.5

62.500. OOO.CO
999.475,11

81.319.050.79

4.161.244,03

9,418.397,50

60.345.545.21

40 590.507,42

871.091,67 159.269.259,10

Receias Di!
Ou ti o . .

CONTAS OE COMPENSAÇÃO

51.3.004,03
4*17.643,56 1.010.652.64

2*1.215.967,3*7

10.661 103,83

271.877.071.2.'.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS EM 30 DE JUNHO DE 1973
(1.° SEMESTRE DO EXERCÍCIO)

RENDA OPERACIONAL BRUTA

Venda de Produto»  ¦ •

Imposto faturado • ¦ 

RENDA OPERACIONAL tlQUIDA (NOTA 5) 
Custo dos Produtos Vr-ndidos 

LUCRO BRUTO 

DESPESAS COM VENDAS

CõnUisÕet s/ Vendas
I. C. 
Outras • • '"' ''

GA5T05 GERAIS

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas 
Impostos ¦" T.axas Diversas  ¦ * ¦

Despesas Financeiras

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

LUCRO OPERACIONAL 
RENDAS NAO OPERACIONAIS 
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 

LUCRO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA .. .

I. RENDA (NOTA 4)

I. Renda paqo no periodo 
|, Renda - Provisão deste período  

LUCRO LiOlIlDO DEPOIS DO IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA (NOTA 6) 

DIVIDENDOS 
RESERVA LEGAL 
RESERVA PARA AUMENTO ÜE CAPITAL INOTA 4)

1UCR05 SUSPENSOS 

58.364,959,71
H 209.648.32i

54,155,260,89
33.451.304.31

20.703 956,58

328.163.14
? 008.347,10

: 2,870,644,64
5.207.154,88

45? 000,00
3.421 .602,99

419.731,60
3.234.345,05

7 527.6?9;64" 
2j5JJ01CÒ0.ÕÒ

' 
5.389 122ÜÍ

lóTi) 16.286*08

893,049,1*
14.512:858,98

357.537.90
1.220.000,00~1 

577.537,90""Í2.935.321,08

1^677_._271JJ0
li. 258 

"049,70

?. 474.890,62
646 766,05

2J65J0I.44
871.091,67

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CORRESPONDENTES ÀS OPERAÇÕES DO 1.° SEMESTRE DE 1973

NOTA NO IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - CrS 115.960 C33.69

A respeito das imobilizações técnicas, é importante ressaltar que a
Companhia, cm conjunto com sua subsidia^--t Bangu Empreendimentos
S. A., é proprietária de cerca do 23.003.000 m2 de área no bairro
de BangU, no Rio de Janeiro.

Desle total, 18.000.000 m2 pertencem à CPIB e eslão contabilizados
a um cuslo dc CrS 33.322Lt31,50. Considerando cm: atualmente os

preços de vends nesta região oscilam entre Cr$ 20,00 o CrS 500,CO
o m2, estimamos que somente » -área pertencente à CPIB teria um
valor dc venda de aproximadamente CrS 540.000.000,00.

NOTA N° 2 - INVESTIMFNIOS EM COMPANHIAS ASSOCIADAS
CrS 29 751.100.CO . . .

Total do. Valor a ser Patlmpacao
Investimento int-ígraliiado da CPIB

alienação desordenada do patrimônio áà CPIB, ma^ sim sua transfor-
¦mação em meios financeiros mais líquidos que trarão mais benefícios
à Companhia.

NOTA N9 4 - IMPOSTO DE RENDA CrS 1.577.537,90

Banqvi Empreendimentos S. A. 27..100.000,00
Mac Br,-s. Conieccões S.A. .. 1.436.100.00
Bras. Textilcs Industries Ltd. 915.000,00

29.751.100,00

1.292.490,00
823,500,00

2.115.9CO.00

99 63o-,
•7,87'.,
30,CO"r.

Rio de Janeiro, 30 Ht junlio i« 1973

Guilherme da Silvsíra Filho
Presidente - CPF 032094147

Horst Ewaldo G<iensly
Pir Industrial CPF 003775207

Joaquim Guilherme da Silvoira
Dir. Superintendente CPF 003*10^987

Moacvr Rebello freire
Dir. Financeiro CPF 001645777

Iviiit Coelho
Contador CRC - GB. 23540

CPF 009448907

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os

12 do iull
our exami
resultados
Resultado*.

membros do Casolho Fiscal da Companhia Proar.no Industrial do Brasil, .-il reunlüo r»ílM ™

,o de 1973. .ondo P-cscn.c o B-lanco itmútral de 30 cle iunho de 1973, e todos os eus anexos

naram cu'..idosamente, constatando a perfeita ordem e orcjantiBceo da oocictl"dc. vomi ¦,'*1" *£ D 
d,

com - apuração do lucro liquido de Cri 12.935.321,08, cuia aplicação, conlorm. Oen.onslratrvo na

ap jvam inteiramente.

Rio de Janeiro, 12 d* julho d** 1973.

José Mendes dr Oliveira Caslro
Fernando Machado Pone.Ha
Adolpho Koch

A Banqu Empreendimentos S. A. (oi constituída com a _flnalldodts_.de
qcrir o* bens não produtivos da Companhia. O patrimônio da 8ESA

está avaliado om cerca de Cr$ 150.000.000,03 aos preços correntes do

mercado.

A Mac Bras. Confecções S. A. loi constituída em associação com a

Macinto-h Conl, NV Stein, da Holanda, que é uma das maiores Em-

presas do mundo no ramo de confecções. A Macintosh participa com

30°',, do empreendimento c a nossa subsidiária Bangu Empreendimentos

S A com 21,13%, estando portanto o controle acionário sob nosso

poder. Ressalte-se qu: Ioda a produção dos 5 primeiros anos de operação

|á eslá vendida á Macintosh, na Holanda.
A Bras lextiles Ind. Itd. é uma "trading" com sedo no Canada criada

por associação com Elcio Texliles Ltd., nossos principais clientes na-

qucle Pâi< A Companhia tem por objelivo consolidar a nossa posição
naquela região e operará também na Europa, e isto c um» das estra-

léqias a serem utilizadas na consolidação da CPIB nos mercados inter-

nacionais.

NOTA N9 3 -- INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - lONGO PRA/.O -

Cr$ 28.141.049,11

Fs.á incluído neste total um empréstimo de CrJ 25.000.000.00 ulili-ado

em grande parte na mocleiniracáo de nosso parque industrial, teito

polo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.

Uma parcela de CtS 100.CO0.000.0O deste cmprcslimo será resgatada por
nie;o do venda de im oveis da Companhia ao Banco Nacional da Habi-

taçao. Entendimentos neste sentido iá (oram concluídos pela Companhia

con. o BNDE e o BNH. lendo sido a transação aprovada cm reunião de

diretoria do BNH.

Re1-salte-se qup r-síes terrenos representam menos de 10°ó da área de

propriedade da Companhia. Após esla operação, a Companhia, lunto*
monte con, sua subsidiaria Bangu Emproendimantos S. A-, ainda perma

noce proprielária de cerca de 53.COO.O00 n.2 de arca, cuio valor dc

vencia oscila entro Cr* 20,00 e OS 500.00 o n.2,

f importante também ressaltar qua esta venda e conseqüente liquidação

de pesado compromisso financeiro da Empresa esla enquadrada em

Uma política financeira planejada, nao representando, de nenhuma lorma,

O imposto de renda sobre lucros afeta, neste período, duas vezes

a demonstração de resultados; uma refircnte ao Imposto pago, corre**-

pondente ao resultado do exercício anterior e outra i provisão calculada
sobie o resultado deste periodo. Isto deve-se à mudança de nossa

prática contábil, que a partir desle semestre passou a reconhecer o

dispéndio com imposto dc renda deniro do próprio período em que foi

gerada a despesa.
A provisão deste semestre foi calculada utilizando os benefícios do

Decreto-Lei n9 | 260 de 26.2/73, que concedeu isenção de imposto

dc renda sobre os resultados com vendas do ativo Imobilizado, A

receita náo operacional com este benefício s? eleva a CrS 7.265.301,44.

que está sendo levada á Reserva para Aumento de Capital, de acordo

com aquele Decreto-Lei,

NOTA NO 5 RENDA OPERACIONAL LIQUIDA - CrS 54.155.260,89

Obtivemos um acréscimo de venda na ordem de 74?'. em relação a

iaual período do exercicio anterior. Islo demonstra bem o cresci-

mento da Empresa.

O incremento das vendas do mercado interno (26V. em rilmo bom

superior ao da inflação, demonstra que houve um aumento real d»

nosso volume de operações. Este aumento e atribuído a política comer,

ciai mais agressiva e mais moderna, adotada ia desde o final do ultimo

exercício.

Mo campo das cxporlações, engajados na política governamem.il da

incremento às exportações, buscamos e conseguimos a ab-rtura de , ovo..

mercados, nos mais dilcrenles nontos do mundo. Isto so nos tol

possível devido ,. acertada política de concessão de incentivos f, cais.

o que permitiram a fixação de preços competitivos Con. o .dos IradI;

Clonais países produtores de têxteis. Queremos frizar que estas exporta

ções não representam negócios isolados ou ns.avcis e, par, Ixaçío dos-

tes mercados, constituímos empresas subsidiárias, conforme explicado

na Nota n9 2. Uma empresa de confecções (com vendas í-icolocada» no

cxlerior! que trabalhará com nossos produtos e uma trading companv

no Canadá, que operará também na Europa.

NOIA N9 6 -- PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA - OS 1,677.271,30

A Assembléia Geral Extraordinária de 26 de abril de '^\[fd"*:'u

a parlicip-ição dos diretores nos lucros, bem como o nume!u de d ro1W»

com direito á pailicipação. Desta forma, a participação global ticou

redurida de 15,2% para 8,5%.

O cálculo deste período loi feilo de forma "pro rata temporis , conM-

der.ndo as du„s lormr.s de calculo que vigoraram durante o semestre.

NOTA N9 7 - INDENIZAÇÕES TRABALHISIAS

De acordo com a orientação da Diretoria da Companhia e considerando

a na ureTa cíó qasio e tipo rie dispéndio, as Indenizações Trabalhistas

Óaga 
"ao 

pessoll demitido no período compreendido entre |«noir o d.

1971 e dezembro dc 1972, serão amortizadas no período de cinco

anos, levando-se em consideração que as indenizações pagas íoram

prociulos dc exercícios anteriores, nao seria |Uslo onerar u" "^"

exercício com gastos provenientes de exercícios m[^'"^°"J"Z 
do

período foi levado » despesa operacional da Companhia um valor cie

Cr$ 493.760,04, referen!» a estas amortizações.
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<^P> COMPANHIA PROGRESSO \mÜSTRIAL DO BRASIL
CONSÈÍHÒ Dt ADMINISTRAÇÃO • Pr.»ld.nl.i M.noil Puilhirmi da Silveira Fl
lu"' Membros: Guilherme da Silveira Filho

Joaquim Guilherme di Silveira
Mo. cyr Rebello Freire
José Vieira Machiido
Maria d_ Silveira Dona

Filho

(FÁBRICA BANGU)
(Sociedade Anônima de Capital Aberto) C.G.C.M.F. 33.000.035/1

RELATÓRIO DA DIRETORIA

DIRETORIA
Dir. Sujifti"
Dir. Financei
Dir. Indutlri

— Pr* ..denta
I. Il(tl>l.l.

Guilherme da Silveira Fí11_e>
J_-,it|uii.i Guilherme da Silveira
Moaeyr Rebello Frair.
Horil Ewaldo Gaemly

Senho rei Acionista., «

n„a,.do d» AiíombléU Ordinária de 26 dr «brll do ano lindo «¦
,, 

Qur,,\.:„ 1 cpiR teve oportunidade do rol»!»', dr v.va voz, aos Sn,
Admlnl wçio d» "18 l.y« op» f es|mç0 qu_ vmh.
Aclonlif.i, a política dr "<°« < 

d c, „ ,e ,ent|do, A exposição

_ ílí° Z ubít»nPc di noP V.í.tórlo anual, deixava cl.ro, 
jtm 

»ua crueza,

»uÍ . fui.enceted. n5o esmorecer,, ante as vlcls. tudei át¦.•mareado ou"
que a lula cnc!*' .,,',,,,.,„ j„ ..,„ ,|,. 19/2, e, bom assim, quo nio

r™i.'no'«. dc_. I»3 
".""no, 

.ubVaquenV.., fim» o In.b.Uv.l

X 
""av. 

- Dlr.çío da Empr._ na comecuçío da, mola. cur con.clen.

""'Sòd.'. 
oíé4'a Administração da CPIB, mediante o. Miultadói concreto,

»nul damobiúadoi. confirmír iodas a, previsões que então flwa, quer

„• formT d. programa, dr IrabalKo, quor na do e.t matlva» quanto a

p odu a vo. das ! beneficio, a ,.r.m .üter do, no regime •£»"'•"«' *

ria o lucro líquido global obtido no o_.ic.cio do 1973. após a dedução

p a ?m„o„o d. Honda. alcança a CrS 27 milhõe, r. ..Indo Por nlD

,6 o esforço «alijado p«la. oquipo, da Empresa mas lambem o1 8x1)0 10

límo dV, .providência gerencial,^dotada..; 
Volta ... lmB.n9u 

J.

^pWíTT^r^.^^ ."tt^irLlr quo em abri, do

1974 sorá .Cila uma subuancial bonificação acionaria. 
 ,Jm|„|,í„.

Alom dos eslorços realtado, para adequação d. e ul" ¦ ?«™™'*

rambérn amplamente do ponto do visla geográfico, acusaram u a meo.

devalorc, modios baitante oncoraiador». No marcado mlo.no ««lu." do

orm brilham, o il .terna capilar de dl.trlbuIçSo adolado con a rri.c.o. do

u.na Distribuidora C.ntral, onsoiando não apertai uma «R»"*™'»„™'Sf?

quanto aos mecanismos do dl.tflbulção comercial no pais, ma, Brandes

pt.rspcciiv.ij no caminho da oxpanilo das vendas om çonioníncía com o
robuíiiícimcmo progrettlvo da demande no mercado nativo.

t, asiim, possível afirmar qun a Empresa viu consolidar-se, om 1973,
sua estrutura cJe vendas, esboçada e implantada sob modelos afei.oadcs a
evolução quo percorro a economia internacional e o economia brasileira
do tecidos.

No que se refere no reòlmo cie produção da Fábrica é de r eqistr .rs..
o firme avanço ocorrido no âmbito da Fiação e da Tecelagem o a melhoria
sensivel 'dos trabalhos mis seções de Acabamento, sucessos que foram
concedendo aos produtos fabricados padrões melhores de qualidade e do
preco. De grande valia no particular (om itdo a assistência técnica japo-
neta; que se ampliou em 1973 e que deverá robustecer-se um pouco m»Ü
ainda em 1974 com a extensão de seus tr.b.lhos aos setores da Acaba?
mento, agora sob ação executiva mais detida, por sua relevância na fase
final do processo clc produção,

Da ação globalizada levada a cabo pelas equipes da Casa reiulteram
para benefícios amplos, bem espelhados nos fc.lanços do 19 semestre e do
exercício, anexo à presente exposição. Se o lucro global, Jíqutdo consigna-
do no exercicio como um todo iá é bastante, por si só, para revelar o
êxito do esforço dc modernização empreendido, mais expressivo se torna
ainda ao considerar-se que, no exercício a que se refere, tiveram lugar
Amplas mudanças de critério na avaliação dos inventários, corrigindo dii-
torções antigas no sistema de apuração de resultados e fazendo com que
os valores contábeis passem a se ater, apenas e rigidamente, aos custos
efetivos de fabricação. Fácil é entender que essas correções refletiram-te
naturalmente no resultado operacional do ano, redurindo-lbi. o montant
que, ainda assim, é de expressividade inelutável.

A análise dos Balanços revela que se as operações Imobiliárias r
Empresa, dentro da linha de cautela e segurança traçada sob inspiração *

uma ger tão empresarial sóbria « . segura, deslocaram-se mais acentua
monte para o âmbito da CPIB. enquanto em 1972 haviam se concenl.ac.o
no raio de ação da Bangu Empreendimentos S/A. Essa alteração deveu-se
á contingências de ordem legal, p_ra que aproveitadas foittim at'.vanta.
gens concedidas pelo Decreto-lei 1260*73, cujas disposições propiciam as
empresas lexteis nacionais um instrumento de uso razoável para o forts-

lecimento de sua estrutura financeira, Entre as operações imobiliária! rea-
Iizadas S--S o amparo desse diploma destacam-se a efetivada com o BNDE
o o BNH o ctiij.inada a amortização parcial do débito da CPIB junto ao

primeiro daqueles !>_,.:_. oficiais o iií qual resultou uma redução do divida
contratual do Cr$ 31,3 milho.- par,. CrS 16,7 milhões o a realizada com
importante cadeia de supermercados em área localizada no centro de
Bangu.

Verifica-se, portanto, que a gestão do patrimônio imobiliário náo es-
capou a uma rigorosa obediência dos ditúines que devem presidir a alie-
i..çáo de bens de raiz.

De registrar ainda, entre as ocoriências maiores do ano de 1973, o
aumento íIa participação Oa GMB no capital soci.il da Bras Icxiilt; Indus-
trie., sediada no Canadá e com escritório em operação na cidade de Amt-
terdã, tle forma tal que passou à esta, juntamente com a Bangu Empreen»
dímentOI S/A, o comando acionário daquela "trading" e, portanto, de su»
dinamtzaçt.0 comercial, D. mesma forma, é d? salientar o concretização
da associação com Mac Inlòsh Confucüe N. W-, óa Holanda, para a criação
da Mac Br<is Confecções S/A, já em fase adiantada de ímplant.ção na
localidade de Bangu e cuja produção em escala Industrial haverá de ini*
ciar.se no 1? semestre de |974. Esta confecção de grande porte dest.inà/sè
eminentemente a dar um novo impulso nas expoMjCÕes de têxteis brasi-
loiros, tem prejuízo de vir a atender também o mercado Interno, sempre
em consonância com os requisitos deste o os interesses legítimos das em-
presss fabricantes de tecidos, em especial da CPIB,

finalmente, hi que assinalar no Balanço do 3I-XH-73, iã audilado nos
termos da legislação que rege as sociedades de capital aberto, que as
imobilizações técnicas atingiram, no fim do ano transaio, a CrS 109 ml-
Ihões, as reservas e provisões a Cr$ 105 milhões e a relação entre Dispo-
nível -!- Realizável a Curto Pr.zo e Exigível a Curlo Prazo, 1,6. Números
que revelam a boa posição estrutura! da Empresa e a reprodução cio capita]
nela aplicado por seus acionistas.

Para 1974, a Diretori.i da Bangu tem como peça básica da administra-
ção executiva um Plano de Desenvolvimento, ora submetido a riqorosa
montagem, que se inspira, inclusive, num estudo inicial de "marketing" e

rem.
cícios

na sel.ção criteriosa de linhas de produção induslrial a Implementar. A.

realização dosse Plano nao obedoce apenas ao dosidoratum da Adminis-

Iraçjo cie expandir pormanénlcmenle o comple. o Bangu para: acompanhar

o ddsenvoivlm. hto econômlcòyyò Brasil, Nãu. Obedece também àt pers-

pectivãs que se abrem à Indústria lêalil nacional, tanto por (orça do

crescimento interno, quanto pela evolução da economia mundial. Basta

dizer que paia 197a, a Empresa espora (aturar om suas vendai ao oxter.or

o dobro do faturado om 1973, além do mais USS 2 milhões como decor.

rôt.cia do inicio de operações d.i M.c Bras. 1od.,s as indicações são, po-
de que ess'--s numerou tenderão a se expandir rapidamente nos c*e--

,-, subsequentes. Tenha-se presente a osso respeito que, em 197? a

população mundial consumia 
'75 milhões de tons. de lecidos po. ano. Desse

lol.ll cerca de melada ¦• 12.5 milhões do loi.i. era constituída da

tecidos de algodão. Com o crescimento da população mundial, bem accn-

luado, o as deficiências estruturais agudas na ulerla do libras sintéticas,
«s perspectivas para os lecidos de alvjodiu so ampliam sobremodo. A in-

dúslrij lõxtll brasileira tem, assim, grandes possibilidades, admitindo-so

que. assegurada ao setor a continuidade do amparo a que laz ius, poderá
elo estar exportando, ao fim do decênio, sem prejui/o, mas, ao contrario,
co... benefícios pira o consumidor nacional, montante aproximado daquele

que o sulor lõxtil japonês exporia hoie US$ 3 bilhões. Tanto mais que,
nesse grande produtdr o exporndor mundial, as perspectivas da industria

em causa náo se afiguram brilhamos atile a ovolucáo que acusam o supri-
monto e os preços cias maiorias primas em y.tal c, em particular, o ener-

gétíco mais usado naquele pafs — o petróleo.
Alcançadas que foram, em 1973, no seio da CIMB, as motas traçadas

modernização da Fmpresa, a Adminislração está convencida do que
.xercício de 1974, em que pesom as elevações de preço que vem acusan-

do os insumos industriais de um modo geral, será resultados ampla-

mente satisfatórios para a Cia., para seus acionistas e para a política d*»
desenvolvimento do Governo brasileiro.

A Diretoria da CPIB permaneço á disposição para os esclarecimentos
adicionais gue se fizerem necessários.

Rio de Janeiro, 29 de lanelro do 197.

para

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1973

ATIVO
PASSIVO

DISPONÍVEL
C a i x a 
B * n c o ' • ¦-• 

R.AUZAV.l A CURTO PRAZO

Estoques (Nota 4)
Produtos Acabados 
Produios ctv. ei .boraçáo 
Matériac-Prlmai • •
Importações em andamento
Materials Diversos 

56.000
3.a-31.368

Menos: Provisão para ICM nos estoques

Créditos
Contai e receber de clientes 

Menos:
Duplicatas descontadas .........
Provisão para Devedores Duvidosos

Cmpresas Subsidiárias 
Outro; créditos:

Cantas Correntes 
Títulos a Receber d» Terceiros 

Valores e Bens
Títulos e Valor?» Mobiliários (Nola 5) 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Cridilo; d. Clientes 
Empresas . Subsidiárias 

Outros Créditoà:
Títulos de Terceiros a Receber
Banco Boavisla S/A - c. F.G.T.S. Não cotantos

Deoósitos Judiciais
Empréstimo* CcrnpuWÓMOi

Valore» e Bens
Títulos c Valorei Mobiliários (Nc:a 5] .......

IMOBILIZADO
Imobilizacõcs Técnicas (Nota ó)

V .lor Histórico 
Correção Monetária

10.026.727
22.831 870
7.961.221

25B.C6I
3.771J355

44.900.934

J .600^00

50 037.199

11.594.484

^400^000"38_.42.715"

601.530

3.946.B89
2.807.9*2

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
Fornecedoras
Diretores c Acionistas
Instituições Fínrnceiras (Nola 10. 
Provisão para Imposto de Renda (Nota 11)
Provisões Diversa»  .
Outras exigibilídades:

Salários e encargos çociõii a pagar
Impostos s Tax.i*í a recolher 
Conias r. P.iuar 
Investimentos a r_al\z_r (Nota 7J^

3.360. .M
824.660

1 .934 055
1.292.490

45.399.126

729.147 M 429.207

92.916.575

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Fornecedor_s 
Instituições Financír.is [Nota 10)
Provisão parrt Imposto de Renda (Nota 11) 
Provisão para o Fundo do Garantia por Tempo de Serviço — Não Opt^ntns

NÃO EXIGÍVEL

C a o i t a 1 ¦,**.-•'
Correção Monetária da» imobilizações técnicíi

20.093.270
5.359.720

25.504.704
859.320
301.263

7.411.668

4.273 828
23 428.284

1.508 680
4.354.286

62,500 000
Si .319.051

59.529.945

33.565.073

1.970.038
4.354.256

433 416
192.615

Menos: Depreciações Acumuladas

Imcbilizacõos Financeiras:
PuticipacÕes em Empresas Subsidiárias [Nota 7)

Aplicações por Incentivos Fiscais (Nota 8] ......

TOTAL DO ATIVO REAL 
RESULTADO PENDENTE

Despesas Diferidas (Nota 9) 

SUB-TOTAL 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

T O T AL GERAL 

39.219.161
139.765^123

178.934" 289
69.530.032

2e 927
5.520

600
646

2-ü .266
40.638

6.950.355

6.413.254

109.454.207

34.448.248

13 645.513

Reserva Leqal
Reserva pí.ra Manutenção Ho capital de atro 
Reserva p«fa correção monetária — ORTN 
Reserva ágio sobre aumento de capitai 

Rrserv.s Livres:

Bonificações recebidas em ações
Reserva para aumento do capital -- Lei 1260 (Nola 12)
Reserva para contingências

4.438.370
2.952.370

142.49.1
999.475

150 1»9
13.586.394

700.000

143.902.455

250.464.543

10.238 425
260.702.968

10.478.216

271.181.181

LUCROS SUSPENSOS 

PENDENTE - Receitas Diferidas

14 436.593

794.131 167 532.434

25.461

SUB-TOTAL 

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

TOIAL GEPAL

260.702.96'i

10.478.216

271.181.184

As Notas Explicativas, anexas, são parte rante das demonstrações contábe

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 1973

(Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1973)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RENDA 0?fRACIONAL BRUIA - Venda de produtos 
IMPOSTO FATURADO 

RtND" OPERACIONAL LÍQUIDA 
CUSTO DOS PRODUTOS VINDIDOS (Nota 6! 

LUCRO BRUTO 

0E5PESAS COM VENDAS
Comissões sobre vendas ¦ - 
Imposto dc Circularão d» Mercadorias — ICM 
Outras despesas

Total de despesas com vendas 

GASTOS GERAIS:
Honorários da Diretoria
D .'oesas administrativas • ¦ 
Impostos e taxas diversas 
Despesas financeiras 

Total de gastos gerais

DEPRECIAÇÕES F AMORTIZAÇÕES (Nota 61 

LUCRO OPERACIONAL 

RENDAS NAO OPERACIONAIS:
Financeiras 
De participação •¦••¦': ;¦•.-' • 

Eventuais (incluindo lucros na vpnd/, de i.nobiliíaçoes técnicas) 

TOTAL DE RENDAS NÃO OPERACIONAIS 

DESPESAS NAO OPERACIONAIS
Provisão para I.C.M. nos estociues (Nota 4} 

LUCRO LiOUlDO ANTBS DO IMPOSTO DE RENDA E ITENS EXTRAORDINÁRIOS
IMPOSTO DE RENDA:

Imoosto de renda paao no exercício
Provisão para o imposto de renda deste exercício (Nota 11)

LUCRO 1ÍÒUIDO APÓS O IMPOSTO DE RFNDA 
ITENS EXTRAORDINÁRIOS (Nola 13) 

IUCRO DO PERÍODO 
REVERSÃO DE RESERVA 

RESULTADOS A DISTRIBUIR 

RESULTADOS DISTRIBUÍDOS:
Res*rva Legal 
Reserva para Manutenção d . Capital d*» Giro 
R/>;rfva para Aumento de Capital (Not. 12)  ¦ • 
Parlir.ioacáo da Ditoto.ia (Nota 14: 
Dividendos (Nota 16; 
Provisão para contingências 

LUCROS SUSPENSOS

Ai Notas .xpliealivas, an««as, lào pulo intogrant. das demonstrações

Rio do. Janeiro, 31 do dezembro do 1973

CrS 1.12 428.877
10.900.650"131.528.227

79.537.065
51.991.162

2.159.799
12.177.606
5.791.379

720.128.784

896.000
7.717.037

94.879

_ 7j7'5iZ47~14.503.678

278J86
-: 15.080.414

666.926
473.975

16J)72_617

17.413.518
1,625.660
1.600X00" 

297268.272

357.538
2.368.CCO" "26.5427734

356.695"267.867039

2.036^569

28.222.608

1.529.755
2.489.OCO

13.586.394
2.398.43B
6.224.B90

700.000
¦í 794.131

contábeis

Guilherme ria Silveira Filho
Presiden» - CPF 002094147

Horst Ewaldo Gaensly
Dir. Induslrial - CPF 003775207

Joaquim Guilherme da Silveira „._,.,..,
Dir. Superintendem. - CPF 003405887

Moícyr Rebcllo Freire
Dir. Financeir - CPF 001645777

1. A.KESENIACAO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações coniabeíi referentes ao exercício findo em 31 dp dezembro de 1973,
foram preparadas de modo a atender ao disposto na Circular n? 179 do Banco Central do Brasil,
a qual eitabefece normas e princípios de contabilidade a serem observadas pelas sociedades de
capital aberto.

2. PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas psla Companhia no preparo de suas demonstra-

ÇÔei coniáb*i« estão sumarizitdas como segue:
Normas de contjbiliiacão — As receitas, custos e despesa* da Companhia estão contabiliza-
das com baí,e no regime de competência.
Cntriies ds avaliação, depreciado • amortização.
As- imobi li rações técnicas encontram-se registradds ao custo de aquisição (incluindo juros
sobre financiamentos para aquisição de bens) acrescido das correspondentes correções mo-
net árias contabilizadas anualmente de acordo com a legislação vigente. Correção equiva-
leme fut teita nas respectivas conti* que registram as depreciações acumuladas, estando,
neste caso, as correções monetárias demonstradas pelo valor liquido.
A depreciação do valor histórico é computada pelo método linear e, de modo geral, calcula*
da na bast- estimada do tempo de vida útil dos bens.
A amortização da correejo monetária das .mobilizações técnicas é calculada à mesma base
usada p. ra i d-preciacâo do valor histórico, porém, _ partir da data em que as mesmas
íã_> feitas, estando, deste modo, o periodo de amortização além daquele comparável com
a r!-D'T'iação do valor histórico.
Os e-,toques figuram pelos vaiores dos respectivos inventários físicos os quais eslão avalia-
dos ao custo médio de aquisição ou custo real de fabricação, que, não excedem aos do
mercído. .
As imobilizações financeiras representadas pelas participações em empresas subsidiárias «

pelas aplicações por incentivos fiscais estão consignad.-s ao custo, acrescidas (quando for o
casoj pelo valor nominal das ações bon<fic_das provenientes de aumento cie capital daquelas
empresa:,.

3. MUDANÇAS DE CRIIERIOS ENVOLVENDO ALTERAÇÕES
DE PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
Em artoi anteriores a Companhia adotava o critério de computar aos custos de fabricação

certas despesas de administração e comercialização não relacionadas diretamente com a fabrica-

ção. A p;,r!ir de janeiro de 1973 a Companhia com o objetivo do corrigir os seus custos, decidiu
eliminar tais despesas des custos de fabricação. O efeito dr.;a mudança de critério foi de redu-
zír os estoques de produtos acabados em 31 de dezembro de 1973, em aproximadamente
CrS 5.50O.0CO com uma conseqüente redução dos lucros do exercício findo naquela data, por essa
importância. . - ¦_

Outras mudanças de critérios envolvendo alterações de princípios contábeis com relação ao
ano anterior foram quanto a cerras receitas e de.pesas as quais em anos anteriores eram cor/t a-
bilizadas pe'o regime de caixa, passando, neste exercício, a serem registradas com b.se no re-

gime de competência (vide nota 2). O efeito liquido dessas mudanças, caso a Companhia se-

gu.ss- o mesmo critério de anos anteriores, foi de reduzir o resultado do exercício em apro-
ximada.r.enle CrS 2.480.000, como segue:

DISPFSAS:

loi xvstiiuída com a finalidade de gerir os bens nâc

pr
A Bsngu Empreendimentos S.A.

lutivu: cL* Companhia.
A Mi.cbras Conleccões S.A. foi constituída e.n associação com a

da Holanda. A Macintosh participa com 30% do emproondmento e

S,A. com 2Í,13%, estando portanto o controle aoonar.o sod o pod
Em 23 de setembro de 1973, a Macbrás Cor.locc.oes S.A.

limo no Banco do Brasil S.A., no v.vor d USS 1.200.000, Cçr _

Em oo-_ntia dosse empréstimo a Companhia, como mtervcnientc, deu em caução ao reter.de

Banco", I4.7B4.O0O í.coe. orclmarias ao porlad.r de valor ncnnnoi ae CrS I cada uma, de sua

propriedade, emitidas por Bangu Empreendimentos S.A.

8. APLICAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
F. piax*í da Companhia optar pelo

Macintosh Conf. N.V. Sl-in,
e a Bangu Empreendimen'os

da Companhia,
jinou um contrato de emprés-

iritervcnièncta da Co

tivos fiscais. Em 31 de dezembro do 1973
forma:

Aplicações em projetos de lerceiros:
ApÜC£ção em forma de subscrição

imer.lo de 
"parte 

do imposto de renda ent incen-
tais aplicações estavam apresentadas da seguinte

Cr$

Ap'. forma de emprost.mos

Bonific .çíes em ações:
F.ecehidas em exercícios an*eriores
Ftc-jhidís neste exercício 

Depósitos dc h' estimemos

cs
5.0-13.455

1C0.COO

159.295

217 898

5 520.648

aolicuôes ostóo registrados pelo valor nominal o gra-
da data dn aprovação do

referentes ai

121 197
38.102

Total .

Os invest intentes provenientes dess.
vados com a cláusula de inalier.abilidade por emeo a
nroieto oelo« referidos órqãas. Quanto aos depôs. ..

re. dü d. anos anteriores, aplicado como incentivo fiscal, ií. estão devidamente compro-

ados para investimentos em empresas nas áreas desses incentivo» liscais.

contar
investimento:

d

9.

para

DESPESAS DIFERIDAS
Em 31 d. dezembro do 1973, as despesas diferidas esta.

Correra:» monetária sobre financiamentos  
Indenizações trabalhistas
DiT^rençiis de cambio 
ragam.ntos antecipados 
lmpòs'0 sebre circulação de mercadorias 
Diversas '

Tor„l

assu

José Maria Vicente Rosa
Contador Ger.il CP.CGB 25.242

CPF 034660357

Provisão par*, o imposto.de renda (NoN 11) ...
INPS — de exercícios anteriores  . . .
Correção monetária do empréstimo do BNDE...,
Imposto ce produios industrializados (IPI. ....
Imposto sobre circulação de mercadorias (ICM)
Comissões sobre vendas no exterior 
Parcel<.m"nlo rio débilo fiscal (IPI) 

Tottl das despesas
PtCEITASi
Lucros nas vendas de terrenos
kecoit. s de incentivos fiscais {

Efeito líquido ......

4. ESTOQUE.*-

mposto de importações)

CrS
2.368.COO

254.OCO
1.483.OCO

595.000
448.000
468.000
228.000

5.844.OCO

2.897.CCO
467.000

2.4807 000

compostas:
4 974.649
2 462.963

851.370"". 
779.306'. 
258.7H

911.426

10.238.425

No periodo compreendido entro laneiro do 1971 o dezembro de 1972, 
joram. 

djmtlltto»

^.tóM' «&'". X^ 
f&mtnt 

e considerando. 

tipo de ditpoiKfo.^s^nden.acoes »^^%Z^. 
par.

período for?m debitadas

ás despesas do
Amort

ícercício,
.¦açòes de ral natureza

demitido njquex
serem amor-

no montante de CrS 987.520
•»d:is no petiodo

feram debitadas

_s! _SS£s • ss%^=SBHKirt?':
modernizo <^p^

10.

presenlam
diita, estão apresenfados no.bí.lanço como segue:

aqu
cela

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Sr», tVrMo-ei e Acionistas da

Companhia Progresso Industrial do Brasil:

Ex.mlnamo» o balanço gorai anexo, da Companhia Progresso Industria

rado »m 31 do dezembro do 1973 o o respectivo demonstrativ
exercício findo naquela data. Nosso exame foi efetuado consoante

gr.rül.nenie aceitas e do acordo com as exigências do Banco Central do Bras.

quentemeiile incluiu as provas nos registros contábeis e

do Brasil encrr-
de resultados para o
j normas de auditoria

outms procedimentos de auditoria

nas circunstancias, exceto ao referido no parágrafo sogunle.

Polo fito do termos sido contratados como auditores somcnlo om novembro de iv/J

não pudemos observar a contagem física do inventário realizado om 31 de dezembro cie

1972, porem observamos essa contagem em 31 do dezembro de 1973; nessas circunstancias

não tivemos condições para, através de outros procedimentos, verificar as quantidades^ inven-

lariadas lie início do exercício, com ¦ o conseqüente ofeilo no resullado das operações do

exercicio findo em 31 de dezembro de 1973.
Ê prática da Companhia contabilizar as imobilizações lecnicas e respectivas Chipre-

ci.çbes e amortizações diretamente nas contas de com.ole, sem contudo, manter os registros

de custos detalhados. Ao sermos contratados como auditores solicitamos a Companhia que
fizeise os referidos registros. Devido ao curlo período entre nossa contratação o o fim do

exercício, tornou-se impraticável o preparo de tais registros, entretanto, a Companhia pro-
videnciará om 1974 a confecão desses registros suportados por inventários físicos. Lm

decorrência disso, não nos foi possível determinar por outros meios, os valores de cerlos

bens e respectivas depreciações acumuladas.
Em nossa opinião, com exceção dos fatos mencionados nos parágrafos anteriores, as

demonstrações contábeis acima citadas, com as notas explicativas, representam adequada-
mer.tr a situação econômico-financeira da Companhia Progresso Industrial do Brasil em 31 da

dezembro clP 1973. p o resultado de suas operações referentes ao exercício findo naquela
detd ds acordo com os princípios gerais de contabilidade recomendados pelo Banco Central
do Brasil.

Rio de Jèneiro, 29 de janeiro de 1974.

É norma da Companhia considerar o crédito do ICM como parto integrante do custo de

sição das matérias primas. Consequentemente, em 31 de dozomb.o do 1973 havia uma p<r-
de CrS 1.600.000 Incluída nos rsloques existentes naquela data. Para efeito de apuração

¦ie re.ultados a Companhia constituiu uma provisão de similar valor (dedutível para fins de tm-

oosto dr renda) para compensar o ICM contido nos estoques conforme determina o Parecer

Normativo n? 70 emitido em fevereiro de 1972.

5, VAIORES E BENS - TÍTULOS E VALORES MOBIIIARIOS

Os títulos e valores mobiliários om 31 de dezombro do 1973, estavam representados con-

forme Sí(.ut:

CUPIO
PRA70

(Ali 180 di«)

I.B75 892

176.608
23 275.984'

176.220

25.504.704

LONGO
PRA.O

(Mais de 180 dias)

21.107.132

1.939.-188

. 381.664" 
23.428.284

Ações dí> outras Companhias .
Ootigaçons da Fletrobrás 
Empréstimo compulsório — Lei
Obi gfçõ:> a debênturoí ....
Uulros 

Curto
Praio

CrS
729.147

4.156 (Elotrobrásl

729.147

Longo
Praio
CrS

2.240.590
3.729.958

439.466
3.240

.6.413.254

Bancas ,
Cédula de Crédito Industrial .-
ConlVdo de Fin_nCl_nonlO mediante repasse de cre-

clUo lixo (J^jo Rothschild) 
Empréstimo sob. .; ambiais 
Outros financiamentos

lotais

O contrato de Hnj^jni.. "^^^f^^^l^T^^m}

r:r,,_°o_:i,do'£e,^:m_nf: ^zzjd& .&&;««¦«, >*%»*$» ^t
mnrli.aric cio DNER Tal linanciamrnlo loi feito em moeda estrangeira, cu,o saldo em

d. delombro de 1973, loi de 145.7C0 libra, esterlina,, ai.us.ado à laxa de cambio do

i.rS 145237 (por libra!, om vigor naquela data.
O prezo máximo de resgate dos empréstimos acima va. ale 1978,

*'" 
A-..'''empré.íimos lin! em garantias, a hipoteca do certos terrenos

cléu-uiã" de àlienaião liduci..i_ e/ou penhor industrial, certas maquinas

íurme mencionado na nota 6.

de
31

os juros variam entra

edifícios, e com a
equipamentos^ con-

ii.

0EIOITTE, HASKINS í. SEL1S,
Auditores Independentes

CRCGB n9 10, AI-PJ 39
GEMEC RAI 73/099.PJ

AMÉRICO MATHEUS FIORENTINO
Contador responsável

CRCGB n9 2272, AI/PF 39
GEMEC RAI 73/099.2FJ

PARECER DO CONSELHO FISCAL

6. IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS (ATIVO IMOBILIZADO
As imobi ligações técnicas (ai ivo imobilizado e <

seguintes contas:

Terrenos
..ríilítios
Equipam entoe 
M-iquinismos 
Prscrvaióiios e adutoras ...
Moveis e utervsOios 
Veiculos  
Instalações, benfeitorias, etc.
Marcas e patentes

. E DEPRECIAÇÃO)
depreciação) estavam representadas pelas

Valor Correção Depreciações
Histórico Monetária Acumuladas
CrS CrS Cr*
406.001 29.828 840

6.964.210 25.801 473 1.497.435
90.549 40 656 20 195

30.260 758 79.095 189 64.424.911
12 413 3.252.688 2.405.241

947.647 1.306.196 767.162
420.013 440.086 415.139
117.219
350 _'39 

2Í9Í160' 139 765.128 " 
"69.S30_.083

O lutai do CrS 5.360.207, correspondente às depreciações o

em 31 dr> derembro do 1973, incider.lcs sobro o valor h.stõnco
bilizáçôe» técnicas, foi debihxlo ás seguintes contas:

Daprr _íações « amortizações
Custo cio. produto, vendidos

amortizações do exercício findo
e correção monetária das imo-

CrS
278.287

5,081.950

5.360.207

O* abaixo assinado., membros do Ccnselho Fiscal da ..
lhes são conferidas pelos Estatutos o dispositivosBrasil, no desempenho das atribuições que

oxfiminarflrri cuidadosamente os balanços

Companhia Progresso Industrial do
'ai

referentesleqais, e/nininararn cuiaaoosamentc os balanços _ cont _s referentes no p»
1973 

'.19 r 29 semestresJ, bem como a escriluração da dita Empreia, que
cada n» Cevida ordem e perfeita clareza, sendo de parecer que o» referld
também, os <itos da Diretoria dursnte o citado período, merecem a iprovfllambe
Acic

ercício social de
encontraram lan-

o. documentos e,
ação dos Senhoras

Rio de Ja 28 do n.iro ti* 1974

FERNANDO MACHADO PORTILA
JOSÉ MENDE5 DE OLIVEIRA CASTRO
ADOIPHO KOCK

Em 31 de dezembro do 1973, certos terrenos, edifícios, maquitusmos o equipamentos no total

aproximadamente de CrS 62.500.000, tliconlravam-se hiprlccados cu c=m a cláusula do aliena-

<,áo flduclérts o/ou penhor industrial em gar»nlia do empréstimos ou contratos de fornecedores

7.' PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS . .
Os investimentos da Companhia e.n empresas subsidiadas representavam subscrições rio ..»•

p.tal da, seguinte, empresas: 
^ Vi|o| patlltip„(„0

Investim.nto lnl-«r»lll»r da CPIB
CrS CrS

Bantu Empreondimonlo, S/A  27.400.000 ll'&°

Micbril Confecçõo, S/A  1 -«6 00 1 - 792 490 47,87 ,

Bras Tutllm Industries Lld  91.500 3,00,.
' "' 

28.927 600 1.792.490

PPOVIÍAO PARA l«'OSK)DI«tNl.A ^ ¦ 
^ 

^ 
_ 

p.|o
tm conformidade coiti-n lefl siaçao uo "'»>^ d 

d ido 0m pro,(.,os ,m.

—O (_?rO,,rfb02í» 
Jo-::er_cl_'^^X^/^ ^o ^nposlo 

* ron

n.eitlo de dividendos d.stribu.ilos e.n muntinlo supor.or a 25.. cto lucro iriouio ,

Decreto í 283, de 20 do ayoslo de 1973.

12. RESERVA PARA AUMLNIO DE CAPITAL rw..inl«l nO 1260 de 76 de fovo-
Conlorme mencionado na nota 11 do «toldo 

çôm 
O.D«r.O-lei k ' 

^¦0«„.*, rh sMo.
reilo do 1973, . 

^.f^Yt^lXoV%Tot\uCO."d ,1. Sll.n»ç6« io.aliraram CrS

ao capital, conlormo delormln» aquele Decreto-lo..

13. I1ENS EXTRAORDINÁRIOS .Jotadas pela Compa-
Conforme explicado na nota 3, certa, mudança» de cr. o, os for... adotada, pe.a p

nhia, ocí»ionendo com isto. alguns . .usles om comas de '«.»»»;• 
dd"P""0 

'^óns 
E«

ar-.edcies. Tais ajustes estão rellelidos no demonstrativo do resultados como

nários", come. segue.
Oí-snesas referentes a anos anteriores: , ... r , .,,_(_<'_

."posto ile produto, _du„tr. aliiadoi (eliminado de "Imposto Faturado ,

Imposto sobre circulação de mercadorias •'
D espigas efe viagens • \'

Comit-íõei sobre vendas no exterior *

A transportar .,.,... • • 

Transporia ''
EnCfirpos Sociais (SESI1 ¦ 
Correção monetária—empréstimo BNDE

Cxiraordi-

Receitai referentes « anoi anteriores:
lucros nas v<*nrtM d* terreno» 
Receitas de Incentivo, Fliceli (imposto dr Importaçntil

Total

2 161 677
311.826
252.8111

57.364
2.783".>.!8
2.783.74S

254.433
682 327"3" 
720.513

2.897 067
466.751

3"-6.695

iContinua na paqu 38)
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Infor me econômico

Preços, enlre a
mão e a máquina
Os problemas de custo de mão-de-

obra no Brasil ultrapassaram as jrontei-
ras do pais e estão repercutindo, de jor-
ma singular, nos centros de decisão das
empresas multinacionais no exterior. Se-
gundo o Wall Street Journal, um dos
mais significativos problemas de expan-
são com que se defrontam as grandes
empresas neste país é agora o suprimen-
to de pessoal de alto nível.

Reversão de tendências ou fenòme-
no típico dos processos ãe desenvolvimen-
to, o fato é que no Japão os salários so-
bem também numa proporção maior que
nos Estadas Unidos, onde a alta verifica-
da no primeiro semestre de 1973, em com-
paracão com igual período de 1972, foi de
apenas 1' < ¦ Em compensação, embora
pagando menos, os japoneses aumenta-
ram 11 1 2'! no valor das suas folhas de
pagamento no mesmo espaço de tempo.

Os problemas de quadros gerenciais
no Brasil são vistos, porém, sob o prisma
do que os analistas norte-americanos
consideram, uma "distorção" em confron-
to com os padrões internacionais. E isso
evidentemente só será corrigido na me-
dida em que a política de jormação de
quadros se desenvolva com mais ênfase
no setor público e ao nível das próprias
empresas privadas.

Assim, por exemplo, menciona-se o
jato de que por um executivo em nível
gerencial que nos Estados Unidos recebe
cerca de 30 mil dólares por ano (CrS 186
mil), no Brasil pagam-se 50 mil dólares ou
mais (Cr$ 320 mil aproximadamente).
As estimativas são atribuídas ao empre-
sário Luís Vidigal, da Cobrasma, em São
Paulo.

Turbulências

O que o Ministro Delfim Neto cha-
mou esta semana de "turbulento mas
delicioso mundo da escassez de mão-de-
obra" é transjormado em números pelos
analistas dc Wall Street com a jrieza que
a distancia permite: "uma escassez ãe
pessoal qualificado verifica-se também
para os empregos de nível mais baixo.
Estima-se, por exemplo, uma jalta de
cerca de 70 mil pessoas para cargos se-
cundários na área ãe São Paulo, onde
700 edijícios de mais de 14 andares em
construção simultânea e as obras do me-
trô, além de outros programas de invés-
timento em infra-estrutura, demonstram
uma sede insaciável de mão-de-obra."

E os efeitos são os que aponta Cláu-
dio Bardella, vice-presidente de uma em-
presa produtora de equipamentos pesa-
dos: "tive de dobrar os salários dos sol-
dadores para evitar a transferência de-
les para outras obras."

Nem tonto nem tão pouco

Evidentemente o novo Governo se
defrontará com problemas de escassez dc
mão-de-obra numa conjuntura que pode
ser encarada como favorável ou desjavo-
rável, a depender do prisma pelo qual se
considerem as coisas.

Programas de treinamento e inten-
sijicação do preparo de mão-de-obra qua-
lijicada poderão se constituir numa res-
posta a médio prazo dentro de condições
de mercado que não se deve alterar em
projundidade, nem subverter. E isso é
perfeitamente previsível tanto quanto se
possa, já a esta altura, identificar pes-
soas com prováveis políticas a serem de-
senvolvidas.

Lucro e técnico

Publicado o relatório do Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados. O
crescimento da prestação de serviços a
taxas elevadas explica, obviamente, a ra-
zão pela qual estão crescendo os investi-
mento das grandes empresas estrangei-
ras deste setor — ITT, IBM, Burroughs
— no Brasil, assim como as nacionais.

No ano passado o Serpro realizou
uma receita corrente de CrS 2S0 milhões,
contra despesas de CrS 249 milhões, fe-
chando portanto com um superávit de
CrS 31 milhões. As previsões ão inicio
do ano feitas pelo próprio Serpro eram
apenas de equilíbrio financeiro.

O que prova, afinal, que até os
computadores se enganaram durante o
ano passado na projeção dos lucros.

Pelo mercado

O Banco Bozzano Simonsen de Invés-
timento fechou ontem contrato de venda
de 25r't, do seu capital social à Mellon
National Corporation, empresa que con-
trola o Mellon Bank. N. A., com sede em
Pittsburgh, Pcnnsylvania, nos Estados
Unidos. O Mellon Bank é o Ú9 em ta-
manho em todo o mundo.

Declarações foram feitas simultânea-
mente pelo Sr. Júlio Bozzano, diretor-
presidente do Banco brasileiro e pelo Sr.
John Mayer, presidente do Mellon, sobre
os conveniências para ambos do acordo
realizado. "Estamos certos de que a pre-
sença do Mellon em nosso banco nos pro-
porcionará um excelente suporte na ex-
pansão das atividades bancárias e ãe in-
vestimènto" — disse Júlio Bozzano.

Açúcar terá
excedente
de produção

Washington lUPI-JB) —
Os Estados Unidos prognos-
ticaram ontem que a pro-
ducão mundial dc açúcar
atingirá este ano o rceorde
do 82,3 milhões de toneladas,
ultrapassando em 2 mil to-
neladas a demanda, devido
ao aumento da produção de
vários paises, inclusive do
Brasil.

O Departamento de Agri-
cultura considera que a
produção deste ano será 8%
maior do que a do ano pas-
sado. Além disso, pela pri-
meira vez em vários anos,
excederá o consumo.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

O relatório disse que os
excelentes resultados da sa-
ira atual são conseqüência
de condições climáticas fa-
voráveis e do estimulo dos
altos preços do mercado
mundial do açúcar.

Três países contribuirão
poderosamente para a alta
safra açucareira deste ano:
o Brasil, a Argentina e a
União Soviética.

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Brasil aumentará
sua produção om um mi-'
lhão ou mais de toneladas
para alcançítr a cifra de
7,23 milhões de toneladas,
a maior do hemisfério Oci-
dental e apenas superada
pela da União Soviética em
escala mundial.

A produção da Argentina
chegará a 1,66 milhão de
toneladas, com um aumento
de 365 mil toneladas em re-
la.ção a do ano passado, e
superada apenas pela do
México, cujas previsões ad-
mitem uma produção de
2.878 milhões de toneladas,
isto é, 108 mil toneladas a
mais do que a anterior.

Colações
Londres * AFP-JB i — O

preço diário do açúcar dis-
pònivel atingiu um novo re-
corde em Londres, situan-
do-se a 198 libras esterlinas
por tonelada, ou seja, duas
libras mais que em seu re-
corde anterior.

Essa nova firmeza se ex-
plica por duas razões ime-
diatas: o Irã apresentará
no sábado próximo um pe-
dido cie oito carregamentos
de açúcar, num total de 100
mil toneladas, para entre-
gar nos próximos meses. O
Marrocos procura, por sua
vez. conseguir dois carrega-
mentos de açúcar não refi-
nado. O negócio — segundo
se afirmou — exigirá dos
dois paises pagamento de
preços elevados.

Falta de sacaria gera Gaúcho paga
problemas 110 eoméreio alio preço
atacadista de gêneros

Belo Horizonte (Sucursal) — O presidente do
Sindicato dos Comerciantes Atacadistas de Gêneros
Alimentícios de Minas, Sr. Abdala Sarkis Hojrom,
disse ontem nesta Capital que a última safra do
açúcar consumiu praticamente todas as reservas de
sacos brancos para armazenagem e que a carência
de algodão, ao provocar grande alta nos preços des-
ta nos preços desta sacaria especial, desencadeou
grave crise no setor.

Segundo ele. a produção de algodão brasileiro
no ano passado foi muito pequena e, em consequên-
cia, os preços subiram em quase 100%. Acrescentou
que, mesmo que se colha, este ano, algodão em
quantidade satisfatória, o alto preço alcançado pelo
produto no mercado internacional impedirá que o
consumidor interno o adquira, o que agravará ain-
da mais a crise, pois o Instituto do Açúcar e do Al-
cool não permite que a sacaria especial seja reuti-
lizada.

SAFRA

Informou qua a crise atingiu apenas este tipo
de sacaria branca, especial para armazenar açúcar
e também, em outras variedades, para farinha de
trigo, polvilho. fubá e sal. Os sacos de juta empre-
gados na armazenagem de café, cereais e açúcar
demorara para exportação, apesar de caros, são ia-
cllmenle encontrados no mercado.

Argumentou que a crise pode vir a se tornar
mais grave se se considerar a previsão de grandes
safras para este ano em Minas, o que logicamente
requererá grandes quantidades de sacos dc todos os
tipos. Segundo ele, os sacos brancos para açúcar
eram comprados, até o ano passado, por um preço
que variava entre CrS 2,91 e CrS 3,10 mas que ago-
ra nunca está a menos de CrS 5,00.

por louro

Cobec termina distribuição
da primeira partida de |
carne importada do Uruguai

Curso De Extensão Universitária
Em Administração
De Empresas Rurais

ANPES — Associação Nacional de Pro-

gramação Econômica e Social

ESALQ USP — Escola Superior de Agricul-
tura "Luiz de Queiroz", da Universidade de
S. Paulo

EAESP/FGV — Escola de Administração de
Empresas S. Paulo, da Fundação Getúlio
Vargas

Duração do Curso: Março-Dezembro/74.

Aulas: Manhãs e Tardes.

Inscrições Abertas: Av. Nove de Julho, 2029
10.° andar, das 9:00 às 12:00, das 14:00
às 17:00 horas, até 31 de janeiro de 1974.

Herejord, Inglaterra
(AP-JB) — Criadores de ga-
do sul-americanos a pro-
cura de touros Hcreford pa-
ra as grandes pastagens do
Brasil e Uruguai, pagaram
altos preços na primeira
venda da primavera de on-
tem na Sociedade de
Criação Heroford.

Entre os 13 animais —
seis para o Brasil e sete pa-
ra o Uruguai — está o touro
mais caro da venda, o gran-
de campeão Beaudeserl
Gokleyieye, um Heroford da
boiada <^a Sra. A. Hardy em
Iíockley Heath, Warwckshi-
re.

O comprador, que pagou
o preço de 6 930 dólares
(mais de CrS39 mil), foi o
Sr. Mário Cezar, de Bagé,
Brasil, que também pagou
2 541 dólares (mais de
CrS 15 mil) por Drewton
Hero âe Grahain Hcllyer.

Agricultura
tem recursos
para ensino

O Ministro da Fazenda,
Sr. Delfim Neto, assinou on-
tem um acordo do Ooverno
brasileiro com a Agência
Interamericana para o De-
senvolvimento, dos Estados
Unidos — USAID — polo
qual os EUA emprestarão
7.6 milhões de dólares

i CrS 45,6 milhões) destina-
dc.s à criação, pelo Ministé-
rio da Educação, de um sis-
tema de programas de pós-
graduação na área do ensi-
no agrícola.

A contribuição do Brasil
para o programa será equi-
valente a um minimo de 8
milhões de dólares (CrS 48
milhões i. O prazo de em-
presumo é de 40 anos, in-
cluindo uma carência de 10
anos. com juros de 2% du-
rante o periedo de carência
o a 3% anuais, posterior-
mente.

BNDE

Os créditos do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico para os setores
de abastecimento, alimen-
tação e agropecuária atingi-
ram a CrS 506 milhões em
1973, o que representa um
aumento de 1829'r em re-
lação ao ano anterior. Ao
setor de abastecimento fo-
ram destinados CrS 344 mi-
lhões: ao de alimentação,
CrS 144 milhões; e à agrepe-
cuária, CrS 18 milhões.

A.s últimas cotas de carne
importada do Uruguai rela-
tlvas ao primeiro carrega-
mento foram distribuídas
ontem aos diversos super-
mercados do Rio pela Com-
panhia Brasileira de Entre-
postos e Comércio (Cobec),
num total de 311 toneladas.
Quanto aos frigoríficos par-
ticulares, apesar da melho-
ria de ofertas a quantidade
fornecida foi de 59 tonela-
das, considerada pequena
pelos supermercados.

Segundo informações de
re;-.esentantes de frigorili-
cos, a oferta de boi não so-
freii qualquer alteração em
relação a semana passada
e os abates estão se proces-
sando ainda com dificulda-
des. Em Governador Vala-
dares, de acordo com fontes
do mercado, a arroba do boi
está sendo cotada até a Cr$
110,00.

PESQUISA
I

Uma pesquisa realizada
pl-1'b, Campanha em Defesa
da Economia Popular (Ca-
dep), departamento da Su-
nab, constatou que a maio-
ria dos supermercados do
Rio tiveram o abastecimen-
to de carne melhorado em
70%. A relação das quanti-
dados recebidas ontem e
distribuídas aos diversos
postos é a seguinte:

Casas da Banha — re-
cebeu 1 500 traseiros da Co-
bec e 40 dianteiros do frigo-
rífico Bordon.

Mercearias Nacionais
— recebeu 331 traseiros e
110 dianteiros dos frigorili-
cos Swift e Caiapó.

Mar e Terra — rece-
beu 600 traseiros da Cobec.

Casas Guanabara —
recebeu 110 traseiros da Co-
bec e 209 dianteiros do fri-
gorifico Swift.

Pague-Menos — rece-
bou 20 traseiros da Distri-
buidora Nacional.

Gaio Marti — recebeu
400 traseiros da Cobec, 180
traseiros e 40 dianteiros do
Frigorífico Caiapó.

Casas Sendas — rece-
beu 1 500 traseiros da Cobec

H©
Corretora Bom Negocio
TÍTULOS MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.

1 - INSTITUIÇÃO LÍDER DO LANÇAMENTO
Corretora Bom Negócio Titulos Mobiliários e Câmbio
Ltda., comunica o lançamento de 6.000.003 (seis
milhões) de ações, sendo 3.000.00 (três milhões) de
ações ordinárias nominativas e 3.000.000 (três milhões)
de ações preferenciais, nominativas, classe "A '

da empresa FRANCASTRO - FRANCISCO
CASTRO - COMÉRCIO, INDUSTRIA E
AGRICULTURA S/A., CGC N" 06.082 564/001,
conforme GEMEC-RPO 323-73/083 de 19/12/73 do
Banco Central do Brasil.

- CARACTERÍSTICAS DO LANÇAMENTO:
2.1 Emiss;io cie 60CO.OOO (seis milhões) de ações, sendo que

000 OCO (três milhões) ds ações ordinárias, nominativas,
com direito a voto e 3.000.000 (três milhões) de ações

preferenciais nominativas, classe "A", sem direito a voto,
destinadas a colocação no moicado de capitais, a oierta pública,
conlorme decidiu a assembléia geral extraordinária de
09 de iulho do 1973 e reunião da diretoria de 07 de dezembro
de 1.973 e de acordo com o registro GEMEC-RPO
323-73/083 de 19/12/73 do Banco Central do Brasil.

2.2 - Os acionistas ordinários teráo direito de preferência na

subscrição de novas ações, na conformidade do art. 111

do Decreto-lei 2627/40, lixando a diretoria um prazo, nunca

inferior a 30 (trinta) dias para o exercício desse direito.

As ações preferenciais não darão direito a voto. mas seus

titulares o,ozarão de prioridade na distribuição de diviaendos

mínimos, nao cumulativos, de 6% (seis por cento) ao ano.

participando, em igualdade de condições com ds ações

ordinárias, na distribuição de dividendos acima do mínimo

estabelecido e das bonificações em ações novas emitidas em

decorrência da capitalização de lucros de reservas ou

do resultado de reavaliação do patrimônio da empresa.

2.3 As pessoas fisicas que adquirirem as ações emitidas,

gozarão dos incentivos fiscais previstos no art. 14, D. da lei
n.*> 4357/64, relormulado pelo art. 9.» da lei 4506/64. isto e.

poderão abater de sua renda bruta ale 100% (cem por cento),
desde que nao exceda 50% dela.

2.4.0 valor nominal de cada ação é de CrS 1.C0 (hum cruzeiro)

i.5 O valor do lançamento de cada ação é de Cr$ 1,00

(hum cruzeiro)

3- INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMISSORA

3.1 FRANCASTRO FRANCISCO CASTRO - COMÉRCIO
INDUSTRIA E AGRICULTURA S/A„

2 Sociedade Anônima de capital autorizado, com sede e foro

na cidade de Caxias, Maranhão, sita na Av. Franciscç
Castro, n° 1.806. no bairro Ponte, ligada a Terezina e bào Luiz,

principal porto para escoamento dos seus produtos, por
eCíitaUd dSÍclItwldcJ

- CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA EMISSORA.

4 I Industrialização e comercialização de produtos extratlvos de
sementes oleaginosas, beneficíamento de arroz e algodão
em pluma.

4.3 - LOCAL DE ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS

Os acionistas poderão ser atendidos nos seguintes endereços:

a) - Av. Francisco Castro. 1.806 - Bairro Ponte - Caxias M.A.

b) - Corretora Bom Negocio - Av. Goiás. 330 - Centro - Goiânia G.O.

4.4 - CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA
Capital autorizado  CrS 14.000.000.00

Capital Subscrito  CS 8.000.O90.0O

Capital Integralizado  Cr$ 6.CCO.000.CO

4.5 - ASPECTOS ECONÔMICO - FINANCEIROS

INDICADORES
ECONÔMICOS CRUZEIROS

Lucro
liq/Capital realizado

Lúcio
liq/Palrirnônio liquido

Lucro liq./Vendas

Valor
Patrimonial da Ação

Valor das Vendas

Liquidez conente

Liquidez geral

0.31

0.23

0.03

1,36

6.695.934
1.41

i..U

o;67

0,35

0,06

1,81

9.634.089

1,83

• 0.03

0.07
¦ 0,02

1,06

12.644.656
4,45

4,21

(*') Valor em Cruzeiro (CrS 1.00)

(*' 
**) Relerentes aos três (3) últimos exercícios

Observação: A Empresa enconlra-se em funcionamento desde

o ano de 1960 (mil novecentos e sessenta)

"O reqistro no Banco Central do Brasil significa que se

encontram em poder do Banco e devem encontrar-se, também, em

poder da instituição patrocinadora, bem como das instituições

vendedoras, os documentos e informações necessárias à

avaliação, pelo investidor, dos riscos do investimento .

4.2 - DA ADMINISTRAÇÃO

NOMEDOS CARGO FONTES DE
MEMBROS REFERENCIAS

1 - Constantino Ferreira D Presidente Bco. da Amazônia
de Castro

2- José Ferreira de D. Vice Bco, do Est,
Castro Presidente Maranhão

3- Luiz Pereira da D. Industrial Bco. do Brasil S/A
Silva

4 - Vicenclp de Souza D. Tesoureiro Bco. do Nordeete
Lima d° Brasil

f'©t'"9

. • Osmar de* Casiio
Luna

D. Secretário

Corretora Bom Negocio
TÍTULOS MOBIUAÍHOS E CAMBIO LTDA

GOIÂNIA- AV. GOIÁS, 330 - CX. POSTAL, 806ÜUIAINIA, av.^ 
2Q*047 _ 2.0494 0 6.0525

CARTA PATENTE DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL N.» A - 63 4151

e 70 dianteiros do Frigorifl-
co Bordon.

Peg-Pag — recebeu 140
traseiros e 40 dianteiros do
Frigorífico- Swift.

Supermercados Leão —
recebeu 140 traseiros do Frl-
gorifico Bagio e 300 trascl-
ros da Cobec.

Supermercados Nova
Olinda — recebeu 125 tra-
selros da Cobec.

Descontada a quantidade
de carne importada distri-
buida aos supermercados, a
participação dos frigoríficos
particulares no abasteci-
mento ainda é pequena,
apesar da tendência de au-
mento de oferta. Na medida
em que os supermercados
contribuem com cerca de
40% no abastecimento de
carne bovina no Rio e que
os açougues continuam com
fornecimentos irregulares, o
mercado do produto está
longe de se mostrar normal,
já que os frigoríficos parti-
culares aumentaram a sua
oferta em apenas 25%. A
carne uruguaia tem sido
responsável pelo atendi- -
mento de mais de 100% das |
necessidades dos supermer-
cados.
CARNE SOBRA

Segundo informações da
Central de Abastecimento
do Supermercado Disco, o
abastecimento de carne não
deverá apresentar proble-
mas até o íim desta sema-
na porque, com o que foi re-
cebido de carne uruguaia,
o produto começa a sobrar
em alguns de seus postos.
O excedente de carne vem
se verificando mais nos ti-
pos especiais (alcatra, filé
sem osso e mignon), por se-
rem menos procuradas pela
população, e na Zona Norte.

De modo geral, as ofertas
de miúdos também sofre-
ram um aumento em com-
paracão com os dias ante-
riores apesar dos preços
continuarem altos.

Só depois do dia 5, quan-
do o navio Loide-Bagé deve-
rá chegar de sua segunda
viagem ao Uruguai, é que
a distribuição de carne so-
frerá novos aumentos.

(Continuação dd página 37)

COMPANHIA PROGRESSO
INDUSTRIAL DO BRASIL

(FÁBRICA BANGU)
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.4. PARTICIPAÇÃO DA DIRETORIA
A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de abril de 1973

reduziu a psrtidpação dos diretores nos lucros da Companhia, bem como
o número de diretores cem direito à participação. Desta forma, a parti-
cipação global ficou reduzida de 15,2% pnra 8,5%. Consequentemento
o cálculo desta participação para o exercício findo om 31 de dezembro
de 1973, no tolíl de CrS 2.898 .138 foi leito de forma "pro-rata tem-
porís" considerando as porcentagens que vigoraram durante o ano.
15. OBRIGAÇÕES EVENTUAIS

Em 31 de dozembro-de 1973, havia obrigações eventuais a respeito de:
Duplicatas descontadas cm bancos no total de CrS 11.59*4.484.
Passivo eventual baseado na legislação trabalhista para o paga-

mento de indenizações aos empregados, na eventualidade de
demissão "som justa causa". Desde janeiro do 1967, a Com-
panhia tem contribuído na forma da lei para o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS), havendo om 31 de dezembro
dc 1973, depósitos relativos aos empregados não-optantes no
rolai de CrS 4.354.286. Caso o Companhia tivesse de encerrar
suas operações, o/ou os seus empregados fossem demitidos, o
valor de tais indenizações seria substancialmente om excesso aos
depósitos acima mencionados. Entretanto a Companhia não pre-
tende efetuar dispensas de vulto, tendo em vista que os em-
pregados nas condições acima mencionadas representam investi-
mento, por serem altamente treinados e experimentados.

16. DIVIDENDOS
Os dividendos referentes ao 1? semestre do exercido foram pagos

no montante de 6% a.a. para as ações ordinárias e 10% a.a. para as
ações preferenciais. ...ti

Correspondentes ao 2? semestre, serão pagos dividendos na rarao
de 12% s.n. para ambas as classes de ações, ou seja, Cr$ 0.C6 por ação.

Processo Seletivo para os Cursos Básico

e Intermediário da Escola de

Administração Fazendária - ESAF

A Escola de Administração Fazendária

(ESAF) comunica aos servidores inscritos no

exame de admissão aos Cursos Básico e In-

termediário que as provas serão realizadas em

fevereiro de 197-4, de acordo com a seguinte

escala:

CURSO BÁSICO

Todas as provas — dia 9, às 14 horas

CURSO INTERMEDIÁRIO

Conhecimentos Técnicos - dia 9, às 14 horas

Conhecimentos Gerais - dia 10, às 9 horas

2. Os interessados deverão procurar os Nú-

cleos ou Escritórios de Seleção e Treinamento

da ESAF, situados nas Capitais, a fim de to-

marem conhecimento do local de realização

das provas e obterem os esclarecimentos que

julgarem necessários.

3. O ingresso no local das provas será feito

com 30 (trinta) minutos de antecedência e os

candidatos deverão estar munidos de carleira

de identidade e caneta-tinteiro ou esferográ-

fica com tinta azul ou preta.

Rio de Janeiro, em 25 dé Janeiro de 1974

(ass.) Tácito da Silva Soares

Diretor

Ja1 ¦¦
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Jost defende auto-suficiência
do Brasil na produção de trigo
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Aplicações de recursos Preço do dinheiro
alternativa! para apli-

alem das nagociaçõas
ValofKi • da emissão d« no-

Estai iío at principais
ciçõts da recursos am titulo
à vista nas Bolias ds
vos papéis.

? Mercado ile LTN
O mercado aberto de letras do Tesouro Nacio-

nal manteve-se vendedor, ontem, com poucos nego-

cios. Os papéis dc 91 dias, emitidos ontem foram

cotades na abertura a 14,60% de desconto ao ano,

com as taxas registrando elevação no decorrer do

expediente, vindo a situar-se a 14,75% no fcena-

mento. Houve grande procura de dinheiro, com os

financiamentos pari hoje' sendo contratadas ao re-

dor de 1,60% ao més.
Apesar do resaate dc Cr$ 650 milhões, o mer-

cado financeiro acusou muita dificuldade de liqui-

de:, ontem. Segundo alguns analistas esta diticul-
dade do recursos tem origens notadamenta psico-
lógicas, com as instituições c clientK inseguros so-

bre os rumos da politica cconòmico-financeira.
A parcela de grandes clientes que tem preferido

aplicar em compras de matérias-primas para
ção de . estoque também é bastante
levando-se em conta que os estoques do ano passa-
do praticamente se esgotaram o as empresas mos-

traram-se temerosas ante o aumento das matérias-

primas básicas, algumas sob ameaça de suspensão
no fornecimento.

Ontem, os negócios envolveram - em sua maior

parte — trocas de posições entre as instituições, eje-
radas pela injeção de recursos no desenrolar do cx-

pediente. Os papéis mais precurados continuaram
sendo os dc vencimento em 27 dc fevereiro, estra-
téflicos devido aos feriados anteriores de_ carnaval
c por terem seu resgate no final cio mês. Houve
ofertas de compra c 13.30% de desconto ao «no,
sem disposição d» venda.

Hoje haverá a compensação do leilão de CrS
500 milhões, juntamente com tributos estaduais.
Amanhã os bancos comerciais efetuarão pagamento
da segunda parcela do INPS das empresas do Rio
t São" Paulo. Os negócios com Letras do Tesouro
somaram Cr$ 2 516.7 milhões, segundo informações
cia ANDIMA. A seguir as taxas médias anuais dc
desconto dos principais vencimentos:

Abaixo o custo do
mercado financeiro;

dinheiro, a curtíssimo praio,

Um dia Dis dias
1,80 1.90
1,80 1,85
1,85 1.B5
2.10
2,10
1,70

forma-
considerável,

Vencimento

06/02
13/02
15/02
20/02
27/02
06/03
13/03
20/03
22/03
27/03
03/04
10/04
12-04
17/04
24/04
01/05

Compra

14,50
14,55
14,60
14,65
14,33
14,73
14,73
14,73
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14,72
14.72
14,72

Venda

11,40
13,50
13,73
13,85
13.55
14,35
14,38
14.38
14,38
14,38
14,40
14,35
14,40
14,35
14.40
14,30

Financiamentos
Eoram as setiuintes as taxss médias de financia-

mento, a curtíssimo prazo, de posições nos scguin-

tes DCpét<:

Titulo
UN
oaiN
ORTMG
l?tra de cambio e CDB
Eletrobrás
Xerox

U Reservas bancárias
O mercado de Irocat federais, através de chs-

ques do Banco do Brasil para cobertura por um dia

das perdas na compensação iniciou-se equilibrado,

ontem, com negócios cm torno de 1,09% de ren-

tabilidad» ao mês passando a procurado a l.ju,

chegando . haver negócios a 1,40%. Por volta dar,

11 horas o mercado tornou-se oferecido, om as

taxss declinando para 0,8%, sem que se rcqistrasso

comoródores. . . . • 
3_

O endividamento dos bancos comerciais lunto ao

rcd->'onto reduziu-se ligeiramente, ontem, ma» ain-

da 
"se 

encontra acima dc CrS 1 bilhão segundo csti-

inativas dos analistas cio mercado «berto. O sistema

foi afetado pelo recolhimento dc tributos estaduais,

Funrural e pelo saque dc algumas empresas para o

oaqamento de seus empregados. O volume do ne-

gócios somou CrS 326 milhões, ssgundo amostragem

da ANDIMA. ,
Foi a seguinte a taxa media mensal dc renta-

bilidado para os cheques do Bonco do Brasil;

Praio Taxa
Um tfi 0,9

Financiamento
externo

D EurodÔlar

Ü 'títulos de crédito
As taxas do rentabilidade dos principais titules

ds crédito mõntiveram-ie cm niveis elevados, ontem,
como reflexo da perda de liquidez registrada em
todo mercado financeiro. Os papéis que oferecem
maior rentabilidade continuam sendo letras de cam-
bio, certificados e recibos de depósitos bancários.

Algumas instituições emissoras de grande porte
estão negociando seus tilulos com relativa facilidade,
náo necessitando recorrer a taxas acima da tabela
do Banco Central, o que aconlece. sobretudo, com
as instituições de menor porte, justamente a quela»
cujos papéis oferecem a maior rentabilidade no bnl-
cão de repasses. O volume de negócios com estes
títulos, porém, têm sido reduzidos, com as institui-

ções optando por operações casadas onde os riscos
são menore*..

Esta dificuldade de liquidez de todo sislema li-
nanceiro é confirmada pelo fato da carteira dc cm-
prestimos de todos os bancos comerciais continua-
rem a operar sob reservas, atendendo preferencial-
mente os clientes tradicionais.

Estas sio as taxas médias mensais dc rentabl-
lidade registradas, ontem, para os tilulos neg:ciados
no mercado aberto:

A taxa interbancárti
mercado do curoclólar,
riodo de seis meses cm
cos suíços e marcos fo
lamento:

Dólares:
sete dias

mês
meses
meses

6 meses
1 ano
Francos suíços:

mes
meies
meses

6 mesei
1 ano
Marcos:

mês
3 meses

meses
6 meies
lano

de cambio de Undres, no
fechou, ontem, para o pe-

I 13/16%. Em dólares, fran-
o seguinte o seu compor-

B 5/B -
8 13'I6 -
B 13/16 -
8 13/16 -
8 13/16 -
8 11/16 -

B 7/8
8 15/16
3 15/16
8 15/16
8 15/16
8 13/16

11
11
10
9
9

10
10
10
9
9

3/4
1/8
5/8
3/4
1/4

3/8
1/8
1/2
5/8
1/4

12
11
10
10
9

10
¦ 10
10
9
9

-/-
3/8
7/8-/-
1/2

5/8
3/8
3/4
7/8
1/2

? Mercado europeu
lausann. (Especial para o JB) - Cotações de fe-

chamento das moedas no mercado europeu, ontem:

SUicos:
3.2875 flutuando

Prazo» (dias) LTN ORTN

3 ê
10 i
20 i
60
90

120
150
180
270
360

1,22
1,23
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32

1,5B
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,67
1,68

L. camb.
r CDB

1,92
1.93
1,94
1,95
1,97
1,98
2,00
2,03
2,05
2,08

ORTMG tetras
imob.

1.58 1,65
1.59 1,67
1.60 1,6a
1.61 1,69
1.62 1,70
1.63 1,72
1.64 1,74
1.65 1,76
1.67 1,78
1.68 1,80

Q Mercado de debêntures
O mercado de debêntures apresentou-se estável,

ontem, com alguns negócios envolvendo as Obriga-
ções da Eletrobrás. Oi negócios com debêntures óa
Xerox estiveram firmes, com alguns financiamentos
para sete dias de prazo, com taxas a 1,45% de
rentabilidade mensal. Houve, ainda, segundo os ope-
radares, alguns negócios para liquidação futura cn-
volvendo Obrigações das séries V, AA « EE. As
cotações oscilaram entre 59 e 60% para compra c
60 e 61% para vendas para contratos de 90 dias
de prazo.

Forarn as seguintes as cotações médias para »*
debêntures negociadas ontem no mercado aberto:

Dólaref/Fr-ncos
3,2925 -

Dólares/Marcos:
2.7B90 - 2.7850 flutuando

Dóla-'</l'bras e''--'nas:
2.2460 -- 2,2430

Taxas indicativas para óperaçô

Dálar-i/Fmicc* suíços

mês
meses
meses

6 meses
1 ano
Dóbris/Marcos:

més
meses
meses

6 meses
ano

Certificados dc
cão Internacional di

anos
anos
anos
MIOS

•5 de sw^p:

30 321 2,92
30.275 2,37
30.257 1,82
30 248 0,97
30.211 0,61

35 835 1,51
35 778 ,72
35 765 1129
35 727 0,86
35 688 0.53

elenósites cotados pela Associa-
-s Ooeradcres de Me'raclo:

8 9/16 - 8 13/16
8 9/16 - 8 13/16
8 9/16 - 8 1316
8 9/16 - 8 13/16

D

Câmbio
Taxas de câmbio

Xerox
Eletrobrás (HIJL)
Eletrobrás (MPS)
Eletrobrás (NO)
Eletrobrás (QR)
Eletrobrá» (TUVAABB)
Eletrobrás (EE)
Eletrobrás (EEGG)

99,50
78,00
68,00
55,50
55,00
54,00
52,00
51,50

100,00
79,80
70,00
57,00
56,00
55,00
53,00
52,00

D Mercado a termo

A Gerência de Operações de Cambio do Ban-

co Central (Gecam) afixou, ontem,,aponai, *rf «•

ção da moeda norte-americana. O <«6Iar-foJ negocia;

do a Cr$ 6,180 para compra e Cr$ 6,220 paar yen-
da Nas operações com bancos sua cotação to de

OS 6,189 para repasse c CrJ 6 213 para cober tura.

O sistema bancário no Brasil tem fixado as ta-

xas das demais moedas no momento da ope ração As

taxas médias tomam por base as cotações de fecha-

mento no mercado do Nova Iorque fornecidas pela

Ontem

Os negócios a
mente enfraquecido"
cão em papéis de
com Banco do Brasi
pra7o representaram

termo apresentaram-se ligeira-
, ontem, com forte concentra-
empresas estatais. Os negócios

I PP c/b e ON a 120 dias cie
mais de 50% do total transa-

cionado. Outro destaque firam o: negócios com Pc-
Irobrás ON a 120 dias, com 256 mil tilulos movi-
mentados.

Foran
vecimenio,
no Rio:

pp

prazos de
dos ontem

Títulos

Dco. Brasil
c/bon

Bco. Brasil PP
c/bon

Bco. Brasil ON
Prog. Indust.

Brasil PP
Belgo OP
Doca» ant OP
Docas ant OP
Docas ant OP
Kelson'» PP
Sid. Pains PP
Petrobrás ON
Petrobrás PP
Petrobrás PP

seguintes, em resumo por papeis e
cs negócios a termo realiza-

Dias Máx. Min.

180 9,86 9,86

120
120

180
90

120
90

180
60
90

120
90
60

Vale Rio Doce PP 90

9,51
4,86

1,03
3,25
2,05
2,01
2,17
1,24
1,60
1,68
3,39
3.38
4.03

9,34
4,86

1,03
3,25
2,05
2,01
2,17
1,24
1,60
1,67
3,39
3,38
4.0B

Med.

9,86

9,47
4,86

1,03
3,25
2,05
2,01
2,17
1,24
1,60
1,67
3,39
3,38
4,00

Total

20 000

79 000
103 223

122 000
10 000
20 000
20 000
20 000
30 000
25 000

256 000
50 000
10 030
10 000

Canadá
Inglaterra
30 dias Muros
90 dia* futuros
Bélgica
Dinamarca
França (Com.)
França (Fin.)
Holanda
Itália (Com.)
Itália (Fin,)
Noruega
Espanha
Suécia
Suiça
Alenunha Ocidental
índia
Japão

1,0107
2,2600
2,2210
2,1880
2,1830
0.023550
0,1515
0,1965
0,1940
0,3445
0,001515
0,001445
0,1685
00174
0,2103
0,3050
0,3592
0,1215
0,003360

CrJ

6,2866
14,0572
13,8147
13,6094
13,6094
0,1465
0.9424
1,2223
1,2C67
2,1428

0,0095
. 0,0096

1,0481
0,10B3
1,3081
1,8971
2,2343
0,7558
0,0209

3a.-ftrir*

1,0123
2,2350
2,2050
2,1720
2,1720
0,023450
0,1576
0,1950
0,1920
0,3420
0,001510
0,001450
0,1710
0,0175
0,2120
0,3044
0,3595
0,1210
0,003350

(UPI-JB) - Mercado de cambio de Lon-

A seguir as taxas médias
contratos de financiamento de
dc CrJ 100 mil para o Rio e

Praio

60 dias
90 dias

120 dias
180 dias

brutas mensai* para
operações a termo
São Paulo:

Rio
2,25
2,15
2,12
2,08

S. Paulo

2,35
2,33
2,17
2,11

londrei
dres:

Estados Unidos - 2,35-3-32 -

Canadá - 2,22-1-2 - 2 22-3-4
Alemanha Ocidental - 6,27 -

Holanda - 6,56 - 6,58
Bélgica - 95,40 - 95,70
Suíça - 7,401-2 -- 7,42-1-2
França (Com.) - 11.45-11,60 --

França Fin.) - 11.66 - 11.69
Itália (Com) - 1489 - 1492
Itália (Fin) - 1561 - 1566
Dinamarca - 14.90 - 14,9 3
Noruega - 13.40 - 13,43
Suécia - 10,73 - 1 - 2 - 10,75
Áustria - 45,60 - 45,90
Portugal - 59,50 - 60X0
Espanha - 132,75 - 133,25
Japão - 671 - 674
Austrália - 1,4987 - 1,5134
Filipinas - 14,86 - 15,27
África do Sul - 4,494410

2,25-5-16

6,29

Dóla
a ser cotado
a Cr$ 6.34

A partir dc lio.jc, o dólai'
estará sendo negociado a
Cr$ 0,300 para compra e
Cr$ 0,340 liara venda, segun-
cl o comunicado divulgado
ontem pela Gerência d e
Operações de Cambio do
Banco Central. A nova taxa
cambial corresponde a uma
desvalorização do cruzeiro
dc 1.95';! sobre os niveis es-
tabeleeidos há 48 dias que
eram de Cr? 0.130 para com-
pra e CrS 0,220 para venda,
preços que vigoraram até
ontem.

A decisão está contida no
comunicado ":i divulgado
ontem pela Gecam, cuja in-
legra é a seguinte: "leva-
mos ao conhecimento dos
interessados que. a partir
dc 31 de janeiro dc 1974, a
carteira de cambio do Ban-
co do Brasil S/A operará às
seguintes t a >: a s : CrS 0.300
para compra c CrS 0.340 pa-
ra venda, por dólar norte-a-
mericano ou seu eqüivaleu-
te em outras moedas."

Banqueiras de cambio
previram u m a desvalori-
zação do cruzeiro para este
ano da ordem de 12% devi-
do à melhoria de posição da
moeda norte-americana, bc-
neíiciada pela crise do pc-
tróleo e pelo superávit no
balam > dc pagamentos dos
Estados Unidos. A nova ta-
xa implica num aumento de
ganhos para o.s exportado-
res brasileiros e maior com-
petição para os nossos pro-
dutos.

No exterior

Nova Iorque e Londres
lAFP-AP-JBi — O dólar
apresentou, ontem, nova
baixa nos principais merca-
dos de cambio, confirmam
do. assim, a queda acusada
na véspera. Para os meios
especializados, a tendência
de baixa é uma consequên-
cia direta da decisão do Go-
verno Nixon anunciada ter-
ça-feira de liberar total-
mente os investimentos
norte-americanos no exte-
rior. Oiuro fator que contri-
buiu para o declínio do dó-
lar, foi o fato de muitos es-
peculadóres estarem reali-
zando seus lucros.

Em Londres, a libra ester-
lina registrou um brusco
avanço antes cie voltar a
cair. A libra chegou até
2,2725 dólares antes de fe-
char a 2.2520, contra 2,2512
na terça-feira. O dólar se
apresentou em baixa frente
ao franco francês comercia!
a 5,12 francos contra 5,17
na véspera, mas fechou em
alta em relação ao marco
a 2,7890 c ante o franco suí-
ço. A taxa da eúroesterlina
deu um salto de 450% e o
eurolranco suiço do 200',
em um mercado ativo e ir-
regular durante todo o dia.

O ouro perdeu dois dóla-
res por onça no mercado dc
Londres, fechando a 135.5
dólares por onça. Em Paris,
declinou a 139,19 dólares,
contra 142.18 na véspera e
em Frankfurt fechou com
baixa a 130,73 dólares por
onça.

1,512246

Porto Alegre (Sucursal) — O Presi-
dente do Banco do Brasil, Sr. Nestor
Jost, au desembarcar ontem ã noite nes-
ta capital, disse acreditar que o Brasil
possa ser auto-suficiente em trigo. "Con-

tlnuo defendendo a posição de que de-
vemos plantar tudo quanto for possivel'
em termos econômicos."

O Sr. Nestor Jost declarou-se satis-
feito com a lembrança do seu nome, por
lideres da Arena gaúcha, como solução
politica para o Senado ou o Governo do
Estado. "Isso me agrada muito porque
significa identidade dc pensamento com
o Partido, mas, conhecendo como co-
nheço a vida pública, não justifico a
postulacão de nenhum cargo. Porém,
também não rejeito a especulação em
torno de meu nome."

CONJECTURAS

Indagado sobre rumores segundo os
quais cie teria sido sondado para algum
outro cargo na área federal, o Sr. Nes-
tor Jost desautorizou qualquer especula-
ção. "Não houve sondagens. O que há
são conjecturas." — Afirmou. O presi-
dente do Banco do Brasil desvinculou
sua vinda ao Estado a motivos políticos.
"Costumo visitar todos o.s Estados com
constância, aproveitando a oportunida-
de das inaugurações de agências do Ban-
co do Brasil para proveitosos contatos
com os meios econômicos."

O Sr. Nestor Jost informou que a
oferta de crédito agrícola, nos últimos
seis anos, vem crescendo mais do que
a demanda. "Em termos reais — expli-
coll _ houve nesse período um cresci-
mento anual dc 20% da oferta de crê-
dito agrícola, e se pode constatar que o
crescimento físico da produção não ai-
cançou a mesma taxa. Nos principais
produtos, a oferta de crédito tem sido
superior ao crescimento vegetativo da

população."

Depois de lembrar que a área fa-
zcndárla do Conselho Monetário Nacio-
nal reuniu-se ontem para discutir o pre-
ço oficial do trigo e a comercialização
da soja, o Sr. Nestor Jost informou que
o CMN provavelmente se reunirá na se-

gunda-feira para debater o ponto-de-
vista formado ontem. "Náo posso dar
meu ponto-de-vista, porque há outras
áreas que devem ser ponderadas; no
entanto, posso adiantar que estamos fa-
zendo esforço para recompensar sufi-
cientemente o triticultor."

O presidente do Banco do Brasil
opinou que o estudo de custos feito pela
Fecotrigo, que advoga o preço dc Cr$
83,01 o saco, "salvo pequenas dlvérgên-
cias. representa um trabalho sério que
merece ser levado em conta." E afirmou:
"Continuo acreditando que o Brasil pode
ser auto-suficiente em trigo, dependeu-
do dos avanços genéticos destinados a
dar maior produtividade á lavoura."

SOJA

Segundo informou o Sr. Nestor Jost,
neste ano deverá haver maior liberdade
na comercialização da soja, sem que isso
signifique a total suspensão das reten-

vigentes no ano passado. "Creio

maior controle será na área do

Aumentam
as safras de
feijão e soja

São Paulo
A produção
feijão das ág
rá este ano

iSucursal) --
paulista d e

u:., cpresenta-
um acréscimo

çoes
que o
óleo, já
blemas

Ao
do por
.sidente
gar que

que no ano passado houve pro-
com a sua comercialização."
afirmar que o mercado está ávi-
óleo de soja e foragem, o pre-
do Banco do Brasil declarou jul-

não haverá problemas com a
comercialização da soja, e que o.s preços
manter-se-ão aos níveis do ano passado.
Um grancie número de pessoas das áreas

políticas e econômicas do Estado foi rc-
ceber o Sr. Nestor Jost no aeroporto.
Hoje pela manhã, ele inaugura o novo
prédio da agência do Banco em São Se-
bastião do Cai, e recebe o título de ci-
dadão honorário daquele Municipio.

Exportação cios EUA bate recorde
Washington t AFP-JB i — As expor-

tações dc trigo dos Estados Unidos_ atin-
giram a cifra recorde de 19 milhões de
toneladas nos seis primeiros meses do
ano que principiou a 1' de julho, anun-
ciou ontem o Departamento Norte-Amc-
ricano da Agricultura.

Tais exportações poderão ultrapassar
32 milhões de toneladas no periodo que
falta até 30 de junho próximo, ou seja,
70% da colheita do pais, esclareceu o De-
partamento.

O PESO NA BALANÇA

Por outro lado, o.s importantes au-
mentos de preços do trigo no ano passa-
do determinaram ingressos sem prece-
dentes devido ao'trigo exportado, somos
que triplicaram quase com relação ao pe-
ríodo correspondente do ano anterior, ou

seja, 2 620 milhões de dólares, um ano
antes. Tais ingressos constituíram a cau-
sa essencial do excedente da balança co-
mcrcial dos Estados Unidos no ano lias-
sado.

Porém, um volume tão considerável
dc exportações esvaziou quase totalmen-
te os silos do pais, cujas reservas dia l1?
de julho último desceram a seu nível
mais baixo desde 1974. com 4,8 milhões
dc toneladas.

Diante desta perspectiva, o Presiden-
te Richard Nixon levantou, sexta-feira
passada, o embargo sobre as importações
dc trigo e farinha. As exportações para
a China somaram 2.5 milhões de tonela-
das entre os meses de julho e dezembro
de 1973, no ano anterior foram
mil toneladas. A URSS recebeu 1.9
Ihão de toneladas contra 2.5 milhões no
ano anterior.

de 650
mi-

de 78%, em relação a 1973,
passando dc 55,8 mil para
99 mil hectares, de acordo
com a segunda estimativa
da próxima safra agrícola
do Eslado. divulgada ontem
pela Secretaria de Agricul-
tura.

Para a soja, o aumento
previsto é dc 61%, numa
. rea plantada de 322 mil
hectares, enquanto a ma-
mona registrará uma ele-
vação de 58,8%, não havm-
do estimativa do total dc
produção cm tonelagem, O
estudo revela ainda que a
cultura do amendoim, que
apresentava uma perspecti-
va de aumento de 23,3% no
inicio do ano agrícola —
atingindo 277.5 mil tonela-
das — "sofreu sérios prejui-
zos com as últimas chuvas,
alterando substancialmente
essa previsão."

VARIAÇÕES

O algodão sofreu uma rc-
dução de 4,7% na área
plantada, que caiu de 430
mil hectares, no ano agréo-
la de 1972/73, para 410 mil
hectares. A área d: cultivo
do arroz também foi reduzi-
da em 5,8%, passando de
519 mil para 489 mil hecta-
res. A área plantada do mi-
iho apresentou um aumento
de 5.6%. atingindo 1373 mil
hec.ares, enquanto a de ca-
na teve um decréscimo de
2,6',í c a dc mandioca 0,8%.

Equador não vai
vender açúear

Quito i ANSA-JB O
Governo do Equador sus-
pendeu ontem as expor-
tações de açúcar até julho
próximo, para que se resta-
beleça a normalidade na
produção e no abastecimen-
to interno.

Fontes oficiais revelaram
que o.s estoques do país são
de 140 mil toneladas dc
açúcar, sendo 110 mil de
açúcar refinado e 3(1 mil em
bruto liara exportação. O
consumo anual do pais é
calculado em 400 mil tone-
ladas.

Seminário estuda tecnologia
São

solução
aplicar
veis na
do por
se ri
dos empr

Paulo (Sucursall — A melhor

para o Brasil, atualmente, seria
90',;; de seus recursos disponi-
tecnologia agrícola, abandonan-

hora a tecnologia industria), que
introduzida, aos poucos, através

esas multinacionais. Essa c a

opinião do professor Adroaído da Silva,
da Faculdade de Economia e Adminis-
tração da USP. dada durante palestra
no I Seminário de Tecnologia nacional.

Em outra palestra, o professor João
Frank da Costa esclareceu que nosso pais
está longe de poder resolver seus pro-
blemas de origem, já que apenas 2%

dos 00 bilhões de dólares <Cr$ 372 bi-

lhões) que o mundo destina atualmente
ás atividades de pesquisa científica e de-
senvolvimento tecnológico — Research

and Development — são gastos em pro-
blemas específicos dc países cm desen-
volvimento. Os outros 98'í sáo gastos em

problemas geenralizados desses países.

MILHO

Uai tipo de milho que não é dizima-
do por uma seca dc 15 ou 20 dias, como
normalmente aconteceria, acaba de ser
descoberto pelos pesquisadores do Ins-
tituto Agronômico dc Campinas, quo ha

30 anos estudam silenciosamente formas
de aperfeiçoar essa cultura. Entre as
inovações pode-se destacar excelentes
resultados obtidos com o tipo opaco 21.
um alimento substancioso que tem sal-
vo da fome milhares de crianças na

ÀméHcá Latina.

C. Foods dovu
preço do café

Nova Iorque (AFP-JB t —
A empresa norte-americana
General Foods munciou on-
tem um aumento do café
vendido no varejo por sua
divisão Maxwell Housc, nu-
ma média de seis centavos
de dólar para a libra-peso
do café moido t CrS 0.80 por
quilo > e um dólar c meio
por onça de café solúvel lio-
filizr.do «CrS 3.10 por quilo).

O aumento entrou em vi-
gor imediatamente e, se-
gundo a General Foods —-
a companhia maior Impor-
tadora de café do mundo —
os a u m e n t o s anunciados
são conseqüência da ele-
vação dos preços da.s mate-
rias-prlmas ícafé em grãoi.

Moreàclòrias

Rio
Colações dos principais produto»

Agrícolas no mercado atacadista da

Guanabara, segundo ciados lomccidos

pelo SIMA (Serviço do Internação
de Mercado Agrícola).
Arroí (se. 60kg):
Amarelão extra Goiás
Amarelão esp. Sta. Cat.
Agulha especial do Sul
40*1 especial do Sul
BlucRosc especial
F<i|ão (se. 60kg):
Preto comum
Preto policio
Ubérablnha
Farinha de Mandioca (
Fina
Milho (se. 60kg):
Amarelo mesclado
B.-lata (se. 60kg):
L sa espacial
Comum ospeclal
Comum mista
Cebola (pAg):
Pera paulista
Pera R. G. do Sul
Alho (cx. 10l<9):
Argentino roxo
Espanhol roxo
Banha:"-.x. 30kg
Bovinos (p/kg):
Traseiro especial
Traseiro macho
Dianteiro
Manteiga (lata 10 kg)
Com sal
Sem sal
Ovos (cx. 30 dl.):
Extra
Grande
Médio
Aves Abatidas (p/kg):
Frango
TomaU (cx, 25/27kgj:
Extra
Lspecial

138,00 140.00
120,00/125,00
115,00/116,00
110,00/112,00
108,00,110,00

1-15,00
150,00

Nominal
:. 501,0):

36,00/ 38,00

40,00

84 00 102,00
40,00/ 50,00
20,00/ 25,00

43/
CrS 30/

Sul CrS 62/
quilos. Cota-

0,75/
1,05/

o.eo
1.10

85,00/ 90,00
70,00/ 75,30

185,00/190,00

11,00
5,00
3,50

90,00/100,00
110,00/120,00

102,00
99,00
93,00

8,60

25,00/ 35,00
15,00/25,00

E E A 405 do Sul CrS 104/106,00 e

404 do Sul CrS 98/101,00 e d»,fl'«"
curtos - Catcto do Sul Cr$ 92/96,00.

por saco do 60 quilos. Cotações Inal-

teradas. _.
Quebrados de arroí - Tipos csp>

ciais Mercado calmo. 3'-l de arroz
CrS 60/62,00 - 1/2 arroz CrS
-15,00 — Quirera de arroz
35,00/ e Caniicão do
65,00, por saco do 60
ções inalteradas.

Foiião - (Safra das águas) - 1'pos

especiais. Mercado Irouxo. Bico de

ouro CrS 105/110,00 - Carioquinhj
CrS 90/95,00 - Chumbmho Cri

90,95,00 - Jalo CrS 130'ltO
Prelo CrS 140/150,00 - Opaciuinho
CrS 110/115,00 - Rosinha CrS 110

115,00 e Roxinho CrS 195.-200 00 po
saco de 60 quilos. Baixa de CrS 10 00.

Milho Me-cado Irouxo - Ama
rela jemlduro CrS 34/35,00 e Amar-
13-, mole CrS 33/34,00. p.~r saco de
160 íjuites. Cotnçõis inilteradas.

li-t-la Mi:c-rl- frouxo - l M
especial CrS 80/90,00 De primeira
CrS 50/60,00 o de segunda CrS 2j

35,00. Comum esoocial CrS 40/50 "'

D- primeira CrS 25/35,00 a Dp
segunda CrS 10/20,00, por volume do

60 quilu,. Cotações inalteradas.
Cebola - Mer.,ido calmo. Do Is-

tado Pers CrS 30/35,00, p:r saco dc

45 quiles. Dn Rio Grande Ilha CrS
0 90/1,00 e Pelotas CrS 0,70/O.BO o
de Santa Catarina Pera CrS 0.80/0.9P.

por quilo. Cotações inalterada.
Banha - Mercado firme. Caixa com

30 pacotes de 1 quilo CrS 180/185.00
15 laias do 2 quilos CrS

Mercado
A'jr cul-Serviço de Informação do

Atacadisli da Secretaria cio
tura, c da Companhia do Armam
e Silos de Mi

los,
Cas,

segundo
s Cias:

Produtos

Get.ns.

Estoques

ARROZ
Amarelão extra
Agulha do Sul

BATATA
FEIJÃO
Enxofre jalo
Preto comum
MIIHO
Amarelo/Amarelinho

Min.
(CrS)

130
120

50

145
160

Mix.
( CrS)

120
70

Açúcar
Arrcz
Feijão
Farinha dc

Cebolas -

(máx.)

150
160

Brasília
Biasilia (Sucursal) - Spguein as ro

lações dos principais pròdutcs agrico

las negoci/dos, ontem, no mercado
atacadista do Brasilia. Os ciados foram

divulgados pelo Serviço de Informa

ção do Mercado Agricola (SIMA), do

Ministério da Agricultura:

185/

São Paulo
São Paulo (Sucursal) - Arroí

Tipos especiais. Mercado firme. De

grãos longos -- Amarelão dos Estados
Centrais CrS 117/119,00 - Amarelão
Santa Catarina CrS 109/110,00 - Al-
llnete do Estado do Rio CrS 95/97,00
e Amarelão do Sul CrS 106/108,00.

188 00 por caixa. Cotações inallera-
das.

Amoniloim - Mercado calmo. Das-
cascado, calado CrS 3,50/3,60, por
quilo. Cotações Inalteradas.

Alho Mercado firme. Argentino
Crí 8.20/B.30 e Espanhol Cr$ 5,70/
5,80, por quilo.

Farinha do mandioca Mercarh
llrmí. Do Estado, extra crua CrS 0.8 '

0,85 e Comum crua CrS 0,78'0,80.
por quilo.

Belo Horizonte
Boto Hortionlo (Sucursal) - Cota-

çõet e estoques (sacai de 60 quilos'
dos principais produtor,
atacadista desta Capital,

rroctuto/uuantidacto
BATATA (saca 60kg)
Usa esoocial
Lisa primeira
CEBOLA (saca 45kg)
Pera paulista
OVOS (cx 30 dúzias)
Extra
Grandes
Médios
Pequcnoj
Industriais
ABÓBORA (cx 25-271.0)
Moranga

CENOURA (cx 23ks)
Extra
Lspcciat
Primeira
TOMATE (cx 25 27kg)
Exlra
Especial
Primeira

90,00/ 95,00
105,00/110,00
100,00/105,00

55,00/ 60,00

108,00
105,00
99,00
90,00
72,00

28,00/ 30,00
17,50

60.00/ 65,00
30.00/ 35,00
20,00/ 25,00

27.00/ 35,00
28,00-' 30,00
20,00/ 25,00

nformações da Ccar>a «

Venda
CrS
72,00

130 00
170,00

mandioca 55,00

CrS 84,00 (min.) CrS 88,20

Algodão
,o Paulo (Sucursal) - Os 11 hpos
algodão produzidos ': negociados

cm São Paulo não sofreram ontem ai-
ter.:çâo om suas cotac.ões, sendo que o
tipo 5, paulista, manteve preço cie

CiS 147,00 a arroba. O mercjdo con-
•inua estável, devido à repetição do
mesmo comportamento por virlos pre-
ejers consecutivos.' 

O boletim da Bolsa do Mercadorias
deixou dc lornecor ontem o movi-
mento dos Armazéns Gerais Paulistas

quanto a entrada c saida do algodão
em pluma, por falta de computação
dos dados.

dc

MOV
JAN

ÓIEO DE SOJA

MAR
MAI
JUL
AGO
SET
OUT
DLZ
JAN
GADO EM PE'

nv
ABR
JUN
AGO
OUT
DL^

6,21 1/26,22
6,25

27,700,60
24,60-0.65
22,75-0,80
22,05
21,20
20,700,80
20,20
19,760,90

49,20-00
53,7582
55,00-54,80
53,70-70
.',2,67-60
62,30

Cair
No--

Mercado externo
Chicago (UPI-JB) - Preços futuros

om ceniavos de dólar por libra-peso,
na Bolsa do Mercador.as rio Chicago,
ontem:
TRIGO

Irriua íACJS) - Os contra-
„ lermo cio cale decMnfam. é A

piocuta do grãos verde; por parle
losladores loi reduzida. O cale

quatro para entrega imediata no

fechou a 69.
Os contrato» a termo do cate

fecharam sem alterações com aumen
to do 90.

Ilpu
cais

"C"

MAR
MAI
JUL
SET
NOV
DEZ

VENDAS - 928

73,30-25
76,30-76,00
79,30-79,00
Bi,50 20
82,20
82,50

Reeife
Rrtiío (Sucursal) —

mercado
seçjundo o

principais produtos agricola»
nambuco no mercado alacad
Capital, ontem, pam ia

Cotações do*
de Per*
Ia llesta

de 40 qui-

MAR
Mai
JUL
SET
DIZ

MAR
MAI
JUL
SET
DEZ
MAR

SOJA

MAR
MAI
JUL
AGO
SET

5.72
5,40
4.84
4.79
4.82

2.98 2.9U 1/2
3,02-3,02 1/2
3,03 1/2-3-4
2,96

2,71 1/2-2.7'
2,73 3/4

6,33-6.34
6.38 1/2-6,39
6.39 1/2-6.40

6,38
4,29

Açúcar
Nova lorqu» (AP-JB) - Os contr.llos •

termo norte-americanos do açuçar tipo

10 fecharam cem aumçnlm de 15 a J.*-

MAR !•"•!„
MAI í-22
JUL KM
SET M,10

Vendas 235. Açúcar nao teimado

para entrega Imediata 14,18. Acu.ar
tnundlil t'PO 1 I fechou cem aumentos
de 50 a 93.9.
MAR 18,07-18.00
MAI 16,0603
IUL 14,28 50
SET 13.3043
OUT 12,80-75
M*K 11*0
MAI 11 ¦"»
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Mod.

Di. Ant.

(Negócios à vista)

J
transcor-

eteões do Rio registrou ontem recuperação constante durante o

O indã"BV médio ,1793,4) valorizou-se em 0,4>,, fechando em alta de 1,7 ,

se recuperam
1.7% no final

O mercado de
rer do pregão.

Negócios
c sobem

Os negócios abriram bastante indefinidos
ontem no mercado de ações do Rio. Os papeis
mais destacados iniciaram alguns centavo

baixo dos preços da véspera c o volume das
ransações íoi pequeno durante os primeiros
rSos do pVgão (veja ptfggna)^

Gradativamcnte, porem, cotaçoe^e^ope-
rações foram se recuperando, com o ingiesso
de algumaí ordens de compra, principalmente
de corretoras que operam PfJJ-í^&g
vestimento. embora nao existam me caçoes
mais seguras de que aqueles ™esW*ms
titucionais estejam ampliando a sua paitici-
PaÇã^0bSÍ'das empresas continuam
sendo os temas preferidos pelos operadores.
Ontem por exemplo, os comentários pnnci-
níis m-endiam-se aos resultados operacionais
Se SSira e Petrobrás. As opiniões
mim píücamente unanimes quante, a^pre-
senta ão de números mais significativos -

mantidas as devidas proporções -do que os
registrados por Banco do Brasil e Vale do Rio
D°C 

Também sobre os chamados papéis de se-
o-unda linha havia inúmeras suposições e,
no o mesmo, espera-se um aumento na sua
tou dez nos próximos dias. Pelo menos um
mooitente resultado deverá ser divulgado
3S85?^ata-se' de Brahma, pgao.«(uai e
esperado um lucro por ação entie CiS 0,M
CVS 

O31'echamento do pregão aconteceu em
-lima de maior movimentação, observando-se
£oa possibilidade de que tal tendência se
mantenha durante os trabalhos de hoje. A ex-
er5a tem demonstrado, entretanto que a

íande maioria dos investidores somente ren -

Õeása nos negócios quando estes se apresen-
Sm alta ou, pelo menos, estave.s durante
um período de 10 a Io dias.

O.s números do pregão
O mercado de ações da Bolsa do Rio apre-

alta. tendo o índice BV

Fundos de investimento

Accsita - Aços Esp. lin. o/p ,,

AGGS Ind. Gr,if. S. A. o/p ...

AGGS Ind. Gral. S. A. p/p ....

Aços Anhanquerfl o/p 

Aço Nono S. A. p/p 

Apoio - Prod. Aços o/p ....

ASA - Alumínio S. A. p/c ..

Prog. Indl. Brasil S, A. o/p ..'

Proa. Indl. Brasil S. A. p/p ...

Casas da Banha C. I, o/p 

Biirhar* o/p 

Bco. Amazônia S.A. o/n ....

Banco do Brasil S. A. o/n 

Banco do Brasil S. A. p/p 

Bco. Crefisul de Inv. p/p 

Bco. Esl. da Bahia S. A. p/n ..

Bco. Esl. da Guanabara o/n ..

Sid. Belgo-Mineira o/p 

Bco. Est. do Sáo Paulo o/n ..

Bco. Eit. de São Paulo p/p ..

Banco Halles S. A. o/n 

Banco Halles S. A. p/p 

Bco. Halles Invest. p/n 
Bco. llaú América S. A. p/p ¦

Brinco Nacional S. A. o/n ... •

Bco. Nordeste do Brasil o/n .

Bco. Nordeste do Brasil p/p .

Bco. Real S.A. o/n 

Bco. Real 5. A. p/n 

Bco. Bras. de Descontos p/n

Bco. Bradesco Invest. p/n ••

Cta. Cervejaria Br_hma o/p

Cia. Cervejaria Brahma p/p .

Bco. Real dc Invest. p/n ...

Instituição
Valoi

CrS mil

ALFA
AMÉRICA DO SUL .
APLIK
APLIIEC
ÁUREA •
AUXILIAR
AYMORé ....
ANTUNES MACIEL .
ALTEROSA ....

BBI BRADESCO . . .
BCN
BAHIA
BALUARTE ....
BAMERINDUS . . .
BANCIAL I . . . .
BANDEIRANTES BBC .
BANORTE ....
BANSULVEST . . .
BARROS JORDÃO .
BMG
BAÚ
BESC
BOSTON
BOZANO
BRASIL
BANMÉRCIO . . .
BRACINVEST . . .
BRANT RIBEIRO . .

CABRAL MENESES .
CARAVELO . . .
CITY BANK . . .
CONTINENTAL . .
CORBINIANO . .
CORRETA . . . .
CREDIBANCO . . .
YREDITUM . . .
CREFINAN . . •
CREFISUL (Cip.) . •
CREFISUL (gar.) .
OESCINCO ¦ ¦ ¦
COND. CRESCINCO
CÉDULA ....
CEPELAJO . . .
CODERJ ....
COTIBRA . . . .

129-
28- 1
28- 1
28- 1
28- 1
28- 1
29- 1
29- 1
31-12

29- 1
29- I
29- 1
28- 1
29- 1
28-
29-
29-
28-
24- 1
29- i
28- 1
28- 1
29- I
29- 1
29- 1
29-12
30- I
29- 1

1

1

28- 1
29- 1
29- I
23- I
28- 1

DENASA . . .
DENASA (MIM.)
DALE
DEIAPIEVE
DESENBANCO .
DINAMIZA . .
DELF. ARAÚJO

ECONÔMICO .
EMISSOR . •

31- 1
29- 1
29- I
14- 1
29- 1
30-11
29- 1

29- I
29- 1
29- 1
29- 1
17- I
25- 1
29- 1

28- 1
29- I

0,94
1,39
0,76
0,98
0,6B
0,53
8,08
1,00
0,71

1,54
2,01
0,43
0,58
2,72
0,98
0,45
0.3B
1,61
0,99
1,07
0,64
0,57
0,82
2,83
0.95
0,96
0,69
0,76

0,64
1,20
0,81
0,36
0,99
0.60
0,39
1,33

16,53
0,98

61.60
1.84
1.22
0,61
0.55
0,73
1,21

0,76
1,73
0,37
1,73
1,43
0,58
1.02

0,81
1,15

dc _.
dez.
dez.

iun.
dez.

0,15
0,03
0,02

0,05
0,05

0,03

0,04

der.
jun.
jun.

0,06
0,03
0,02

0,06

dez. 1,25

dez.
dez.
dez.

set.

iul.

0.76
0,16
0,03

FAIGON . . . -
FENICIA . . . •
FIBLNCO . . . .
FIDELIDADE . . ,
FIDUCIAL . • .
FINASA . . . .
FINEY ....
FIPA/P. ARANHA
FIPAR . • •
1-UNDOESTt . . .
FNA
FNO ....'•
FIMAN . . . .

GARANTIA . . .
GODOY . . .

HALLES . • •
HASPA ....
HEMISUL . . .

28- 1
28- 1
28- I
31-10
2B- 1
29- 1

-29- 1
28- 1
29- I
29- 1
29- 1
29- 1
29- 1

Ir_.7_._a0 do 0 4', em relação ao dia antenoi
uS-No fechamento, o IBV situou* em
1824.5. acusando elevação de 1,7 . some a
média do dia. 

^ .^.^ ^ ÚQ
totalizando 7 138 630 títulos

no valor de CrS 19 793 206,03

i

su-

Os negócios
i-ão anterior,
(menos 8.59'. ).
(menos 6.42'. 1. .

1PBV de 13h: 94,0 (mais l.fa l).
Das ações componentes do índice, 15

biram. 17 caíram. rtpvévpMm^eceramresta-
veis c uma não foi negociada (S, Hi me o -

No mercado à vista foram transacionadas
6 413 407 ações, no valor de CrS 17 318;.apV. »
representando 39.27', do total em títulos e
87 47', do lotai em dinheiro. „.,,,_' 

No mercado a termo, foramtf$™*&*.
775 223 ações no valor de CrS 2 479 853,78, ie-
nrescntan o 10.73': do total em títulos .e
S3s$ do total em dinheiro. Em relação.as
operações à vista os percen uais loiam, ies-

pectivamente, de 12,09"-, e 14,32 ,.

ICI ...
IMPÉRIO ¦
IND/APOLLO
IHDUSCRED
INTERCONTINENTAL
INVESTBANCO ¦ ¦
lOCHPE ....
IPIRANGA . . .
ITAÚ
INVESTBOLSA . .

LAR BRASILEIRO
I.EROSA . . . .
LETRA ....
LIBRA ... . .
LUSO BRASILEIRO

VII

MD
r.\GLIANO ¦ • •
MERCANTIL . .
MCRKINVEST
MINAS . . . .
MONTEPIO - .
MULTINVLST . .
MAISONNAVE .
MM . .
MANTIQUEIRA .
MULTI HiC . •

NBM . . . •
NACIONAL . .
NAÇÕES ¦ •
NOVO MUNDO

29- I
28- 1

29- 1
28- 1
29- 1

28- I
28- 1
29- 1
23- 1
21- I
29- I
28- 1
29- I
28- 1
29- 1

29 I
26- 1
28-12
30- I
29- I

26- 1
28- I
28- 1
28- 1
30- 1
79. 1
28- 1
29- 1
24- 1
16- 1
30- I

0,65
0,48
0,89
0,93
1.51
1,62
1,51
1,52
0,74
0,58
0,53
0.C9
1.05

0.75
0,66

0,66
0,26
0,72

5,05
0.43
0,71
0,79
0,61
1.65
0,36
0.41
0,87
1,16

0,65
0,90
0,48
0,44
2,14

1,03
0,41
0,65
0,7B
1,68
0,89
1,41
0,85
0,96
0,35
0,85

0,26

0,09

0,12

0,03

0,04

10 207
12 309

2 339
12 410

I 972
6 694

23 078
730
917

96 825
21 962

852
486

42 892
5 988

10 793
14 014
28 601

415
21 864

744
4 780

14 081
68 654
24 237

3 490
3 307

1 916

556
24 151
71 24.".

SC9
574
184

3 038
9 439
5 267

18 598
29 608

419 634
190 422

658
4 132
1 400
1 673

II 264
1 553

314
6 250

804
32 772

399

961
14 282

Cia. Bras. de Roupas o/p 

Cia. Indust. Amazonense p/e 

Cemig - C. Eli. M. Gerais p/p ...

Sousa Cruz Ind. Com. o/p 

Cale Solúvel Brasilia o/p 

Cia. Sid. Nacional S.A. p/p 

Cia. Tel. Brasileira o/n 

Cia. Tel. Brasileira p/n 

Datamec - Eng. Sist. P. D. p/p ¦ ¦ ¦

Dinamo - Café Solúvel o/p 

Dona Isabel antigas p/p 

Dona Isabel emissão 71 p/p 

Docas de Santos ant. o/p 

Ducal Roupas S.A. o/p 

Met. Abramo Ebcrlc p/p 

Embrava - Emp. Bras. Var. p/p

98 000
25 000
20 000
10 000

4 000
7 000
3 000

7 874
204 720

2 000
31 044

6 000

208 017

346 100
3 00D

7000

69 029

1 138 040

392

OCO

642
33 500

000
16 000

6 000

20 510

57 000

5 000

12 OCO

12 571

1 900

57 OCO

95 043

000

386

1 OCO

41 000

225 OCO

1000

20 000

194 564

98 419

1,11

0,76

0,75

1,70

1,63
2.00
0,38

0,95

0,90

0,89

1,32

0,78

4,45

8,55
2,14

1.20

1,11

3,05

1,25
1,40

0,49
0,52
1,07
1,10
0,80

1/5

1,88

0,92

0,71

1,42

1,25
1,85

2,05
1,00

1,02

0,43

0,92

3,76

0,35

1,59

0,30

0,57

1,15
0,75
0,75
1,70
1,63

2,00

0,38

0,95

0,95

0,89

1,32
0,75
4,45
8,80
2,14

1,20
1,09

3,25

1,20

1,40

0,50
0,58
1,07
1,10
0,80

1,10

1,85
0,92

0,70

1,40
1,25
1,85
2,06

1.C0

1,15

0,76

0,75

1,70

1,63

2,00

0,38

0,95

0,95

0,89

1,32
0,78
4,50
8,80

2,14

1,20

1,12

3,25

1,25

1,40

0,50
0,58
1,07
1,10
0,80

1,45

I.B8

0,92

0,71

1,4?

1,25

1,85
2,07
1,00

1,11

0,75

0,75

1,70

1,63

2.CO

0,38

0,95

0.89

0,89

1,27

0,75

4,40

8,55

2.',4

1,20

i.09

3,03

1,20

1,40

0,49
0,52
1,07
1,10
0,80

1,40

1,82

0,92

0,70

1,40

1,25

1,85

2,03

1,00

p/pElclromar — Ind.

Financ. Bradesco p/n 

Cia. Ferro Brasileiro o/p 

Fertisul - Feri. do Sul p/p .

Força e luz Calag. Lc. p/p .

Gomes de Alm. FernandES o/e

Met. Gerdau S. A. p/p 

Halles S. Paulo Adm. p/p ¦••

Kclson's - Ind. e Com. o/p .

„clson's - Ind. e Com. p/p ..

Kibon - Ind. Aliment. o, p ..

Light o/p ' ¦' *

Lojas Americanas S.A. o.-p .

Lanari p/c 

Lojas Bras. de Preços o/p ...

Edit. Guias LTB S. A. o/p ..

Cia. Metrop. de Aços p/e ...

Madcquímica p/p 

Cia. Sid. Mannesmann o/p •

Marcovan o/p 

der.
dez.

0.21
0,10

out. 0,03

der.
tfct_.

dez.

dei.

0,004
0,001

0,01

0,005

0,16

0,10

dez. 0,04

de.,
der.

dez.
iul.

d_z.

0,02
0,09

0,01
0,04

0,03

dc/..
abr.

0,06
0,06

As altas

Mesbla op 4.40
Fertisul pp 4-ÜH
Rio-Grand. pp 2,30
F. L. Catag. pp 2,22
KelsoiVs pp 1.71

(%) As baixas

B. Nord. pp
Ipiranga pp
Sondòtéc. pp
Ref. União pp
Sid. Pains pp

(%)

3,67
3,40
2.95
2.53
1.29

OGC
OMEGA . • •

PACKINVEST . .
PAULISTA . . •
P WILLEMSENS
PECÚNIA . . •
PEBB ....
PROVAI ¦ ¦ ¦
fROGRESSO • •

mais nego-
n

(CrS
No mercado à vista as açoes

ciadas em cruzeiros foram: Belgo-Mine ra^op
(CrS 3 573 mil), Banco do Brasil pp c
-.011 mil) Vale do Rio Doce pp (CiS 2 1U.

mil), Petrobrás pp (CrS 1 613 mil) e Banco
do Brasil on (CrS 929 mil).

REAL
REAL PROGRAMADO
fiFAVAl . . • •

REGENTE 

SPI
SR
SABBÁ
SAFRA . . • •
•5AMOVAI . •
S. PAULO-MINAS .

SPM . • ' ¦
SOFISA , • Y . •
SOUSA BARROS .
SOVAL 
^UPLICY ....
SUL BRASILEIRO . .
SPINELU . • • •

29- I
29- 1
28- 1
28- I

25- 1
29- I

19-1?
28- 1
29- 1
28- 1
29- 1
28- 1
29- I

29- 1
29- 1
28- I
29- I

Média SN

30 01
43 576

29 01
43 485

23 01
45 325

28 12
41 524

Jan 73
40 075

1AMOIO . . • •
IÍIULO ..:...

UNIÃO . • ¦ •
UNISTAR . . • -
UNIVES1 . . . •
UMUARAMA . .

VILA RICA . • ¦
VICENTE MATEUS

WALPIRES . • •

28- 1
29- 1
2B- I
28- 1
28- I
28- I
31-10
29- 1
28- 1
2B- 1
29- 1
28- I
29- 1
26-12

29- I
29- 1
29- 1
29- 1

29-
2B-

0.BI
1,00
1.31
0,50

1,07
0,51

0,77
0,62
1,09
0,73
0,78
0,72
0,57

2,24
2,03
1,95
0.47

0,83
1,07
1,21
1,13
0,84
1,40
0,30
1,20
0,96
0,62
3,36
0,87
0,64

0,64
1,07

0,95
39,44

1,55
0,31

0,60
0,84

0.84

set.
de:..

de.',

abr.

Iul.

|un.

0,02
0,01

0,03

0,11

0,02

0,05

0,03
0,04

jul. 0,05

|un. 0,10

II 089
735
315

3 582
40 45,1
54 204
18 604

660
256

9 504
439

I 897
1 949

662
876

136 648
562
590

12 110
1 497

13 4J2
508
920

77 518
988

19 387
247 135

350

24 014
9B5
258
124

72

255
I 160

13 301
898

25 609
28 701
10 063

8 838
II 409

826
649

884
3 411

682
2 607

2 680
864

1 941
926

5 409
653

I 670
1 517
3 072

91 837
1 561

10 549
1 400

25 675
1 088

10 326
30 327

010
19 0-16

396
263
771

1 157
10 032

5 501
1 034

S 332
698

7 433
1 199

327 381
1 297

3 569
887

Marcovrtn p/ p 

Metalflex S.A. - Ind. Com. p/p 

Constr. Mendes Júnior p/p 

Mesbla S. A. o/p 

Mesbla S. A. p/p 

Mo,nho Flum. Ind. Ger. o/p 

Metalon Ind. Reun. S.A. o/p 

Mundial Art. e Couros p/p 

Cia. Nac. Tec. N. América o/p 

Sid. Pains p/p 

Polr. Bras Petrobrás o/n 

Petr. Bras. Petrobrás p/p 

Paulista Força c Luz o/p 

Paraná Equipamentos p/p 

Bras. Pet. Ipiranga p/p 

Sid. Rio-Grandense S. A. p/p 
Rei. Expl. Pelr. União p/p 

Serv. Acrolotogram. Cruz. do Sul o/n

Samitri - Min. da Trind. o/p 

Supergasbras - Dist. de Gás o/p ...

Cia. Siderúrgica Hime p/p 

Sondotécnica p/p 
Tibrás o/e 

Tibrás p/e 
União de Bancos p/p 
União de Bancos p/p 

Unipar - Un. Ind. Petrq. o/e 

Unipar - Un. Intl. Pelrq. p/e 

Cia. Vale do Rio Doce p/p 

White Martins S.A. o/p 

Cutolaria p/p 

5 000

2 000

5000

2 OCO

258 200

7000

19 COO

I OCO

3 OCO
I 600

1 000
1003

13 000

5 OCO

60 000

13 OCO

3 000

30 000

5 000
000

259 625

000

3 030

58 000

000

3 000

000

1 000

1 000

15 000

24 OCO

3 000

15 000

30 000

2 000
14 000

•270 000
325 029

417 000
509 000

16 500
I 150

6 0-0

0,60

0,47

0,37

0,24

1,90

1.C0
1,17

1,45

0,67

1,45

1,30

1,55

0,91

1.65

1,90

1,06

1,00

1,17

0,55

1,08

3.00

0.50

0,85

1,38

0,3ú

0,71

2,05

0,64

0,53

1,05

1,60

0.95

1,03

0.97

0,69
1,42
0,95
1,55

1,53
3,08
1,15
0,85
0,85

1,02

0,43

0,91

3,85

0,35

1,60

0,30

0,58

0,60

0,47

0,36

0,24

1,90

1,00
1,15
1,45

0,67

1,45

1.30

.1,55

0,92

1,65

1,95

1,07

1,00

1,25

0,55
1,03
3,12
0,50
0,85

1,36

0.30

0,72

2,05

0,64

0,53

1,05

1,60

0,95

1,02

1,02

0,43

0,92

3,85

0,35

1,60

0,32

0,59

0,60

0,47

0,37

0,24

1,9?

1,00
1,17

1,45

0,67

1,45

1,30

1,55

0,92

1,65

1,95

1,08

1,00

1,25

0,55

1,08

3,12

0,50

0,89

1,38

0,30

0,72

2,05

0,64

0,53

1,05

1 60

0,95

1,03

1,02

0,43

0.90

3,76

0,35
'.,59

0,30

0,57

0.60

0,47

0,36

0,24

1,12 -

0,76

0,75
1,70

1,63

2,C0
0,38

0,99

0,90

0,89

1,31

0.77

4,47

8,70

2,14
1,20

1,10

3,14

1,22

1,40
0,50
0,55
1,07
1,10
0,80

1,41

1,83

0,92

0,70

i,40

1,25
1,85

2,05

1,00

1,02

0,43

0,91

3,79

0,35
1,60

0,30

0,58

0,60

0,47

0,36

0.24

1,89

1,00

1,15

1,45

. 0,87

2,55

Est.

• 0,60
0,98

Esl.

1,02

1,12
1,10

0,75

3,74
0,21

1,40

0.47

Esl.

Esl.

0,64

5,77
Esl.
Esl.
Est.

0,69
- 3.67

- 1,40

Ind. da

Luerit.

«m 7^

100,90

97,11

94,94

87,18

110,14
114,29

102,70

113,79

132,35

97,80

94,93

102.67

98,68
',01.87

97,27

112,15

95,65

111,35

97,60

107,69

94,34
90,16
98,17

100,00
1C0,00
-,C0,71

102,24

95,83

:07,69

92,11

96,15

105,71

105.67

95,24

S.A.

17 CCO
5 000
1 600

63 CCO
1 000

1 149
4 050

30 000

000
61 000

000
1000

1 000
546 456

13 000

3 000

2,65
1,16
0,60
4,06
0,80

0,80
1,31
0,43

0.43
0,84
0,79
0,50
0,75
3,80
2,40

1,45

1,00

0,69
1.42
0,94
1,47

1,58
3.28
1,15
0,85
0.85

2.70
1,15
0.60
4,10
0,80

0,80
1,31
0,43

0,43

0,84
0,79
0,53
0,75
3,93
2,40

1,45

1,00

0,69
1,42
0.95
1,55

1,58
3,28
1.15
0,65
0,85

2.71
1,16

0.60
4,10

0.80

0,80
1,31
0,43

0,43
0,84
0,79
0,50
0.75
3,95
2,40

1,45

1,00
1,15
1.45

0 67

1.45

1,30

1,55

0.91

I 65

1,90

1,06

1,00

1,17

0.55
i,oa
3,CO

0,50

0,85

1.34

0,30

0.71

2,135

0.64

0.53

1.05

1.60

0,95

1,0.1

0,97

0,69
1,42
0.94
1.47

1,53
3 0,8

1,15
0,85
0,85

2.65
1.15
0,60
4.02

0.80

0.E0
1,31
0,43

0,43
0,84
0.79
0,50
0,75
3.76
2.40

1.45

0.54

0,99

Est.

2,38
1,08
0,53

Est.
3,22

Est.

Est.

Est.

Est.

- 1,04

0,88

100,03

107,50

108,33

111,14

140,03

104.5B

83,33

89,23

0,67

1,45

1,30

0,92

1,65

1,93

1,07

1,00

1,19

0,55

1,08

3,03

0,50

0,86

1,36

0,30

0,71

2,05

ú.64

0,53

1,05

1,60

0,95

1,02

0,99

0.69
'; 

.42
0.95
1,52

1,55
3 17
1,15

0,85
0,85

2.67
1,15
0,60
4,05
0,80

0,80
1,31
0,43

0,43
0,84
0,79
0,50
0,75
3.86
2,40

,,45

Est.

4,03

2,22

Esl.

105

0,94

Est.

1,71

Esl.

1.63

Esl.
1,14

0,72

7,14

Esl.
... 0,47

5.87

Esl.
2,77

Esl.

4,40
0,96

4,21

Esl.
0,71
1,03

1,29

1,31
Est.
Est.

3,40

92,31

97.92

102,86

82,76

100.53

100.03

77,18

85.80

103.08

107,41

96,3G

li 3,97

102,22

101,85

104,89

105,94

119,05

.102,59

94,62

:03,Bí

114,34

63.32

114,67

98,55

83,24

89,87

109,04

95,52

96,36

114,13

108,11

100.CC

97.14

;;7,e6

100,00
99,30

110,47
81,72

101,3'
103,63
98.2"

100,00
Í03.66

Belo Horizonte (Suiursal)
— Os presidentes e dlríto-
res dos bancos de desenvol-
vimento de todo o pais es-
tàrãò reunidos, rio próximo
dia 11 de fevereiro, no Rio,
por convocação da Asso-
ciação Brasileira de. Bancos
de Desenvolvimento, para
fixarem data sobre a reali-
zoçãó de dois .seminários,
um de crédito rural e outro
de desenvolvimento mine-
ral.

Os dois seminários, a roa-
li_ar-.se a partir de março,
¦t .'ão como principal finali-
dade debater sobre a parti-
c_paç?.ó dos bancos i o pro-
cesso d e desenvolvimento
da economia agrieola do
pais e no aproveitamento
dos recursos minerais, dois
setores clc grande impor-
tancia para o incremento
das exportações.

Participação

O presidente da AEDE,
engenheiro Lúcio Assunção,
revelou que a reunião apro-
vara ainda proposta da di-
retoria no sentido de -alte-
ração los estatuto-, visando
ã criação de comissões téc-
nicas na ei_tidade. confor-
me p"jeto elaborado pelo
dir tor executivo, economis-
ta Sweill Abdalla. Estas co-
missões irão estruturar o
trabalho dos dois seminá-
:ios.

Foram convocados para a
reunião os seguintes presi-
dentes de bancos de desen-
volvimento associados: Fer- '

nando Perdigão, do Ceará:
Leonardo Amaral, do Espi-
rito Santo: Artur Ferreira
da Silva, da Bahia: Emilia-
no Gomes, do Maranhão:
Zeferlno Contrucl, do Esta-
do do Rio: Américo Campi-
glia. de São Paulo: Carlos
H. Reischbieter, do Paraná;
Arimar França, do Rio
Grande do Norte; José
Acioli. de Alagoas: Emani
Varela, do Amazonas; Vag-
ner de Barros. de Goiás:
Antônio Pereira Pinto, dc
Pernambuco; Júlio Lopes,
do Piauí; Lauro Luís Linha-
res. de Santa Catarina; Ma-
nuel Conde Cabral, de Ser-
gipe: Cuno Fidelino de Fi-
gueiredo, do Banco de In-
vestimento Copeg, da Gua-
nabara: Hilberto M. Silva,
do Banco do Nordeste:
Orlando Cunha Carlos, do
Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul;
Luis Carlos Florentino, da
Paraíba: c Jorge Babot Mi-
randa. do Banco da Amazó-
nia.

2,30
2,53

Esl.
0,97

Esl.
2.95

Esl.

Est.
Est.

1,24

Esl.
0,25
0.8<

114,59
95,83

100.03
104,11
IG0.G0

103,90
104,80
95,58

93.4S

112,00
111,27
79,37
93.75

104,61
109,C9

li.lfío .Mineira

Belo Horizonte (Sucursal.
— A Companhia Siderúrgi-
ca Belgo Mineira informou
ontem que o recém-insta-
lado equipamento para gal-
vanizar e cobrear arames,
pelo processo elctrolitico,
possibilitará á empresa ofe-
recer ao mercado mil tone-
iadas mensais do novo pro-
duto.

Informou ainda que tão
logo os equipamentos para
fabricação de arames e cor-
doalhas "estabilizados" pa-
ra concreto protendido es-
tejam instalados, na trefila-
ria da Cidade Industrial dc
Contagem - - a instalação
está cm .sua fase final —,

estes produtos poderão ser
colocados no mercado.

Mercado íracionano (opevacoes a vir-iUl)

TÍTULOS Quantidadn Preço
mstlia

TÍTULOS

Accsita op
AGGS op
Cimento Aratu op
Indl. Brasil op
Barbará op_
Bco. Amazônia on
B. Brasil on
B. Brasil op c/bon.
B. Esl. Guanobera on
Bslçjo-Mineira op
B. Est. 5. Paulo on
B. Est. S. Paulo pp c/div.
Banco Halles pp
B. Halos Inv. pn
B. llaú América pn
B. llaú Horl. Inv. pn
Banco f._cional pn
B. Nord. Brasil on
B. Real pn

2 550
480
420
281

1 656
270

19 034
18 448

3 458
8 329

710
1 108

710
746
300
168

1 849
I 000

570

1,10
0,70
0,33
0,95
1,20
0,75
4,44
8,71
1,11
3,13
1,20
1.30
0,51
1,05
0,95
1,30
0,82
1,40
0,70

pn
B. Bras. Des.- ur
B. Bradesco Inv.
Brahma op

Brahma pp
Energia Elólríc. op
Bras. Roupas PP
Cemig pp
Souza Cruz op
Sid. Nacional po
CTB on cx/sub.

CIB pn ex/sub.
D. Isabel pp
Docas Santos op
Dccas Santos op
Abramo Eborle pp
Feiro Bras. op
Kibon op
Lojas Amer. op

Qu.nlicUr].

765
200
557

2 899
15

290
400
88*1

I 055
5 212

737
325
500
700

44
100
3.0

1 625

Preço
médio

TÍTULOS

x/div

1,50
1,25
1,82
2,02
0,76
1,02
0,89
3,77
1,58
0,32
0,57
0,18
1.70
1,87
1,03
1.23
0.65
3,06

pn

PP

nd.AAelrop. Aços
M-Sbl. pp
Sid. Pains pp
Petrobrás on
P.irobrás po
P.trobris pp
Paraná Equip.

Paraná Equip.
Pet. Ipiranga
Sid. RÍo*Gfflndense pp
Petr. União pp
Samitri op
S.d. Hime pp
Sondotécnica op

Soring-ír pp
Vale R. Doce pp
Veplan op ox/di
W. Martins op

Quantidadi

550
400
600

7 164
526

7 379
140

,¦ 805
20.t

I 509
1 450
1 737

79
400
659

12 747
100
217

Preco
...•dio

0,25
1,01
1,60
1,55
2,80
3.1Ü
0,70

0,70
0,81
2,68
1,15
4,11
0,80
0,70
1,13
3.86
0,80
2,29

Bolsa de Nova Iorque
Nov. Iokiu. (UPI-JB) - Foi « scquinte a media Dow Jonol na Bolsa de Nova Iorque, ontem:

AÇÕES ABERT. MÁX. fECH. AÇÕES ABERT. MIN. TECH.

INDUSTRIAIS
IRANSPORTES

858,78
186,59

869,77
189,38

853,09
185,04

862,32
187,56

10,10
1,51

15 SERVIÇOS PÚBLICOS

65 AÇOE5

9.1,69
272,36

9.1.46
275,80

93,14
270,48

94,07

273,56

0,58
¦ 2,69,

A
Sistema

Financeiro Financilar
Com a associação de

Certificado de Depósito Báncárip, e casa para
o Financilar Banco de Investimento S. J. ^

PREÇOS FINAIS

Nova lorqu» (UPI-JB) - Preços finai» na Bo Isa de Nova Iorque, ontem:

f eis.: 37-2978 e 38-0386

Télsii25-*3883>e 25.689?'

aj lndu»tri *
Alüd Ch 45 5/8
Allis Cha ? 1/2
Abrand 37 1/8
Am Can 28
A Metcx 50 1/2
A Smell 23 //B
Am Stnd 13
Am T anil 50 5/8
Anacon 26 1/8
A.Richlld »
Atlas Corp 2 5/8

Belhst -L4 1/2
Brilpet 12 7/8
Can Pac 6 1/4
Carricrc 15 3/4
Cerro Corp lé 1/4

Chfl.sle
Chryb.or
Col Gas
Con fcd
CN Can
CPC Inll
Crwn ZL
CurtilS WR1
Dupom
Eastcrn Air
Eslko

Exxxon
Ford M
GN Eícc
GN Food
GN Mot
Gillette

58 3,8
17
26 5/8
20 3, 4
24 3-'B
28 1/4
35 3/4
12 3 8

159
6 1/2

110 5/8
28 3/B
87 3/4
45 1/2
60 5/8
27 3,8
51 7/8
36 5/8

Goodyr.ir
Grocc W
IBM CP
Inharv
ITL NKl
Int I Jnd 1
John MV
Kennec.ot
KrDç.cr
lehnm
l.oew CP
Lonos Ind
JVVircor
Mobil oil
Nat Cash
Nat Dislil
NL Indusl
Pac Gas

^7
25 1 2

246 1/4
25 5/8
37 3/4
27 7,8
18 1/4
40 1/2
21 1/2
15
20 1/2
17 1/2
22 1/2
50
33 3/4
13 3/4
13 3/8
24 5/8

P.,n Am Air
Ponn Cant.
phhp&t
Píc end G
RCA Corp
Rcp.blic CP
Ropsll
Rev Ind
Scow Alt
S.ars
So Rflil
ST Xrnd
SIO Ind
Siudow
Texaco Inc
Tcxinstr
fexgulf
Toxlron

6 l'8
3 12

59 1.2
19 7 8
18 7/8

1 3.4
25 7/8
43 5/8

3 7/8
88 1/2
45
53 1/2
93 1/4
35 18
20 1/9

112 5/8
35 3/8
20 1'2

íinikn
Uncarb
Un toya!
U Aircr
UTD Brands
US Gyp
US Stoef
UV Ind
Wcslrj El
Woolwh
Arlaq
Creolep
Espey MFG
Gismyl
HOiTiO.S

Huskyol
Syrilcx C

33 12
35 7/3

9
23 3/8

8 3/8
21 3/4
40 7/8
39 1/4
23 1/2
18 1/8
25 3/4
1? 3/8

3 3/8
20 1/2
55
22 1<H
54 5/fl
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Mellon compra
25°jo do capital do
Bozano Simonsen

A Mellon National
Corporation, companhia
norte-americana sediada
em Pittsburgo, adquiriu
25'/ó do capital do Banco
Bozano Simonsen de In-
vestimenta", segundo
anunciou ontem o pre-
sidente do estabele-
cimento, Sr. Júlio Boza-
no. A operação já foi
aprovada pelas autori-
dades dos dois países.

A principal subsidiária
da Mellon National Cor-
poration é o Mellon
Bank, o maior banco do
Estado de Pennsylvania
e o décimo primeiro dos
Estados Unidos em capi-
tal e reservas. Fundado
em 1869, o estabele-
cimento dispõe hoje de
depósitos de quase 10 bi-
lhões de dólares (CrS 63
bilhões). Além de uma
rede de 100 filiais na
Pennsylvania, o Mellon
tem escritórios em Nova
Iorque, Londres, Frank-

íurt, Tóquio e Cidade do
México.

Além do banco de in-
vestimenta, o Grupo
Bozano Simonsen possui
üm pequeno banco
comercial e outras em-
presas financeiras. Atua
na área industrial atra-
vés da Bozano Simonsen
Comércio e Indústria
(antiga Siderúrgica Hi-
me). Está associado em
outros empreendimentos
industriais, comerciais e
agropecuários.

Em junho do ano pas-
sado, a C. Itoh e Co.
Ltd., do Japão, adquiriu
u m a participação de
10% no capital da em-
presa Bozano Simonsen
Agro-Pastoril.

Bozano
de Invés-

O Banco
Simonsen
timento já possuía par-
ticipação de 5% do capi-
tal do The Mitsui Bank
e de 5% da Nomura
Securities Co., também
do Japão.

Banco Central debate os
contratos de sustentação
com presidente da Audi

A regulamentação dos contratos de sustenta-
ção de ações em Bolsa foi um dos temas da reunião
da diretoria do Banco Central realizada na tardede
ontem, segundo fontes do mercado. Pela manhã o
Sr. Nagib Audi esteve no Banco Central e o diretor
do Banco Central, Sr. Paulo Yokota, debateu o pro-
blema com o presidente da Bolsa durante um al-
moço.

O Sr. Paulo Yokota, diretor do Banco Central,
que acumula entre outras atribuições os problemas
da área de mercado de capitais almoçou na Bolsa
do Rio com o presidente Fernando Carvalho e ou-
tros dirigentes da entidade.

Binacional que extrairá
carvão colombiano inclui
aço nas suas transações

Brasilia (Sucursal) — O aço foi incluído
nas negociações entre o Brasil e a Colômbia
para a formação de uma empresa binacional
para a exploração do carvão. Observador co-
lombiano que participou dos encontros de on-
tem, no Itamarati, informou que o Brasil ex-
portava também aço para aquele país, que
juntamente com o minério de ferro deverá to-
talizar 1 milhão de toneladas anuais, o que pa-
garia em parte o carvão adquirido.

O mesmo observador adiantou que a em-
presa está praticamente constituída, depen-
dendo apenas dos acertos finais entre o Mi-
nistro Pratini de Morais, da Indústria e do Co-
mércio, e os negociadores colombianos, Vice-
Ministro de Minas, Hernando Garcez, e o Em-
baixador Henrique Caballero Escobar, o que
ocorrerá na próxima segunda-feira, no Rio de
Janeiro.

NA RETA FINAL

A mesma fonte colombiana assegurou que
as negociações estão na reta final, dependen-
do apenas de pequenos acertos de ordem téc-
nica, bem como dos resultados definitivos dos
estudos cle viabilidade econômico-financeira
que vêm sendo concluídos pelas assessorias
técnicas dos dois Governos. Findo isto — fri-
sou _ estará constituída a empresa binacio-
nal Brasil—Colômbia.

O observador colombiano acredita que, se
tudo correr bem, a partir da próxima segun-
da-feira, quando os entendimentos finais es-
tarão sendo feitos em nível de Ministro, o
acordo para a constituição da companhia po-
dera ocorrer daqui a 20 dias.

VISITAS

Hoje, pela manhã, a missão colombiana
estará visitando as minas de ferro da Compa-
nhia Vale do Rio Doce (CVRD), em Itabira.
Depois irá até às reservas florestais da Made-
vale, subsidiária da Vale para madeiras e re-
ílorèstamento, devendo também conhecer as
instalações da Usiminas, em Ipatinga.

No final da semana, os integrantes da
missão colombiana estarão verificando as con-
dições de transporte e escoamento de minério
de'ferro, através do porto de Tubarão, em Vi-
tória. Depois, toda a delegação irá direto para
a Guanabara, onde, na segunda-feira, reto-
mam as negociações finais com o Governo
brasileiro.

REGULAMENTO

Estudos desenvolvidos pc-
lo Banco Central c su-
gestões da ANBID e Bolsas
cio Rio e São Paulo são os
elementos de que dispõe a
Diretoria do Banco Central
para o exame do problema
dos contratos de susten-
tação. As entidades do mer-
cado consideram que tal co-
mo vinham sendo eletiva-
dos. os contratos de susten-
tacão representavam algu-
mas vezes contratos de ma-
nipulação, promovendo um
volume irreal de nego-
ciações e gerando cotações
artificiais dos titulos.

O alvo especial das criti-
cas foi a organização dirigi-
da pelo Sr. Nagib Audi, que
esteve no Banco Central na
manhã de ontem.

CRÍTICAS

O Sr. Nagib Audi enviou
carta á Bolsa de Valores de
São Paulo, negando que te-
nha tomado conhecimento
antecipado das declarações
do Sr. José Gomes Barreto,
seu funcionário. Em decla-
rações à imprensa, o Sr.
Barreto havia criticado as
entidades que haviam soli-
citado ao Banco Central a

regulamentação dos contra-
tos de sustentação.

A carta é a seguinte:"Através da presente,
queremos ratificar, dc for-
ma expressa, o que vem
sendo levado ao conheci-
mento de V. Sas., no sentido
de que os responsáveis por
nossas empresas só toma-
ram conhecimento das de-
clarações prestadas à im-
prensa por nosso funciona-
rio José Gomes Barreto Ne-
to, depois dc terem sido pu-
blicadas em diversos jor-
nais.

Os mesmos responsáveis,
nesta oportunidade, decla-
ram que não endossam
nem ratificam as referidas
declarações indevidas e in-
tempestivas, que de forma
alguma representam o pen-
samento dos responsáveis
pelas nossas organizações.

Assim, pedimos ao Sr.
presidente que transmita os
termos desta carta aos ilus-
tres membros cio Conselho
de Administração da Bolsa
de Valores de São Paulo, a
fim de que não paire dúvi-
das nenhuma a respeito do
assunto.

Comunicamos, outrossim,
que o referido funcionário
está e m disponibilidade,
sem qualquer função de res-
ponsabilidade."

Corretora paulista
afasta dirigente

São Paulo (Sucursal) —
O diretor da Corretora Ãu"-
di, Sr. José Gomes Barreto
Neto — que no ano passado
fez declarações contra enti-
dades ligadas ao mercado
que teriam criticado os con-
tratos de sustentação — foi
afastado pela presidência
do grupo, segundo comuni-
cado feito ontem pela em-
presa à Bolsa de Valores de
São Paulo.

Sem acrescentar nenhu-
ma informação, a Bolsa li-
mitou-se a publicar a carta
enviada em nome da Audi
S/A Administração e Parti-
cipações, inclulndo-a entre
os noticiários do boletim
diário de informações. Ex-
plicaudo que as declarações
prestadas á imprensa pelo
Sr. Barreto "de forma algu-
ma representam c pensa-
mento dos responsáveis pe-
la organização", o documen-
to acrescenta que "o funcio-
nário está em disponibili-
dade, sem qualquer função
de responsabilidade."

Leia editorial ^Perspectivas Realistas'

Apesar de a Bolsa paulis-
ta ter se negado a prestar
maiores esclarecimentos
quanto às declarações que
o diretor da Corretora Audi
teria feito aos jornalistas,
alegando que as desconhe-
cia, acredita-se que a orga-
nização tenha tomado a
medida diante das criticas
que o Sr. José Gomes Bar-
reto Neto fez, no dia 17 de
dezembro último, no Rio,
em nota enviada a todos os
jornais.

Na ocasião, ele acusou os
presidentes da Bolsa dc Va-
lores de São Paulo e do Rio
e ainda da Associação Bra-
sileira das Sociedades de-
Capital Aberto (Abrasca) e
Associação Nacional dos
Bancos cl e Investimentos
(ANBID) de exercer
pressão sobre o Governo
"para que tome medidas
que Ilus Interessem de lme-
diato, como a de fornecer
a autorização necessária
para a entrada do capital
estrangeiro nas Bolsas,"

jÜ
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Serviços Integrados

Guanabara: Rua do Carmo, 27

m
Ministério
fixa índice
de correção

O Ministério do Planeja-
mento, através de portaria
divulgada ontem, fixou os
coeficientes de correção
monetária aplicáveis ao ca-
pitai de giro próprio das
pessoas jurídicas cujos ba-
lanços se encerraram no
periodo de janeiro a dezem-
bro de 1973, para efeito de
abatimento do lucro tribu-
tável a Importância corres-
pondente à manutenção do
i .pitai de giro.

O Decreto-Lei n' 1 302, de
31 de dezembro de 1973, que
permite às empresas í.quele
tipo de abatimento dos rn-
dimentos sujeitos ao Impôs-
to de r mda, determina a
utilização, no caso, dos coe-
ficientes da correção mone-
tarla Jas Obrigações Rea-
justávus do Tesouro Nacio-
nal.

BVSP
São Taulo (Sucursal) —

O Sr. José Kfouri é o novo
supe rintendente-geral da
Bolsa de Valores de São
Paulo, segundo indicação
feita pelo Conselho de Ad-
ministração da entidade cm
reuniãi realizada ontem.

O Sr. Kfouri substitui o
Sr. Reinaldo Borges Affon-
so, que se afastou do cargo
há algumas semanas por
razões não justificadas e
deverá acumular a nova
função, com a de secretário
do Conselho.

Indústria brasileira de
bicicletas produzirá
6 mil unidades por dia

São Paulo (Sucursal) — O Brasil produ-
zirá por dia, em 1974, aproximadamente 2
mil bicicletas a mais do que produziu diária-
mente em 1973. No ano passado a produção
total atingiu 1,5 milhão de bicicletas — cer-
ca de 4 mil bicicletas por dia — e para este
ano a previsão é de 2,3 milhões de bicicletas,
cerca de 6 mil unidades por dia.

A produção de bicicletas prevista para
este ano chegará bem próxima da atual pro-
dução brasileira anual de automóveis e este
crescimento se deve à política arrojada de
vendas promovida pelas 40 fábricas de bici-
cletas existentes no eixo Rio—São Pau-
lo—Santa Catarina—Paraná, todas elas inte-
ressadas em conquistar o mercado brasileiro,
principalmente, já que no mercado externo as
vendas das bicicletas brasileiras têm aumen-
tado consideravelmente.
PRODUÇÃO CRESCENTE

Cálculos feitos pelos setores de marketing
das duas maiores fábricas brasileiras de bici-
cletas, Monark e Caloi, confirmaram informa-
ções de comerciantes paulistas, segundo as
quais, a venda de bicicletas apenas em São
Paulo cresceu 20'/'' neste início de ano em re-
lação ao mesmo período do ano passado. Os
fabricantes de bicicletas querem a todo custo
mudar a situação do mercado interno brasi-
leiro em relação às bicicletas: atualmente
existem no pais cerca de 8 milhões de bicicle-
tas, na proporção de uma para cada grupo de
12 habitantes, enquanto que nos Estados Uni-
dos — onde há 70 milhões de bicicletas — a
relação é uma bicicleta para cada grupo de
3,5 pessoas.

Hidrelétrica
recebe aval
do Governo

Porto Alegre (Sucursal)
— O Governador Euclides
Triches assinou ontem o
aval do Governo do Estado
no contrato de financia-
mento do projeto da Hidre-
létrica de Itauba, da Cia.
Estadual de Energia Elétri-
ca (CEEEi, no valor de
CS 16 milhões.

A barragem será construi-
da no rio Jacui, perto da ci-
dade dc Júlio de Castilhos,
e a usina será equipada
com quatro turbinas que
vão gerar 125 mil quilowa-
tes cada uma. O aproveita-
mento hidrelétrico de Itau-
ba prevê üm investimento
total dc CrS 742 milhões,
com a participação do Go-
verno do Estado, da CEEE,
da Eletrobrás, c de finan-
ciamentos externos de 15
milhões de dólares (Cr$93
milhõesi.
APROVEITAMENTO

Itaúba será o quarto
aproveitamento energético
do rio Jacui. A barragem
terá 385 metros de crista e
90 metros dc altura. O custo
da obra será diminuído por
causa da regularização do
rio, na barragem do passo
Real, 100 quilômetros aci-
ma. As obras começaram
em janeiro cle 1973, quando
foram iniciadas as esca-
vações de 1 bilhão dc me-
tros cúbicos de terra para
a galeria de desvio do rio.

Mercado paulista recupera 0,62°/o

Mediei visitará Águas
Claras na 2.a-feira

Belo Horizonte (Sucursal) — A jazida de
Águas Claras, uma reserva de 400 milhões de
toneladas de minério de ferro exploiadaa ceu
aberto à razão inicial de 12 milhões de tonela-
das /ano, será percorrida, segunda-feira proxi-
ma, pelo Presidente Mediei, em sua ultima vi-
sita oficial a Minas Gerais.

O maior empreendimento privado do pais
— reúne interesses dos Grupos Azevedo An tu-
nes, Hanna e Daniel Ludwig, uma das 10 lor-
tunas do mundo — está sendo executado na
encosta Sul da serra do Curral, em Belo Ho-
monte, com inovações tecnológicas que lhe
permitem uma perda mínima em cada tone-
lada de minério lavrada.

CAPACIDADE

Extraído de bancos projetados com 13
metros de altura, o minério é carregado em
caminhões de 100 toneladas ate o bntador pn-
rhário que possui capacidade para 25 milhões
de toneladas/ano, e depois estocado numa pi-
lha cle cerca de 80 mil toneladas, onde e re-
britado e classificado por via úmida em pe-
neiras, hidroclassificadores. ciclones e tiltros.

Visando atender às demandas dos merca-
dos interno e externo, são produzidos cinco
tipos de minérios — bitolado, coarse, pe etore,
finos para sinterizacão e finos para peletiza-
cão — estocados em área projetada para su-
prir o equivalente à produção de uma semana
para cada tipo, quantidade considerada a mi-
nima para a distancia ferroviária — 640 qui-
lômetros que separa Águas Claras do terminal
marítimo de Sepetiba, no Rio.

Os vagões que transportarão o minério
até o terminal de Sepetiba são carregados ao
ritmo de 4 mil toneladas/hora, utilizando-se
balança eletrônica e sistema de comunicação
que comanda a velocidade do trem, permitindo
a carga mesmo quando este se encontra em
movimento à velocidade de 400 metros/hora.

Para atender às necessidades do transpor-
te até Sepetiba, a Rede Ferroviária Federal
está investindo cerca de CrS 780 milhões na
aquisição de 80 locomotivas, 1340 vagões,
construção de dois novos ramais, programa de
reforço 

'da via permanente, alargamento de
túneis e outros melhoramentos. Alem do ra-
mal cle Águas Claras, ligando a mina ao cen-
tro da RFFSA, em Ibirité, a 22 quilômetros de
Belo Horizonte, construiu-se ainda o ramal de
Janei-i—Brisa Mar, a 32 quilômetros, visando
interferência com o tráfego suburbano do Rio
de Janeiro.

Para o terminal cle Sepetiba, prevé-se au-
mento da capacidade cle embarque para um
volume de até 25 milhões de toneladas/ano,
capacidade que poderá ser atingida com a
aplicação cle uma série de medidas, entre elas
a duplicação des sistemas de descarga dos
trens e das correias transportadoras, com es-
tocagem para até 4,7 milhões de toneladas e
instalação de uma segunda carregadeira de
navios ho cais.

1
São Paulo (Sucursal) — Após

forte pressão de venda na abertu-
ra dos trabalhos, o mercado pau-
lista reagiu no pregão de ontem
fechando em alta dc 0,62%, equi-
valente a um aumento de 7,1 pon-
tos. Considerando que o índice de
abertura apresentou uma dcsvalo-
rizaçáo de 1,02%, o resultado final
foi satisfatório, refletindo nas co-
tações dos principais papéis.

Os melhores negócios ficaram
para as ações da Belgo-Mineira
(o/p) c Banco do Brasil <plp>
com um montante arrecadado sc-
melhante ao dos últimos dias. A
primeira, alcançou um volume dc
vendas dc CrS 3,9 milhões, enquan-
to a segunda vendeu Cr$ 2,4, rc-

presentando 17,63% e 11,03% do
volume geral, respectivamente.

Segundo os investidores, o
mercado continuou sofrendo os
efeitos psicológicos da suspensão
da Audi S.A., prejudicado ainda
pela decisão da BVSP em não per-
mitir que os corretores da Adivel
participassem dus operações, reco-
lhendo seus crachás. Existe ainda
uma expectativa de que novas cor-
retoras venham a ser suspensas
nos próximos dias.

É notório que estes aconteci-
mentos vem diminuindo o otimis-
mo dos operadores e investidores,
prejudicando consideravelmente o
mercado. Os papeis sustentados, e

que representavam grandes qunn-
tias no volume de negócios, conti-
nuaram estacionados. As operações
no mercado a termo mantiveram-
sc reduzidas, e os papéis da Petro-
brás, que sempre foram negociados
nesse mercado em grandes quanli-
dades, somaram apenas 160 mil,
nos prazos de 30, 90 e 120 dias.

Quanto ao comportamento dos
16 setores dc atividade, têxtil e ves-
tuárío foram destaque, acusando nos
índices de lucratividade simples e
de valorização diária. (+ 0,33% > c
(+ 1,11%). serviços públicos lide-
rou, novamente, a. relação dos sc-
tores que mais caíram registrun-
do nos dois índices as baixas dc
(— 0.23%) e (— 0,26%).

(lotações

Titulei Abert. Min. Mix. Fech. Quant. | Titule, Abert. Min. Mix. F«th.

A.esita op 
Aços Vill p/p/b 
Açúcar União pp 
Adminas pp 
AGGS op 
AGGS pp 
Alpargatas op
Alpargatas pp 
Amazônia on 
Antártica op 
Arno pp 
Artex op 
Artex p/p/a 
Artex p/p/b
Arthur lange op 
Auxiliar S P pn 
Belgo-Mineira op 
Benzencx pp 
Bérgamo or •
Bérgaino pp 
Bic. Monark op 
Brad. Invcst. pn 
Bradesco on 
Bradesco pn 
Brasil pp 
Brasil pp 
Bresi 1 on 
Brasimet op 
C T B on 
C T B pn 
Cacique pp 
Casa Anglo op 
Casa Anglo pp . . . . ¦
CESP p/p 
Cim. Itaú p/p 
Cimaf o/p 
Citrobrasil p/p 
Cobrasma cp 
Cobrasma p/p ......
Cobrasma o/n 
Cobrasma p/n 
Comind. B. Inv. p/n ..
Concisa o/p ¦
Confrio p/p b 
Const. A. Lind. p/p .
Consi. Beter o/p ...
Consi. Fichet p/p ...
Cônsul o/p 
Cônsul p/p b 
Consursan p/p 
Docas Santos ò/p v
Drcher o/p 
Duratex p/p 
Embrava o/p 
Embrava p/p
Ericsson o/p 
Est. S. Paulo p/p .. .
Est. S. Paulo o/n ..
Estrela p/p 
FNV p/p a 
Fer. Lam. Bras. o/p ..
Fer. Lam. Bras. p p ,
Fer. Villares o p . . .
Fcrtiplan p/p 
Fin. Bradesco p/n
Ford Drasil o/p 
Fund. Tupy o/p ...
Fund. Tupy p-p ....
Guararapes o/p ....
Halles SP Ad. p/p
Helono/Fons. o/p ..
Hindi o/p 
Howa Brasil o/p ..
IAP o/p 
Iguaçu Café p/p ..
Ind. Hering p/p a .
Ind. Villares p/p b
Inds. Romi o/p . • ¦ ¦
Itaú p/n 
Itaú Port, In. p/p ..
Itaú Port. In. o/n ..
KcIsoiVs o/p .......
Kclson's p/p ..
I. Tcl. Bras. o/p ..
Lat. P. Caldas o/n
Ught o/p 
Light o rn 
Magnesita o/p
Manah o/p .......
M*nah p/p 
Manas* o/p ......
Mangels Indi. o/p
Mesbla p/p /.
Melai love p/p ..

1,60
1,00
0,40
0,75
0,74
1,67
1,55
0,77
1,45
1,72
0,71
0,70
0,75
3,67
1,00
3,05
1,25
1,65
1,28
2,40
1,25
1,50
1,40
8.60
8,50
4,40
2,05
0,30
0,57
1,05
3,92
3,80
0,69
0,77
1,45
1,04
2,72
2,50
1,66• 1,50
1,01
1,21
1,37
1,18
1,15
3,09
2,20
2,30
0,58
1.90
2,86
1,38
1,50
1,50
3,80
1,35
1,30
1,03
1,75
0,94
0,91
0,75
1,60
1,45
2,40
1,20
1,46
1,80
1,08
0,73
1,20
1,40
2,65
0,53
1,15

1,11
1,56
0,99
0,40
0,75
0,74
1,65
1,51
0.75
1,45
1,71
0,71
0.70
0,71
3,66
1,00
3,00
1,25
1,65
1,27
2,40
1,25
1,50
1,40
8,50
8,50
4,40
2,05
0,30
0,56
0,95
3,90
3.80
0,65
0,77
1,45
1,04
2,70
2,50
1,66
1,50
1,01
1,21
1,37
1,18
1,14
3,09
2,20
2,30
0,58
1,88
2,06
1,38
1,45
1,45
3,75
1,35
1,27
1,03
1,75
0,94
0,90
0,75
1,60
1,45
2,35
1,19
1,45
1,80
1,06
0,73
1,20
1,40
2,65
0,53
1,15

1,60
2,37
1,10
1,40
1,45
0,93
1,20
1,30
1,50
1,10
1,06
1,90
2,00
1.95
3,35
1,73
1,05
4,20

1,59
2,37
1,10
1,40
1,45
0,90
1,20
1,30
1,50
1,08
1,06
1,90
2,00
1,95
3,35
1,73,
1,05
4,13

1,20
1,60
1,00
0,40
0,75
0,74
1,70
1,55
0,77
1,45
1,72
0,71
0,70
0,75
3,67
1,00
3,25
1,26
1,65
1,23
2,41
1,25
1,50
1,40
8,65
8,80
4,60
2,05
0,30
0,57
1,05
3,95
3,80
0,69
0,63
1.45
1,05
2,72
2,52
1,66
1,50
1.01
1,21
1,37
1,18
1,16
3,10
2,20
2,35
0,60
1,95
2,88
1,38
1,50
1,50
3,60
1,37
1,30
1,04
1,75
0.97
0.92
0,30
1,60
1,45
2,40
1,20
1,46
1,80
1,08
0,75
1,20
1,45
2,67
0,53
1,15
1,60
2,37
1,10
1,40
1,45
0,93
1,20
1,37
1,50
1.10
1,06
1,90
2,10
1,95
3,37
1,73
1,05
4,40

Moinho Sant. o^P • • •
Mund. Couro p/p ...
Nakata p/p 
Nord. Brasil p/p 
Horo?ste Est. p/p ...
Olerol p.'p 
Paranapanema o/p ...
Paul. F. Luz o/p
Paulista Lam. p/p ...
PBK Emp. Imob. p/e
Pet. União p/p
Pet. União o/n 
Petrobrás p< p 
Petrobrás o n 
Pir. Brasília p/p 
Real o/n 
Rc.il p/n
Real Cia. Inv. p/p ...
Real Oi, Inv. o/n ..
Real Cia. Inv. p/n . .
Real de Inv. p/p - . . .
Real de Inv. o/n 
Real de Inv. p/n 
RmI Part. p/n
Rossi Servix o/p 
Samcil p p 
Sanderson Br. o/p ...
Sanderson Br. p/p . .
Saraiva Livr. o/p ....
Sharp o/p 
Sharp p-p 
Sid. Aconorte p/p a
Sid. Guaira p/p 
S!d. Mannesmaiin o/p
Sid. Nacional p/p b .
Sid. Nordeste o/P ¦ •
Sid. Rio-Grand. o.p ,
Sid. Rio-Grand. p, p .
Solorrico p/p 
Souzb Cruz o/p ...
Tecfrtl p/p 
Transparaná o/p .. ..
Tranf-paraná p/p . ..
Tur. Brad::co p/n

1,18 530 200
1,60 11 600
0,99 106 700
0,40 15 000
0,75 21 000
0,74 19 COO
1.70 103 500
1,51 40 100
0,75 41 900

I 45 33 400
1.71 42 500
0,71 17 500
0.70 53 2C0
0,71 47 500
3,66 2 000
1,00 10 303
3,25 1 248 CCO
1,25 7 500
1 65 10 COO
1 27 4 500
2,40 6 000
1,25 12 400
1,50 9 600
1,40 54 900
8,65 3 200
8,80 281 000
4,60 II 100
2,05 5 000
0,30 20 300
0 56 22 500
0,95 10 100
3,95 51 000
3 80 110 500
0,69 652 700
0 83 16 500
1,45 19 000
1,05 15 000
2,70 4 600
2,52 14 000
1,66 6 700
1,50 4 400
1,01 10 000

21 24 000
1,37 5 000
1,18 13200
1,15 252 100
3,10 12 700

20 17 000
2,35 11 200
0,60 201 030
1,95 37 300
2,83 3 700
1,38 18 000
1,45 268 100
1,45 239 400
3,80 140 700
1,37 12 900
1,27 10 500
1,04 8 000 '

1,75 64 000
0,95 98 500
0,90 109 500
0,30 27 000
1,60 8 500
1,45 18 900
2,35 24 500
1,20 18 100

ICO
6 300
8 000

81 000
21 500

8 900
25 100

150 000
15 000
20B00
15 000
39 000

600
7000 |

147 700 i MAIORES OSCILAÇÕES
66 «°l 

PARA MAIS

1,15
1,45
1.65
1,90
2,10
1,18
0,70
1,08
1,10
1,40
1,22
0,95
3,03
1,50
3,39
0,78
0,67
1,00
0,94
0.98
1,00
0,90
0,96
0,62

.1.20
2,78
1,37
0,85
0,80
5,25
5,24
1,58
1,30
2,15
1,55
2,61
1,93
2,65
1,15
3,83
1,20
1,70
2,25
1,10

Banr.os p/p 0,85Uni
União Bancos o n
União Comi. o/n
União Comi. p/n
Urupes Unids. P e ¦
Vflle R. Do:c p/p .
Varig p p 
Vidr. Smarina o/p
Vigorclü o.p 
White Martins o/p

0.95
1,00
1.07
0,80
3,70
1,70
1,45
1,18
2,40

1.14
1,45
1,65
1,90
2,10
1,18
0,69
1.08
1,10
1,40
1,13
0,95
3,03
1,50
3,39
0,78
0.67
1,00
0.94
0,93
0,99
0,90
0,95
0,62
1,18
2,77
1,35
0.85
0,80
5,25
5,24
1,58
1,30
2,15
1,54
2,61
1,90
2,60
1,15
3,30
1,20
1,70
2,20
1,10
0,84
0,95
1,00
1,07
0,80
3,65
1,65
1,45
1,18
2,40

1,16
1,45
1,65
1,90
2,10
1,18
0,70
1,12
1,10
1,40
1,22
1,00
3,30
1,55
3,39
0,76
0,67
1,04
0,94
1,00
1,00
O.90
0.96
0,62
1.20
2,76
1,33
0,87
0,80
5,25
5,25
1,60
1.30
2,15
1,60
2,61
1,93
2,65
1,15
3,33
1,20
1,71
2,26
1,10
0,85
0 95
1,00
1,07
0,80
3,95
1.70
1,45
1.13
2,40

1.15
1.45
1,65
1,90
2,10
1.18
0,69
1,12
1.10
1,40
1.13
0,95
3.26
1,53
3,39
0.78
0.67
1,04
0,94
1,00
0.99
0,90
0,95
0.62
1,19
2,77
1,38
0,37
0,60
5,25
5,25
1,60
1,30
2,15
1,59
2,61
1,90
2,60
1,15
3,32
1,20
1,71
2,26
1,10
0,85
0,95
1.00
1.07
0.80
3,95
1,65
1,45
1.18
2,40

Quant.

30 000
COO

75 COO
II 200
23 000

5 000
22 000
21 100

5 000
4 300
8000

18 300
716 400
274 5CO
23 000
10 80O

III 700
52COO
14 800
79 000
15 000
27 300

255 400
14 600

I 166 500
135 000
43 000
30 000
28 OCO

500
19000

8 900
SOCO
7 000

55 000
3000

600
52 500

7 000
7 800

68 000
12 000
24 000
17 500
19 100
16 200
6000
6 000

I00O0
586 8CO
154 200

19 700
I20O0
10000

OS NÚMEROS

1,45
1,60
1,07
0,75
1,20
1,40
2.67
0,53
1,15
1,59
2,37
1,10
1,40
1.45
0,90
1,20
1,37
1,50
1,10
1,06
1,90
2,10
1,95
3,37
1,73
1,06
4,40

Abertura
Médio
Fechamento

Titulai

Cias. diversas
Açóes de bancoi
Operações A term
Diversos

InrÜc*

1 120,6
I 143,3

1 162,0

Quantidadt

10 289 5C0
1 054 7C0

305 000
13 859

Variajio Ci)

0,62

V.lorlCrS)

18 700 020,00
3 302 375,00

994 300.CO
202 476,37

Total

MAIS NEGOCIADAS
Titulos

11663 059 23 199 171,37

Valo ICrU

BrltioMin™ira
Banco do Br»
Petrcbrés pp
Vale do Rio Doce
Rcrsi Servix op

PP

7 000
103 300

10 400
3000

24 000
35 000
21 000

4 000
6 100

11 200

Mcsbl* pp
Metal leve pp
Paulista F. lui op
Rossi Servix op
Cimento Itau pp

Das 64 «çõos que integram
alta, 16 em baixa e 24 estivei:

60
3,8
2,7
2.6
2,5

3 910 162,00
2 446 315,00
2 2B5 791.00
2 763 988,00
1 377 930.CO

PARA MENOS

Inds. Villares pp/b
tist. Tel. Bra-. ep
Sid. Riogrand^nie pp
Citrobrasil pp
Mendes Jr. pp

4,7
3.6
2.9
2,7
2,5

índice Bavaipi. 24 apresentaram se em
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Mellon compra
25°/o do capital do
Bozano Simonsen

II

i

A Mellon National
Corporation, companhia
norte-americana sediada
em Pittsburgo, adquiriu
25*56 do capital do Banco
Bozano Simonsen de In-
vestimento, segu n d o
anunciou ontem o pre-
sidente do estabele-
cimento, Sr. Júlio Boza-
no. A operação já foi
aprovada pelas autori-
dades dos dois países.

A principal subsidiária
da Mellon National Cor-
poration é o' M e 11 o n
Bank, o maior banco do
Estado de Pennsylvania
c o décimo primeiro dos
Estados Unidos em capi-
tal c reservas. Fundado
cm 1869, o estabele-
cimento dispõe hoje de
depósitos de quase 10 bi-
lhões de dólares (CrS 63
bilhões). Além de uma
rede de 100 filiais na
Pennsylvania, o Mellon
tem escritórios em Nova
Iorque, Londres, Frank-

t

furt, Tóquio e Cidade do
México.

Além do banco de in-
vestimento, o Grupo
Bozano Simonsen possui
um pequeno banco
comercial e outras em-
presas financeiras. Atua
na área industrial atra-
vés da Bozano Simonsen
Comércio e Indústria
(antiga Siderúrgica Hi-
me). Está associado em
outros empreendimentos
industriais, comerciais e
agropecuários.

Em junho do ano pas-
sado, a C. Itoh e Co.
Ltd., do Japão, adquiriu
u m a participação de
10% no capital da em-
presa Bozano Simonsen
Agro-Pastoril.

O Banco Bozano
Simonsen de Invés-
timento já possuía par-
ticipacão de 5 % do capi-
tal do The Mitsui Bank
c de 5% da Nomura
Securities Co., também
do Japão.

Banco Central debate os
contratos de sustentação
com presidente da Audi

A regulamentação dos contratos de sustenta-
ção de ações em Boísa foi um dos temas da reunião
da diretoria do Banco Central realizada na tarde de
ontem, segundo fontes do mercado. Pela manhã o
Sr. Nagib Audi esteve no Banco Central c o diretor
do Banco Central, Sr. Paulo Yokota, debateu o pro-
blema com o presidente da Bolsa durante um ai-
moço.

O Sr. Paulo Yokota, diretor do Banco Central,
que acumula entre outras atribuições os problemas
da área de mercado de capitais almoçou na Bolsa
do Rio com o presidente Fernando Carvalho c ou-
tros dirigentes da entidade.
REGULAMENTO

Ford diz que Brasil
poderá ser centro
produtor da empresa

São Paulo (Sucursal) — Existem grandes possi-
bilidacle.s de o Brasil vir a ser o centro produtor
da Ford Motor Company para a America do Sul,
afirmou o presidente do Conselho Executivo da
empresa Sr. Henry Ford II, ao desembarcar a noi-
te nu ala oficial do Aeroporto de Congonhas acom-
panhado de mais sete diretores da companhia.

Esta decisão no entanto não será tomada du-
rante a visita do neto dc Henry Ford ao Brasil, que
objetiva, segundo suas próprias palavras, mostrar
aos principais acionistas da empresa o estagio
atual de seus investimentos no pais e a viabilidade
de novos c maiores investimentos, "para que eles
votem com consciência na hora em que precisarem
aprovar novas expansões da companhia aqui.

Análises e inspeções
O Sr Henry Ford II chegou a São Paulo em

seu jato particular - o Boeing-727 prefixo N329K
_ às 22h 3Òm de ontem, acompanhado do vice-
presidente, E. Karrer e outros dirigentes. .

Os objetivos de sua visita são a analise das
operações da Ford do Brasil e a Inspeção da nova
fábrica que está sendo montada em Taubate. O
Sr Ford manterá, no entanto, um encontro com o
Presidente da República, no próximo dia 7. em
Brasília alem dc fazer vários contatos com altos
executivos e lideres governamentais em Sao Paulo.' ' 

Em rápida entrevista à imprensa no aeroporto,
o presidente do Conselho Executivo da Ford- Mo,
tor Company afirmou que seria impossível acelerar
ainda mais a produção da companhia no Biasil,

pois o seu ritmo já é dos mais acelerados, e rea-
firmou que os 100 milhões de dólares - ceica de
CrS 620 -milhões, que a Ford do Brasil comprome-
teu-se a exportar nos próximos 10 anos poderá ser
superada com relativa facilidade.

Aro c negociado por
carvão cia Colômbia

Brasília I Sucursal. - O. aço. foi *"f^° ™s

negociações entre o Brasil e a Colômbia para a

formação dc uma empresa binacional para a ex-

ploracão do carvão. Observador colombiano que
participou dos encontros de ontem, no Itamarati,
ntormou que o Brasil exportará também aço para

aquele país, que juntamente com o minério de fer-
ro deverá totalizar um milhão de toneladas anuais,
o que pagaria em parte o carvão adquirido.

O mesmo observador adiantou que a empresa
está praticamente constituída, dependendo apenas
dos acertos finais entre o Ministro Pratini de Mo-
rais da Indústria e do Comércio, e os negociado-
res colombianos. Vice-Ministro dc Minas, Hernan-
do Garcez, e o Embaixador Henrique Caballero bs.-.
e.obar. o que ocorrerá na próxima segunda-feira,
no Rio de Janeiro.

Estudos desenvolvidos pe-
lo Banco Central c su-
gestões da ANBID e Bolsas
do Rio e São Paulo são os
elementos de que dispõe a
Diretoria do Banco Central
para o exame do problema
do.s contratos de susten-
taeão. As entidades do mer-
cado consideram que tal co-
mo vinham sendo efetiva-
dos, os contratos de susten-
taeão representavam algu-
mas vezes contratos de ma-
hipuiação, promovendo um
volume irreal de nego-
ciações e gerando cotações
artificiais dos tituios.

O alvo especial das criti-
cas foi a organização dirigi-
da pelo Sr. Nagib Audi, que
esteve no Banco Central na
manhã dc ontem.

CRÍTICAS

O Sr. Nagib Audi enviou
carta ã Bolsa de Valores de
São Paulo, negando que te-
nha tomado conhecimento
antecipado das declarações
do Sr. José Gomes Barreto,
seu funcionário. Em decla-
rações à imprensa, o Sr.
Barreto havia criticado as
entidades que haviam soli-
citado ao Banco Central a

regulamentação dos contra-
tos de sustentação.

A carta é a seguinte:"Através da presente,
queremos ratificar, cie for-
ma expressa, o que vem
sendo levado ao conheci-
mento de V. Sas., no sentido
de que os responsáveis por
nossas empresas só toma-
ram conhecimento das de-
clarações prestadas à im-
prensa por nosso funciona-
rio José Gomes Barreto Ne-
to. depois de terem sido pu-
blicadas em diversos jor-
nais.

O.s mesmos responsáveis,
nesta oportunidade, decla-
ram que não endossam
nem ratificam a.s referidas
declarações indevidas e in-
tempestivas, que de forma
alguma representam o pen-
samento dos responsáveis
pelas nossas organizações.

Assim, pedimos ao Sr.
presidente que transmita os
termos desta carta aos ilus-
três membros do Conselho
de Administração da Bolsa
dc Valores de São Paulo, a
fim de que não paire dúvi-
das nenhuma a respeito do
assunto.

Comunicamos, outrossim,
que o referido funcionário
está e m disponibilidade,
sem qualquer função de res-
ponsabilidade."

¦•%m

Renda mensal
LETRA DE CÂMBIO NOVO RIO

GRUPO FINANCEIRO
NOVO RIO
Serviços Integrados

Guanabara: Rua do Carmo, 27

®
Ministério
fixa índice
de correção

O Ministério do Planeja-
mento, através de portaria
divulgada ontem, fixou os
coeficientes de correção
monetária aplicáveis ao ca-
pitai dc giro próprio das
pessoas jurídicas cujos ba-
lanços se encerravam no
período de janeiro a dezem-
bro de 1973, para efeito de
abatimento do lucro tribu-
tável a importância corres-
pondente à manutenção do

pitai de giro.
O Decreto-Lei n° 1 302, de

31 de 'Tzembro dt 1973, que
permite ãs empresas ..c.uelc
tipo de abatimento dos r .1-
dimentos sujeitos ao Impôs-
to de >nda, determina a
utilização, no caso, dos coe-
ficientes da correção monc-
tária das Obrigações Rea-
justàv_:ò do Tesouro Nacio-
nal.

BVSP
São 1'aulo (Sucursal) —

O Sr. José Kfouri c o novo
s u p e rlntendente-geral da
Bolsa cie Valores de São
Paulo, segundo indicação
feita -pelo Conselho de Ad-
ministração da entidade em
reuni? i realizada ontem.

O Sr. Kfouri substitui o
Sr. Rcinaldo Borges Affon-
so. que se afastou do cargo
há algumas semanas por
razões não justificadas e
deverá acurnilar a nova
função, com a dc secretário
do Conselho.

Indústria brasileira de
bicicletas produzirá
6 mil unidades por dia

São Paulo (Sucursal) — O Brasil produ-
zirá por dia, em 1974, aproximadamente 2
mil bicicletas a mais do que produziu diária-
mente em 1973. No ano passado a produção
total atingiu 1,5 milhão de bicicletas — cer-
ca dc 4 mil bicicletas por dia — e para este
ano a previsão é de 2,3 milhões de bicicletas,
cerca de 6 mil unidades por dia.

A produção de bicicletas prevista para
este ano chegará bem próxima da atual pro-
ducão brasileira anual de automóveis c este
crescimento se deve à política arrojada de
vendas promovida pelas 40 fábricas de bici-
cletas existentes no eixo Rio—São Pau-
lo—Santa Catarina—Paraná, todas elas inte-
ressadas em conquistar o mercado brasileiro,
principalmente, já que no mercado externo as
vendas das bicicletas brasileiras têm aumen-
tado consideravelmente.
PRODUÇÃO CRESCENTE

Cálculos feitos pelos setores de marketing
das duas maiores fábricas brasileiras de bici-
cletas, Monark e Caloi, confirmaram informa-
ções de comerciantes paulistas, segundo as
quais, a venda de bicicletas apenas em São
Paulo cresceu 20 % neste inicio de ano em re-
lação ao mesmo período do ano passado. Os
fabricantes dc bicicletas querem a todo custo
mudar a situação do mercado interno brasi-
leiro em relação às bicicletas: atualmente
existem no pais cerca de 8 milhões de bicicle-
tas, na proporção de uma para cada grupo de
12 habitantes, enquanto que nos Estados Uni-
dos — onde há 70 milhões de bicicletas — a
relação c uma bicicleta para cada grupo de
:'>,5 pessoas.

Hidrelétrica
recebe aval
do Governo

Porto Alegre (Sucursal.
— O Governador Euclides
T'iehes assinou ontem o
aval do Governo do Estado
no contrato de financia-
mento do projeto da Hldre-
létrica dc Itauba, da Cia.
Estadual de Energia Elétri-
ca (CEEE), no valor dc
CrS 16 milhões.

A barragem será construi-
da no rio Jacui, perto da ci-
dade de Júlio de Castilhos,
e a usina será equipada
com quatro turbinas que
vão gerar 125 mil quilowa-
tes cada uma. O aproveita-
mento hidrelétrico de Itau-
ba prevê um investimento
total de CrS 742 milhões,
com a participação do Go-
verno do Estado, da CEEE,
da Eletrobrás, e de finan-
cia mentos externos de lã
milhões dc dólares (CrS 93
milhões i.

APROVEITAMENTO

Itaúba será o quarto
aproveitamento energético
do rio Jacui. A barragem
terá 335 metros de crista e
90 metres de altura. O custo
da obra será diminuído por
causa da regularização do
rio, na barragem do Passo
Real. 100 quilômetros aci-
ma. As obras começaram
cm janeiro de 1973. quando
foram iniciadas a s esca-
vações de 1 bilhão dc me-
tros cúbicos de terra para
a galeria de desvio do rio.

Na rela íinal

A mesma fonte colombiana assegurou que as

negociações estão na reta final, dependendo ape-
nas de'pequenos acertos de ordem técnica bem
como dos resultados definitivos do.s estudos cie via-

bilidade econòmico-financeira que vem gélido 
con-

cluidos pelas assessorias técnicas dos dos Govu-
nos. Findo isto - frisou - estará constituída a em-

presa binacional Brasil-Colombia,
O observador colombiano acredita que, se tudo

correr bem, a partir da próxima segunda-feira,
quando os entendimentos finais estarão sendo
feitos em nível dc Ministro, o-acordo para a cons-
tituição da companhia poderá ocorrer dai a -0
dias.

Visitas
Hoje pela manhã, a missão colombiana, esta-

rá visitando a.s minas de ferro da Companhia Vale
rio Rio Doce (CVRDi, cm Itabira. Depois ira ate
as reservas florestais da Madevale, subsidiaria da
Vale para madeiras e reflorestamento, devendo
também conhecer a.s instalações da Usiminas. em
Ipatinga. No final da semana, os integrantes da
missão colombiana estarão verificando as condi-
ções de transporte e escoamento dc minério de
ferro, através do porto de Tubarão, em Vitória.
Depois, toda a delegação irá direto para a Guana-
bara, onde, na segunda-feira, retoma as negocia-
ções finais com o Governo brasileiro.

Mercado paulista recupei
Sáo Paulo (Sucursal) — Após

forte pressão de venda na aberlu-
ra dos trabalhos, o mercado pau-
lista reagiu no pregão dc ontem
fechando em alta de 0.62'c, equi-
valente a um aumento de 7,1 pon-
tos. Considerando que o índice dc
abertura apresentou uma desvelo-
rização dc 1.02%, o resultado final
foi satisfatório, refletindo nas co-
iacócs dos principais papeis.

Os melhores negócios ficaram
para as ações da Belgo-Minelra
(o/p> c Banco do Brasil ip/pi
com um montante arrecadado se-
melhante ao dos últimos dias. A
primeira alcançou um volume de
vendas de CrS 3,9 milhões, enquan-
to a segunda vendeu CrS 2,4, rc-

presentando 17,63% c 11.03% do
volume geral, respectivamente.

Segundo os investidores, o
mercado continuou sofrendo os
efeitos psicológicos da suspensão
da Audi S.A., prejudicado ainda
pela decisão da BVSP em não per-
mitir que os corretores da Adivel
participassem das operações, reco-
lhendo seus crachás. Existe, ainda
uma expectativa dc que novas cor-
retoras venham a ser suspensas

t nos próximos dias.
È notório que estes aconteci-

mentos vem diminuindo o otímis-
mo dos operadores e investidores,
prejudicando consideravelmente o
mercado. Os papeis sustentados, c

a 0,62<?o
que representavam grandes quan-
tias no volume dc negócios, conti-
nuaram estacionados. As operações
no mercado a termo mantiveram-
se reduzidas, e os papéis da Petro-
brás, que sempre foram negociados
nesse mercado cm grandes quanti-
dades, somaram apenas 160 mil,
nos prazos de 30. 90 c 120 dias.

Quanto ao comportamento do*
16 setores dc atividade, têxtil e ves-
tuário foram destaque, acusando nos
índices de lucrutWdade simples e
de valorização diária. (-T 0.33'c) c
(+ 1,11%), serviços públicos lide-
rou, novamente, a relação dos se-
toics que mais caíram registran-
do nos dois Índices as baixas dc
í— 0,29'.',) e f— 0,26%).

Cotações

Leia editorial "'Perspectivas Realistas"

Corretora paulista
afasta, dirigente

Mediei visitará Águas
Claras na 2.a-feira

JSelo Horizonte (Sucursal) — A jazida de Águas
Claras, uma reserva de 400 milhões de toneladas
de minério de ferro, explorada a céu aberto à razão
inicial de 12 milhões de toneladas/ano, será per-
corrida segunda-feira próxima, pelo Presidente
Mediei, cm sua última visita oficial a Minas Ge-
rais.

O maior empreendimento privado cio pais —-
reúne interesses cios grupos Azevedo Antunes, Han-
na c Daniel Ludwig, uma das 10 fortunas do mun-
do — está sendo executado na encosta Sul da ser-
ra do Curral, em Belo Horizonte, com inovações
tecnológicas que lhe permitem uma perda mínima
em cada tonelada de minério lavrada.

Títulos Ab.rt. Min. Máx. Foch. Qu_nl. I Tituios Ab.rt. Min. Máx. Fedi. Cu.nl.

op

pn

Seio Paulo (Sucursal) —
O diretor da Corretora Au-
di, Sr. José Gomes Barreto
Neto — que no ano passado
fez declarações contra enti-
dades ligadas ao mercado
que teriam criticado os con-
tratos de sustentação — foi
afastado pela presidência
do grupo, segundo comuni-
cado feito ontem pela em-
presa á Bolsa de Valores de
São Paulo.

Sem acrescentar nenhu-
ma informação, a Bolsa li-
mitou-se a publicar a carta
enviada em nome da Audi
S/A Administração c Parti-
cipações, incluindo-a entre
os noticiários do boletim
diário de informações. Ex-
plicando que as declarações
prestadas à imprensa prio
Sr. Barreto "de forma algu-
ma representam o pensa-
mento dos responsáveis pe-
Ia organização", o documen-
to acrescenta que "o funcio-
nário está em disponibih-
dade, sem qualquer função
de responsabilidade."

Apesar de a Bolsa paulis-
ta ter se negado a prestar
maiores esclarecimentos
quanto às declarações que
o diretor da Corretora Audi
teria feito aos jornalistas,
alegando que as desconhe-
cia, acredita-se que a orga-
nização tenha tomado a
medida diante das críticas
que o Sr. José Gomes Bar-
reto Neto fez, no dia 17 de
dezembro último, no Rio,
cm nota enviada a todos os
jornais.

Na ocasião, ele acusou os
presidentes da Bolsa de Va-
lores de São Paulo e do Rio
e ainda da Associação Bra-
sileira das Sociedades dc-
Capital Aberto (Abrasca) c
Associação Nacional dos
Bancos d e Investimentos
(ANBID) de exercer
pressão sobre o Governo
"para que tome medidas
que lhes Interessem de ime-
diato, como a de fornecer
a autorização necessária
para a entrada do capital
estrangeiro nas Bolsas."

Capacidade
Extraídos de bancos projetados com 13 metros

de altura, o minério é carregado cm caminhões de
100 toneladas até o britador primário, que possui
capacidade para 25 milhões dc toneladas/ano, e
depois estocado numa pilha de cerca dc 80 mil to-
neladas onde é rebritado e classificado por via
úmida cm peneiras, hldroclassificadores, ciclones c
filtros. , .

Visando atender às demandas do.s mercados
interno e externo, são produzidos cinco tipos dc
minério -- bifolado, coarse, peletore, finos para
slnterlzação e finos para peletizaçao — estocados
em área projetada para suprir o equivalente a pro-
ducão dc uma semana para cada tipo. quantidade
considerada a mínima para a distancia ferrovia-
ria — 640 quilômetros que separa Águas Claras do
terminal marítimo dc Sepetiba, no Rio. _

Os vagões que transportarão o minério ate o
terminal de Sepetiba são carregados ao ritmo de
4 mil toneladas/hora. utilizando-se balança ele-
trônica e sistema de comunicação que comanda a
velocidade do trem, permitindo a carga mesmo
quando este se encontra em movimento a velocida-
de de 400 metros/hora.

Para atender às necessidades do transporte ate
Sepetiba a Rede Ferroviária Federal está Jnvestm-
rio cerca rie CrS 780 milhões na aquisição de 80
locomotivas. 1 340 vagões, construção rie dois novos
ramais programa de reforço da via permanente,
alargamento d(. túneis c outros melhoramentos,
Além do ramal de Águas Claras, ligando a mina
ao centro da RFFSA. em Ibirité. a 22 quilômetros
dc Belo Horizonte, construiu-se ainda o ramal de
Japeri-Brisn Mar, a 32 quilômetros, visando inter-
ferência com o tráfego suburbano do Rio de Ja-
neiro.

Acesita od 
Aços Vill p/p/b
Açúfír Uniáo pp
Adniinas pp . ¦ • ¦
í\GGS op 
AGGS pp 
Alpargatas op ,,
Alpargatas pp .
Amazônia on
Antártica op . ¦
Amo pp 
Artcx op .. . ¦ ¦
Arte* p/p/a
Artcx p/p/b .
AHliur tange
Au*Miar S r
BelycMin-?'^ o
Deii/Rnex pp .
Bérgamo or
Bérgamo pp •
Blc. Monark op
Brad. Invest.
Bradesco on
Dradcito pn
Brasil pp •
Brasil pp .
8ra',Ü on .
B.asimet op
C 1 B on
C 1 I p»
Cacique pp
Casa Anglo
Casa Anglo
CESP p/p .••
Cim. Itaú p/p
Cimaf o/p ...
Cltrobrasli p'p
Cobrasma o p
Cobra-ma p p
Cobrasma o/n
Cobram a p/n
Comincl. B. Inv
Concisa o/p .
Conlno p/p b
Const. A. Lind.
Const. Bclcr o/p
Const. Flcliet p/p
Cônsul o/p ... ¦.
Cônsul p/p b ..
CeiHurísn p-p

Op
pp

p/p

o<pDocas Sflntc
Orehcr o/p .. ... •
Dur .tex p/ p 
Embrava o/p 
Embrava p/p
Ericsson o/p 
[st. S. Paulo p/p ..
Esl. S. Paulo o,n .
Estrela p/p 
FNV p/p » 
fer. Um. Brás. o/p .
F„r. Lam. Brás. p, p
For. Villares o p .
Fertiplan p/p 
Fm. Bradt;ico p/n .
Ford Brasil 0/'p . . . .
Fund. Tupy o/p
Fund, lupv p p ...
Guararapes o/p ...
Halles SP Ad. p/p
Hplc.no/ions
Hindi o. p
Howa Br.jr.il
IAP e/p ¦.,
Iguaçu CMó
Ind

o/p

p p
Hrrinn P'P " •

Ind, VKIarcr, p, p b
Inds. Rnmi o/P • ¦ ¦
Itaú p/n 
Itaú Porl. In. p/p ..
Ilaú Port. In, o/n . ,
Kf.lson's o/p ......:
Krlíon's p/(i ..
t. Tel. Bros. o/p .
tal. P. Caldas o/n
litjlit o.p 
Light o n 
Magnos! Ia o/p ...
Manali o/p,
Mcnah p/p ....
Manas,*) o/p
Mangcls hidl.
Mesbla p/p
Metal Uvo p/p

o/p

1,11
1,60
1,00
0,40
0,75
0,74
1,67
1,55
0,77
1.45
1.72
0,71
0,70
0.75
3,67
1,00
3,05
1,25
1,65
1,28
2,10
1,25
1,50
1,40
8,60
8,50
4,40
2,05
0,30
0,5/
1.05
3,92
3,80
0,69
0,77
1,45
1.04
2,72
2,50
1,66
1,50
1,01
1,21
1,37
1,18
1,15
3,0"
2,20
2,30
0,58
1,90
2,86
1,38
1,50
1,50
3,80
1,35
1.30
1,03
1,75
0,94
0,91
0,75
1,60
1,45
2,40
1,20
1,46
1.80
1,03
0,73
1,20
1,40
2,65
0,53
1,15
1,60
2,37
1,10
1,40
I.4J
0,93
1,20
1,30
1,50
1.10
1,06
1,90
2,00
1,95
3,35
1,7.3
1.05
4,20

1,11
1,56
0.99
0.40
0,75
0,74
1,65
1,51
0,75
1,45
1,71
0,71
0,70
0,71
3,66
1,00
3,00
1.25
1.65
1,27
2,40
1,25
1,50
1,40
8,50
8,50
4,40
2,05
0,30
0.56
0,95
3,90
3,80
0,65
0,77
1,45
1,04
2,70
2,50
1,66
1,50
1,01
1,21
1,37
1,18
1,14
3,09
2,20
2,30
0,58
1,88
2,86
1,38
1,45
1,45
3,75
1,35
1,27
1,03
1,75
0,94
0,90
0,75
1,60
1,45
2,35
1.19
1,45
1,80
1,06
0,73
1,20
1,40
2,65
0,53
1,15
1,59
2,37
1,10
1,40
1,45
0,90
1,20
1,30
1..0
1,08
1.06
1,90
2,00
1,95
3,35
1,73
1,05
4,15

1,20
1,60
1,00
0,40
0,75
0,74
1,70
1.55
0,77
1,45
1,72
0,71
0.70
0,75
3.67
1,00
3.25
1,26
1,65
1,28
2,41
1,25
1,50
1,40
8.65
8.80
4.60
2,05
0,30
0,57
1,05
3,95
3,80
0,69
0,83
1,45
1,05
2 72
2.52
1,66
1,50
1,01
1,21
1,37
1,18
1,16
3,10
2,20
2,35
0.60
1,95
2.88
1,38
1,50
1.50
3,00
1,37
1,30
1,04
1,75
0.97
0,92
O.íiO
1,60
1,45
2,40
1,20
1,16
lj80
1,08
0,75
1,20
1,45
2,6/
0,53
1,15
1,60
2,37
1,10
1,40
1.45
0,93
1,20
1,37
1,50
1,10
1,06
1,90
2,10
1,95
3,37
1,73
1,05
4,40

1,60
0,99
0,40
0,75
0,74
1,70
1,51
0,75
1,45
1,71
0,71
0.70
0,71
3,66
1,00
3,25
1,25
1.65
1,27
2,40
1,25
1,50
1,40
8,65
8,80
4,60
2,05
0,30
0,56
0,95
3.95
3,60
0,69
0,83
1,45
1.05
2,70
2.52
1,66
1.50
1.01
1,21
1,37
1.18
1,15
3,10
2,20
2.35
0,60
1,95
2,38
1,38
1,45
1,45
3,eo
1,37
1,27
1,04
1,75
0,95
0,90
o.r.o
1,60
1,45
2,35
1,20
1,45
1,90
1,07
0,75
1,20
1.40'
2,67
0,53
1,15
1.59
2,37
1,10
1,40
1,45
0,90
1,20
1,37
1,50
1,10
1.06
1,90
2,10
1,95
3,37
1,73
1,05
4,40

530 200
II 600

106 700
15 000
21 CCO
19 CCO

103 '00
40 100
41 9CO
33 400
42 500 |
17 500
53 200
4/ 500 í

2 OCO
10 300

243 COO
7 500

10 COU
4 500
6 OCO

12 400
600

54 900
3 200

281 COO
11 1C0

5 000
20 300
22 500
10 100
51 000

110 500

Moinho Sam. o/p . ¦ •
Mund. Couro p/p - .
N«kata p/p 
Mord. Brasil pp 
Noroeste Est. pp .. .
Olcroí p/p' 
Paranapanema o/p ...
Paul. F. Lu; o/p 
Paulista lam. p/p ...
PBK En,p. hnob. p/c
Pet. Uníão p/p 
Pf_t. União o/n 
Petrobrás p/p 
Petrobrás o- n 
Plr. Brasília p P 

1 Real o/n 
Real p.'n 
Real Cia. Inv. p/p .
Real Cia. Inv. o n
Real Cia. Inv. p/n
Real de Inv. p/p ..
Real de Inv. o/n ..
Real de Inv. p/n .
Real Part. p/n 
Rossi Scrvlx o/p .
Samcil p p ¦••¦
Sanderson Br. o/p .
Sanderson Br. p/p
Saraiva Livr, o/p ..
Sharp o/p  -
Sharp p/p 
Sid. Açonorto p/p
Sid. Guaira p/p

652 700 i Sid. Mannesmann o/p
. _ mi*. e :.i m .,:».. __l n/n kSid. Nacional p/p b

Sid. Nordeste o/P •
Sid. Ric-Grand. o*p
Sid. RioGrand. p p
Solorrico p/p 
Souia Cruz o/p ..
Tccíril p/p 
Transparaná o/p . - .
Transparaná p/p . -
Tur. Bradesco p/n
União Bancos p/p .,
UnÜo Bancos o/ n ..
União Comi. o/n ..
Uníâo Comi, p/n
Urupús Unida, pc .
V,'le R. Ooco p p .
Varig p.p 
Vidr. Smatina o/p
Vigorclli o/p 
White Marlins o/p

16 5O0
I9 0OO
15 000

4 600
14 000

6 700
400

10 000
24 000

000
13 200

252 100
12 700
17 OCO
11 200

201 000
37 300
3/00

18 000
268 100
239 400 ,
1 40 /00

12 '«0 ! OS NUM.ROS
10 500 '

8 000 I
64 000 ,
98 500

109 500
27 000 •

8 500 ,
18 900
24 500
18 100 I

4 100
6 300
8 000

81 000 !
21 500

8 900 MAIS NEGOCIADAS
25 100

1.15
1,45
1.65
1,90
2.10
1,18
0,70
1.03
1,10
1,40
1,22
0,95
3,03
1,50
3,39
0,78
0,67
1,00
0,94
0,98
1,00
0,90
0.96
0,62
1,20
2,78
1.37
0,35
0,80
5,25
5,24
1,58
1,30
2,15
1,55
2,61
1,93
2,65
1,15
3,83
1,20
1,70
2,25
1,10
0,85
0,95
1,00
1.07
0,80
3,/0
1,70
1,45
1,18
2,40

1.14
1.45
1.65
1,90
2,10
1,18
0,69
1,08
1,10
1,40
1,18
0.95
3,03
1.50
3,39
0,78
0,67
1,00
0,94
0,98
0,99
0,90
0,95
0,62
1.18
2.77
1,35
0,8",
0,80
5,25
5.24
1,58
1,30
2.15
1.54
2.61
1,90
2,60
1.15
3.80
1.20
1,70
2,20
1,10
0,84
0,95
1,00
1.07
0.80
3,65
1,65
1,45
1,18
2.40

1.16
1,45
1.65
1,90
2,10
1,18
0,70
1,12
1,10
l/O
1,22
1.00
3,30
1,55
3,39
0,73
0,67
1,04
0.94
1,00
1,00
0.90
0,96
0.62
1,20
2,78
1,38
0,87
0,80
5.25
5,25
1,60

.1,30
2,15
1,60
2.61
1,93
2,65
1.15
3,83
1,20
1.71
2,26
1,10
0,85
0,95
1.00
1.07
080
3,95
1,70
1,45
1.18
2.40

1.15
1,45
1,65
1,90
2,10
1.18
0,69
1,12
1,10
1,40
1,18
0,95
3,26
1,53
3.39
0,73
0.67
1,04
0,94
1,00
0,99
0,90
0,95
0,62
1,19
2.77
1.38
0.87
0,80
5,25
5,25
1,60
1,30
2,15
1,59
2,61
1,90
2,60
1,15
3,B2
1,20
1,71
2,26
1,10
0.85
0,95
1,00
1,07
0,80
3,95
1.65
1,45
1,18
2,40

30 000
9 030

25 000
II 200
23 000
5000

22 000
21 100

5 000
4 3CO
8 000

18 300
716 400
2/4 SCO

23 000
io eco

III 700
52 000
14 800
79 000
15 000
27 300

255 400
14 600

1 166 5C0
135 000

43 000
30 000
28 OCO

3 500
19 000

8 900
8 COO
7 000

55 COO
000
600

52 500
7 000
7 600

68 000
12 000
24 000
17 500
19 100
16 700

6 000
6000

10 000
586 800
154 200

19 70O
12 000
10 000

Ab»rtura
Médio
Fechamento

Títulos

Cias. diversas
Ações dc bancos
Operações ê termo
Diversos

Tolal

Indic.

1 120,6
I 143,3

I 162,0

Quantidade

10 289 500
1 054 700

305 000
13 859

Va,iaçio(._l

0,62

Valor (CS)

18 /OO 020,00
3 302 375,00

994 300,00
202 476,3/

150 000 I
15 000
20 800
15 000
39 000

5 600
7 000

560 00(:
147 700
66 600

7 000
103 30U

10 400
3000

24 COO
35 000
21 000

4 000
6 100

11 200

Títulos

B?lf_l0-ArV"irnfl op
Bafico do Brs.ll pp
Pftrobrás pp

Rio Do<n
op

Vale
Roi"

do
Sc.

PP

11 663 059 23 199 171,37

Valor (Cp.)

3 910 162.00
2 446 315.00
? 785 791.00
2 763 988X0
1 377 930,00

MAIORt. O;

PARA MAIS

'LACcUS

Woíbla pp
Mtlal levi pp
Paulista F. liu op
Rossi Servix op
Cimento Itau pp

Das 64 acóes
alia, 16 rm bai>a

60
3,8
2,7
7,6
2,5

TARA MENOS

Inds. Villares pp/b
List, Tri. Brás. op
Slcl. Rio .rBndrnso pp
Cltrebr.sll pp
Menclos Jr. pn

4,7
3,6
2,9
2,7
2,5

intoüfrêin'1.A estivou
o Indic. Bovespa, 24 «presentararn ss om
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Salustiano
confia em
Half Light

Embora contando c o m
bom resultado em todas as
inscrições, o treinador José
Salustiano tem a maior
confiança na de Half Light,
alistado no quinto páreo de
seg unda-feira, afirmando
que seu pensionista vai en-
frcntar o.s mesmo adversa-
rios que derrotou há quinze
dias. Disse que Half Light
trabalhou, de galope, em
lm24s.

Admite o preparador que
pela adaptação cie Hall
Light ã pista de areia e pe-
Ia sua grande velocidade,
vai tomar a ponta logo de-
pois da partida e pode até
mesmo acabar com a
carreira. Admite que o cas-
tardio ganhe até sem muito
esforço pois é corredor de
melhores turmas.

GALLERY DEPOIS

Logo após Half Light, pela
ordem de possibilidade, de-
clarou José Salustiano que
a melhor inscrição é a de
Gallery. venceu com muitas
reservas na última vez e
tem possibilidades mesmo
em turma um pouco mais
forte pode vencer novamen-
te.

— Considero Gallery uma
boa corredora e fiquei im-
pressionado com o estilo
que venceu na primeira vez
que correu sob minha res-
ponsabilidade, passando pe-
las adversárias quando bem
entendeu o seu jóquei. Ago-
ra estou entusiasmado com
Gallery, pois só de carreirão
ela percorreu os 1 300 me-
tros em lm25s. terminando
eom muitas sobras.

MELHOROU MUITO

Salustiano também consi-
dera Arreglo. que correu
pouco na estréia, embora ti-
vesse trabalhado bem. um
bom corredor e acha que
pela sua evolução técnica
pode obter a reabilitação.
Declarou çuèj-Arãsgiò agora
chegou do quilômetro em
ImOõs com sobras.

Desta vez acha o treina-
dor que o potro pode
correr na frente ou entre
os primeiros coloca Sos, tudo
indicando que realize uma
destacada exibição no ter-
ceiro páreo de domingo e,
normalmente, na direção de
Gabriel Meneses seu rendi-
mento deve ser ainda me-
lhor.

PARELHA PREPARADA

O trabalho de lm26s rea-
lizado pela parelha Bafeja-
da — Vivará deixou José
Salustiano confiante e m
bom resultado para suas
duas é _ u a s, notadamente
Bafejada, que é ligeira c se
encontra em ótima fase de
treinamento, podendo sur-
preender as favoritas, no
sexto páreo de sábado.

Sobre Edahy, que partici-
para da segunda prova da
reunião no dia sete de feve-
reiro. acha que ela pode até
mesmo conseguir a primei-
ra colocação, pois está em
excelente forma técnica, em
distancia favorável e tem
apenas Zorlita como grande
inimiga.

Heracles e Farfa
são estreantes
de maior chance

Heracles e Farfa, ambos
aos cuidados de Gonçalino
Feijó. são os estreantes que
possuem maiores possibili-
dades de sucesso dentre os
24 alistados nos próximos
programas, tendo o primei-
ro realizado sugestivo exer-
cicio de distancia. Farfa é
irmã dc Chanoma e traz
duas vitórias, uma colocação
em apenas três atuações no
Hipódromo do Cristal, em
Porto Alegre.

Palhada, por Aristócles e
Bacela, é uma potranca de
futuro, pouco inferior, no
momento, a Padina, com a
qual correrá dc parelha na
c 1 i m i natória da progra-
mação de sábado e El Tro-
picai, cavalo preto, de boa
estampa e ganhador de três
páreos no Sul, possui bons
privados para a sua primei-
ra apresentação. O mais
fraco é Milhonar, que além
de chiado., é apenas ligeiro.

500 QUILOS

Filho de Hibernian Blues
Koress, Heracles é um cava-
lo alazão tostado, de rabo
longo c pesa cerca de 500
quilos. Muito bonito, é do ti-
po que chama atenção
quando entra na raia, es-
treando bem preparado por
Gonçalino Feijó. Trabalhou
em bom estilo e promete
brilhante atuação na prova
em que está alistado.

Farfa, castanho-escura,
erma curta, é muito veloz
e além de trazer boa cam-
panha de Porto Alegre, rea-
alizou magnífico exercício
para a sua primeira exi-
bicão na Gávea, anotando
lm 03s2/5 no quilômetro.
reta de 39s, final de 13s. Ti-
rou prova no freio de Gon-

çalino de Almeida, mostran-
do perfeito estado atlético.
E' mesmo a força pelo que
mostrou no treino de segun-
da-feira passada.

FUTURO

Inferior a Padina, no mo-
mento, mas prometendo no
futuro, Palhada tem a fa-
vor o fato de ser mais veloz
que a companheira de boxe.
Produziu bom trabalho ao
lado de Dardada, potranca
tordilha ainda inédita e já
treinou de parelha com Pa-
dina, perdendo somente no
final. Dasha, alistada na
mesma prova, é uma falha
de Ulysses e Dominque e
não chegou a entusiasmar
no trabalho de sábado pas-
sado.

Ganhador de três carrei-
ras, 27 colocações nas 39 ve-
zes em que atuou, El Tropi-
cal parece bem superior a
El Kabar, do qual já ga-
nhou fácil em trabalho. Ca-
valo castanho-escuro, quase
preto, o novo pensionista
de Felipe Lavor impressio-
nou favoravelmente no úl-

timo exercício que efetuou,
ganhando com tranquilida-
dc de Olhete.

POTRO

Waládão descende dc Wa-
lad e Caca e correrá sob a
responsabilidade de Gonça-
lino Feijó. Bom potro, mas
poupado nos trabalhos, Wa-
ladão pode correr bem na
primeira exibição, pois já
marcou lm04s3/5 nos 1
mil metros, impessionando
pela disposição com que fi-
nalizou.

Pequi, do jóquei-treinador
Manoel Silva, é um filho de
Aristócles, portanto, irmão
paterno de Palhada. Mas,
não impressinou pelo físico
e trabalhou regularmente,
apenas. Cachalot, alazã de
doi.s anos e muito bonita,
vai estrear com dois trei-
nos, o derradeiro ao lado de
Prestíssimo, para o qual
perdeu.

VELOZ

Embora comprometido de
um tendão, Gerímdio possui
boa velocidade inicial. E' es-
perto na largada e superior
ao conhecido Kanor, com-
panheiro de cocheira e do
qual ganhou fácil em recen-
te partida de 37s 3/5 nos 600
metros. Canhonero, tam-
bém aos cuidados de Sabá-
tino Damoré, é bem fraco,
estreando com exercício
discreto.

Claritas. castanha de por-
te avantajado e pesando
mais de 450 quilos, impres-
sionou favoravelmente no
último treino que realizou
na direção de Augusto Gar-
cia. Todavia, ela não é ligei-
ra no pulo de partida, lar-
gando mansa demais, con-
forme já mostrou em treino
que fez no starting-gate.

CAMPOS

Três vitórias c algumas
colocações é a bagagem que
Denverina traz de Campos
para estrear na Gávea.
Bem enturmada e muito co-
mentada nos bastidores, a
nova pensionista de Nelson
Gomes pode ganhar na pri-
meira apresentação. Fari-
seu, que atuou 59 vezes no
Cristal e venceu somente
seis provas, não chegou a
convecer no exercício de
lm 27s nos 1 300.

Harama Eyeshadow são
éguas pequenas, as menores
do lote. Franzina c pesando
360 quilos, aproximada-
mente, Harama estréia com
treinos suaves, uma vez que
seu fisico não permite um
esforço maior. Na mesma
situação está Eyeshadow,
Importada no ventre e es-
treando aos cuidados de Al-
berto Nahid. Iriria, filha de
Everlord, tem na velocidade
a sua principal caracteristi-
ca.

New Prince
retorna com
Gabriel
no 4°páreo

New Prince, montaria de
Gabriel Meneses e voltando
após ligeira ausência, motiva-
ãa por cura de ¦joelho, é a jor-
ça nos 1 300 metros ão quarto
páreo da corrida de sábado.
Furgão, também reaparecendo
de cura, é destaque ãa quinta
prova ão mesmo programa e
terá a condução áe Giláásio
Alves.

Juvenal Machado Silva,
que atuará somente âuas ve-
ses na tarde de domingo, con-
duzirá Blue Train, na carreira
inicial e High Moon, inscrito no
sexto páreo. Os dois parelhei-
ros contam com amplas possi-
bilidad.es, sendo muito viável a
vitória de High. Moon, que re-
torna cm nova cocheira e em
excelente estado atlético.
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Palhada, filha de Aristócles, estréia na eliminatória de sábado

Enfastiado cravou lm04sl
sob direção de P. Alves

Enfastiado, montaria de
Paulo Alves nos mil metros
da segunda prova de do-
mingo á tarde, na Gávea,
realizou um bom exercício
para o compromisso oficial,
completando-o em lm04s
1/5, com disposição e viva-
cidade no arremato.

Gaypió. que trouxe cam-
panha do Hipódromo de
Campos, limitou-se apenas
a um passeio de lm lis pa-
ra os mesmos mil metros,
sem qualquer preocupação
de tempo, sob a direção de
J. F. Fraga. Hit Mundo, ou-
tra i n s c r iç ã o , cravou
lm07s2/5, revelando reser-
vas.

BLUE TRAIN

Blue Train iG. Meneses),
vindo de mais distancia,
completou os 15 0 0 t'm
lm38s, de galope largo e
também afastado bastante
da cerca. Oiti iB. Santos),
a milha em lm 52s, suave-
mente e Pilcomayo (G. Me-
neses t, desta feita não foi
exigido em parte alguma,
pela cerca de fora.

ENFASTIADO

Hit Mundo (G. F. Alinel-
dai, o quilômetro em
lm 07s 2/5. com algumas re-
servas e Enfastiado (P. Al-
ves), da mesma forma, di-
minuiu para lm 04s 1/5 c
Gaypió (J. F. Fraga) deu
apenas um passeio na pista

de lm lis para igual dis-
tancia.

WALADÃO

Waladáo fP. Rocha' che-
gou com boa ação neste fio-
reio de lm 06s o quilômetro.
Arreglo <M. Silvai diminuiu
para ImOõ. com algumas-

sobras. Pequi (M. Silva)
elevou para lm 05s 2/5, dc-
m o n s t r a n d o progressos.
Prestíssimo (F. Esteves),
não encontrou dificuldade
em dominar a um outro cm
lm 05s 2/5 o quilômetro e
Zordeiro iF. G. Silvai, mes-
mo partindo e arrematando
nas mesmas condições e um
pouco afastado da cerca.

HERECLES

Fazac IP. Alves), o quilo-
metro em lm 06s. Justiceiro
(F. Esteves) elevou para
lm 08s 2/5, sem preocupação
de marca e também quase
na cerca de fora. Heracles
(J. Baffica», os 1200 cm
lm 17.s, com alguma facili-
dade.

HIGH MOON

Green River (A. Ramcs,
os 1 300 em lm 27s, em pro-
gresso. Xipala (S. Bastos
diminuiu para lm 05s, á
vontade. Uncial U. Queirós
como sempre correndo um
pouco mais nos matinais c
não correspondendo em

corrida. Plutonium iJ. Cas-
tro deu um passeio de
lm 08s2/5 o Quilômetro. Ro-
mancier iG. .Meneses deu
vantagem e 'dominou com
autoridade a Pelau (G. Al-
ves, em lm27s2/5 os últi-
mos 1300 e High Moon 'J.
Portilho, o.s 1300 cm
lm23s3/5. com rara facili-
dade e também pelo cami-
ho mais longo.

GÍRIA

Giria íA. Ramos), o quilo-
metro _m lm 06s, contida.
Hit Kidd iF. Esteves) ele-
vou para lm 03s, com algu-
mas reservas. Selma i C.
Abreu i dominou com facili-
dade a um outro que encon-
trou casualmente pelo ca-
minho em lm05s3/5 para
igual distancia. Eycshadox
iL. Maia), o.s 1200 cm
lm 20s. partindo com algu-
ma pressa para arrematar
ajustado e Cara Nema (A.
Moralesi. o quilômetro em
ImOOs, com sobras.

BAMBURRA

Euglástico (F. Carlos), os
1 200 cm lm 2üs, à vontade.
Bamburra 10. Ricardos). le-
vou a melhor sobre um ou-
tro em lm 20s os 1200 e
Xirbi iJ. B. Paulieloi igua-
lou, demonstrando progres-
sos, pcis vinha pelo centro
da pista

BINÓCULO
J. C. Moraes

Treinadores que exercem a profissão no
turfe carioca estarão reunidos em Assembléia,
no próximo dia 5 para debater o preço do
trato, considerando o aumento dc utilidades.

O presidente da Associação dc Projissio-
nais, Carlos Ribeiro, fixou o horário de 16h
;t0m para o inicio dos trabalhos.

Corrida de Campos

O Jóquei Clube de Campos realizou mais
uma reunião de sete provas no Hipódromo Li-
neu de Paula Machado, apresentando como
ganhadores Vcmel, J. M. Filho (0,27); Ellasy,
J. Mendes (0,92); Slalle Belle, M. Alves (0,10);
Happy Fantasy, E. Paula (0,10); Que Tanta-
cion, P. R. Santos (0,27); Ocapex, J. R. Silva
(0,25) e Mil Colores, J. Mendes (0,62).

Sílvio Cruz, destaque da temporada ante-
rior, apresentou em excelente forma Stallc
Belle c Happy Fantasy, que devolveu apenas
o capital, c o movimento geral dc apostas
atingiu a importância de CrS 8tí 396,80.

Chileno liderando

Adolfo Gonzalez. chileno, radicado cm Li-
ma, Peru. lidera a estatística de profissionais
no Hipódromo dc Montcrrico nos 30 dias do
mês dc janeiro, com 13 vitórias, seguido do
aprendiz J. Aragon e do campeão do ano pas-
sado Gonzalo Rojas, com 10.

A Comissão do Jóquei Clube peruano sus-
pendeu por duas semanas o jóquei chileno.
Arturo Morales — oito reuniões — pelos pre-
juízos que causou aos adversários em um das
provas do último fim dc semana.

Morales esteve em grande evidência nos_
últimos tempos, como responsável pela dire-
ção de Sanlorin no Grande Prêmio Interna-
cional Carlos Pellegrini, quebrando uma su-
perioridade argentina de muitos anos.

Recorde ameaçado

Os observadores admitem estar ameaçado
o recorde estabelecido por Luis Rigoni há
muitos anos no turfe carioca, de 1S2 vitórias,
se Gonçalino Feijó dc Almeida mantiver o
ritmo de início de temporada. Com a decisão
do Jóquei Clube de programar mais uma cor-
rida às quintas-feiras à noite, a titulo expe-
rimenlal. o jovem profissional com apenas 18
anos de idade, poderá repelir o êxito da tem-
porada passada, aprimorando-se tecnicamen-
te, já que terá melhores oportunidades, in-
elusive, na programação clássica.

Os três do clássico ,

Jorge Pinto será mesmo o jóquei de Car-
laya na milha do GP Luis Nazareno de As-
sumpção, programado para a tarde dc domin-
go em São Paulo e as outras representantes
do turfe carioca à mesma prova. Nauta e
Black Bcss serão dirigidas respectivamente
por Gildásio Alves e José Pedro Filho.

Incentivo necessário

A regulamentação da Lei do Turfe dá um
substancial incentivo aos estabelecimentos dc
criação, concedendo-lhe a importância dc 10' í
(dez por ccnlo), no minimo. dos prêmios fi-
xados, do primeiro ao quinto colocado, inclu-
indo as provas clássicas, e ainda 3<c (três por
cento), ao criador do animal vencedor, cal-
calados sobre o montante de apostas efetua-
das no mesmo puro-sangue para o primeiro
lugar em todas as carreiras.

Com a possibilidade das entidades turfis-
ticas abrirem agências para venda de após-
tas. os técnicos estimam que. os movimentos
brutos aumentem aproximadamente 40', cm
seus totais, à medida que os Jóqueis Clubes
forem se organizando para usufruir as van-
tagens concedidas.

£"' certo que nos primeiros meses os clu-
bes sc unam em um convênio, que os favorc-
cera sem implicações de muitos gastos.

SÁBADO
I? Pireo - Ãs 14h30m - 1 000 me

tros - OS 8 mil

1-1 Palco, M. Santos 
2—2 G. Gordon, J. Pinto

Orrico, U. Meireles ...
3-4 Nipo, G. F. Almeida

Rob, A. Torres 
A-b H. Hcad, L. Maia 

Desacato, L. Caldeira .

K_l

5? Pàr.o - A' 16h35m - 1 300 ma-
Iros - Cr$ 12 mil

Kg

1-1 Furgão, G. Alves 5-
2 Hediaz, A. Morales FP . 53

2-3 Embrulhado, E. Ferreira 55
¦I M.rfil, F. Pereira F9 .. 56

3-5-Pclau, J. Pinto 55
6 Gambrinus, J. F. Fraga , 55

4-7 Poll.lncy, G. F. Almeida 55
8 Ccielilc, G. Me-neses .. 56

DOMINGO
1? Páreo - às ldh 30m - 1 600 mn-
tros - CrS 12 mil

2? Páreo - Às 15 horas - 1 000 me-
tios — CrS 8 mil - (Inicio do Can-

curso de 7 Pontos)

1-1 Próspera, L. D. Guedes .. 5B
2 Esta, C. Abreu 55

2-3 Humita, A. Morales F9 .. 58
4 Ziloane, E. R. Ferreira 58

3-5 Ycmel, F. Esteves 58
6 V. Klss, J. Queirós 58

4-7 Paragem, J. F. Fraga ... 54
Coniraíé, J. Juliao 55
Bituva, A. Kodecker .... 55

39 Páreo - A» !5h30m - I 000 me-
tro» - CrS 14 mil

1-1 Padina, G. F. Almeida ,. 55
" Palhada, J. Pinto 55

2—? Ofaqa, G. Meneses 55
3 Cachalot, M, Alves 55

3-4 D. Araby, F. Carlos ... ->5
" D. Maria, G. Alves ... 55

4—5 Dasha, R. Marques  55
6 Anarosc, J. Escobar ..... 55
" Afroultc, A. Garcia ... 55

1-1 B. Train, J. M. Silva 4
2-2 Olti. F. Pereira F9 . 2
3-3 Orieão. P. Cardoso ... 6

" El Charrua, G. F. Almeida 3
4-4 W.aruio, P. Alves ... 1

5 Pilcomayo, G. Mcncies 5

Kg

56
55
55
55
55
55

69 PárCD — Às 17hl0m — 1 300 me-
tros — CrS 8 mil

1 —I Namoócíi, N. Santos .... 6
2 Amadora, L. Maia 1

2-3 Narda, J. Malta 9
4 P. Rose, J. Escobar .... 10

3-5 Benkai, J. Pinto 3
Fleurclte, J. Queirós ... 8
Ziloane, E. R. Ferreira 2

4—8 Ródia, L. Januário .... 5
9 Baleiada, G. Menesos .. 7
" Vivara, F. Esteves 4

57
57
5i
5?
57
57
54
57
57
57

70 pj,_0 _ Às 17h45m - 1 000 me.
tros — CrS 12 mil

49 Páreo - As 16 horas - 1 300 me-
tro» - Cr$ 8 mil

II N. Prince, G. Meneses ..13 Eó
E.quilo, J. B. Paulielo .. 55
Albarone, R. Marques 56

2-4 Endrigo, P. Cardoso ... 11 56
Dossel, J. Escobar 12 5o
Atuba, F. Pereira F9 .. 56

3-7 Primeiro, G. F. Almeida 56
Daganu, A. Ramos 56
Hialile, U. Meireles 56

4-10 Fariseo, J. Santana 56
11 Faxinais, F. Lemos 56
12 Belson, ). Julião 10 56

" D. Osvnldo, C. Abreu ... 58

1-1 Slv.if.i1_, A. Morales F? . .
2 Hiala, A. Garcia 

2--3 Farfa, G. F. Almeida 
4 Claritas, R. Marquei ...

3-5 Flnlteza, P. Cardoso ....
6 Soiantc, J. Escobar , . .. .

4-7 Harama, L. Maia 
Venc7uela, R. Carmo . . ..
Flammc, J. Queirós . . . .

89 Páreo - Ài 18h20m - 1 t
tros - CrS 10 mil,

56
56
52
56
56
56
Í6
56
52

1-1
2
3

2-4
5
6

3-7

9
4-10

S.rrilho, A. Ricardo . .
Marilra, F. Pereira F? ..
Átamallnha, H. V;>sc. ..
Inclinada, J. F. Fraga ..
S. Kitton, S. M. Cru/ ..
O. Nova, V. Gonçalves .
SuzettOf i. Tinoco 
Pitircla, J. Jullâo 
S. D'ArpÍno, N. Sanfos
Flamenguista, C R. Carv
Enavion, F. Esleves . ..
Albarela, A. Hodccker .
Retra, A. Morales F9 .
Jurtille, M. S. Plvi .. .

66
56
57
56
56
56

14 56
56
56

15 56

29 Páreo - is 15 horas - 1 003 me-
tros - CrS 12 mil

1-1 H. Mundo, G. F. Almcda 57
2 D. Gabriel, R. Marques . 55

2-3 Enfastiado. P. Alves . . 56
4 Gaypió, L. Caldeira . . 55

3-5 Orago, P. Lima ... 55
6 Galipoli, A. Morales F.9 . 55

4. 7 Gerundio F. Menezes . . 55
" Kanor, F. Esteves ... 55

39 Páreo - às 15h 30m - 1 000 me-
tios — CrS 14 mil

1-1 Waladão, G. F. Almeida . 55
2-2 A. Secreto, A. Garcia . . 55

" Arquitelus, J. tiscobar . . 55
3-3 Arrcqlo, G. Meneses . . 55

4 Pequi, M. Silva . . . ' 55
4 5 Prestíssimo, F. Esteres . . 55

6 Zordeiro, F. G. Silva . . 5j

4o Páreo - is 16 horas - 1 000 me-
Iros - CrS 10 mil - Dupla Exala

I- I Quarlr'1, A. Morales F9 . 57
2 H Fcllow, M. Sanios . . 57

1-1 Freon, J. F. Fraga . . .10 57
1 ínterim. A. Ricardo . . 57

3-5 Eslrango, C Valg.s . . 57
Cimur, A. Garcia .... ..7
Erllc, A. Ramos ... 57

4-8 Milhonar, H. Vasconcelos 57
9 Américo, G. F. Almeida . 57

10 Malandrino J. Esteves . . 57

59 Páreo - i» 16 horas - 1 000 me-
Iros - CrS 12 mil

2-3 Justiceiro, F. Esteves .
4 Nacionalc, F. Carlos .

3-5 Petardo, C. Abreu . .
6 Canhoneiro, J. Queiroz

4-7 Heracles, G. F. Almeida
8 P. Dágua, C Valgas .

SEGUNDA-FEIRA

6o pito _ is 17h 05m - 1 300 me-
Iros - CrS 12 mil

1-1 G. River, A. Ramos . 55

2 le Scott, F. Lemos . 56

2 3 Xipala, S. Bastos ... 56

/. Uncial, J. Queiroz ... 55

3- 5 Harki, G. F. Almeida . 55

6 Cronômetro R. Marques 52

4-7 Plutonium, J. Castro . 5ó

Romancier, G. Meneses 55

High Moon, J. M. Silva 55

70 pjreo _ i_ 17h 40m - 1 000 me-
tros — CrS 12 mil

19 Páreo - Às 20ti 20m -
metros - CrS 12 mil

1 -1 Gailorv, G. F. Almeida
2 Pirapora, R. Marques . .

2-3 Q. Favouritc, A. Garcia
4 Petite Amie, A. Pinheiro

3-5 Blue Stone, J. Pinto . .
6 Arrcdia, F. Pereira F9 .

4-7 Sépia, G. Alves
" Cramonlana, A. Morales

1 300

Kg
55
55
56
55
55
55
58
51

29 Pireo
metros —

- Às 20h 50m
CrS 12 mil

1-1 Giria A. Ramos .... 55

2 C. Miúda, I. Esteves . . 51

2-3 Hit Kidd, F. Esleves . . 55

.1 Plástica, P. Rocha ... 55

3-5 Selma, C. Abreu .... 55

6 Fahondr... M. Santos . . 55

4-7 Eyeshadow, L. Maia . . 51

8 C. Ncna, A. Morales F9 . 55

8» Páreo - is lBh 45m - 1 200 me-
Iros - CrS 8 mil - Dupla Exala

I — Y Constitucion, G. F. Alm.
Falkcnberg, F. Esteves . .

2—3 Denverina, A. Garcia . .
4 Undavice, E, Marinho • .

3-5 Irina, J. Pinto ....
6 Baia de GB, A. Morales

4-7 Tabasca, L. Maia ....
Platônica, C. Abreu . . .
Last One, G, Meneses . .

39 Páreo - Às llh 20m -
molros - CrS 8 mil

1-1 Venlees, E. R. Fcreira .
" Hidromel, l. Caldeira . .

2-2 Quikalé, A. Garcia . .
Yakan, W. Gonçalves . .

3-4 Erinqa, J. Pinto ....
Ia Mazelle, J. M. Silva

4-5 Doetio, N. Santos . .
Cor.icla, G. F. Almeida
Crack Bell, U. Meireles

1 300

5 o Pireo - Às 22h 20m - 1 300
metros - CrS 14 mil - Handicap
Especial

Kg

1-1 Half Lmht, F. Esteves 57
2 Don Belo, A. Santos 54

2-3 Yard, J. B. Paulielo 54
4 Advance, G. Meneses 56

3-5 Hir Ali, G. F. Almeida 50
6 Estilingue, P. Cardoso 50

4-7 An.tilio. J. Queirós 50
8 Vizcachcro, R. Marques .'?

6o pi„0 _ As 22h 50m - 1 300
metros - CrS 10 mil

1-1 Rilério, G. Alves . . 57
2 Toiame, E. Ferreira . . V

2-3 Nulo, G. F. Almeida . 57
4 Tennesse, A. Ramos . 57

3-5 Cipteur, A. Ricardo . -7
6 Yatastito, C. Abreu ... 57

4-7 Tuly. J. Escobar .... 53
8 Faclu, E. Alves . . . y
•> Olhete, J. M. ôilva ... 5/

70 Pireo - Às 23h 20m - 1 300
metros - CrS 10 mil - Dupla r.xata

49 Páreo - Às 21h 50m - 1 600
metros - CrS 8 mil - Dupla Exala

1-1 Fanzac, P. Alves . .
2 G. Pilol, J. Julião . .

5 56
2. 56

I 1 Dickson, A. Garcia , 53

2 Jerarca, J. Queiroz . 58

2-3 H. Magnif c, F. Marinho 57

Hnlux, J. P. Santos ... 10 57

Euglásliçio, F. Carlos . .11 55

3-6 Marfin, T. Pereira F. . 57

Mar OI. A. Morales F9 55

kanchu; L. Januário . 51

4-9 B. Roy, G. Meneses . 5ó

I0 Bamburra O. Ricardo . 54

li Xirbi J. B. Paulielo . 55

1- I Quibalo. I. Maia .... 55
Everlord, A. Ramos . 57
Armanl, J. F. Fraga . 57

2—1 Royal Garbo, P. Rocha j7
Paooh, J. Qucrós ... 14 57
Fickle. M. Alves . . 56

3-7 Cachapus, G. F. Almeida 59
El Roy, J. Escobar ... 10 57
Tunqarô, J. Souza ... 57

10 Divano, W. Gonçalves . 11 57
4-11 Fiacon, G. Meneses ... 5/

12 Rio Guarita, J. M. Silva 57
13 Jules Mec, R. Marques 12 >7

" Vagueio, P. Cardoso . 13 57

1-1 Baionctte, l. D. Guedes
2 Naqcli, J. linoco . . .

2-3 Sabalora II, A. Morales F9
4 Dostlnglllda, A. Hodccker

3-5 Premissa, J. M. Silva . .
Corredora, G. Meneses .
Muneca Brava, F. Alm.

4-8 Pelcr's love, D. F. Graça
9 Zonara, L. Corrêa . . .

10 Hyinaya, A. Ricardo . . ¦

57
57
57
57
57
57
56
57
57
57

8? Piree
melros -

- Às 23h 50m
CrS 10 mil

1-1 Bolôtúm, A. Porti ho . .
2 Famoso, F. Esteves . . .

2-3 Liberlinc, L. D. Guedes .
4 Haril Ral, E. Ferreira . .

3-5 El Iropical, J. M. Silva
6 El Coíjo, M, Alves . . .

4-7 Sunny, G. F. Almeida . .
Satélite, G. Meneses . .
Farky, A. Ramos . . .
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/l/itaMiguel
como favorito

1 rfos japoneses
. - «„ .« T-n. iniMtnl Vtt IVI ! 11 laÍ fMlf» "Mil

Tóquio (AFP-AP-JBi
Após novo treino de dois as-
saltos realizado ontem, o
brasileiro Miguel de Olivci-
ra foi apontado, pelos cro-
nistas especializados, favo-
rito da luta do dia 5 de fe-
verelro pelo titulo mundial
dos médios ligeiros, contra
o japonês Koichi Wajima,
atual campeão.

Tatsuo Shlmoda, o mais
antigo comentarista de bo-
xe do Japão, escreveu no

jornal Vomiuri que "Miguel
está nn plenitude de sua
forma e não vejo motivo ai-
gum que o impeça de tomar
a coroa de Wajima", acres-
contando: "Se o brasileiro
lutar tão bem como vem
treinando não há a menor
dúvida dc que o titulo terá
novo dono". Miguel treinou
contra o sparring japonês
Isàmu Kondo, que deixou o
ringue com o olho direito
arroxeado.

Previsões

Regata tem
palestra
no Iate

ü presidente da Comissão
Organizadora da Regata
Volta ao Mundo, Admirai
ütto Steiner, e o diretor de
Relações Públicas da prova,
.lolr.i Fox, que chegarão au
Brasil ria segunda-feira,
farão uma palestra na fde
do Iate Clube do Rio de Ja-
neiro, juntamente com o
Capitão Ducllcy Norman, se-
crelário-geral, as 17 Horas.

Dudlèy Norman, que jà se
encontra no Rio há alguns
dias, Admirai Ütto Steiner
t' John Fox abordarão vá-
rios aspectos técnicos e lm-
portantes da Regata Volta
ao Mundo, competição dis-
putada pela primeira vez.
A pai tir do próximo dia 8,
já estarão chegando o.s pri-
metros barcos em disputa
da terceira etapa: Regata
Sydney—Rio de Janeiro.

Miguel áe OuJeira castigou duramente seu sparring japonês ontem em Tóquio e a crônica diz que ele derrotará Wajima

Campeão brasileiro de
"surf' embarca à noite

r7r para Mundial no Havaí

ideal para prova de 75
Pilotos acham Brasília

Primeiro desafiante d a
categoria, tanto no ranking
da Associação Mundial de
Boxe < -mo no do Conselho
Mundial dc Boxe, Miguel de
Oliveira vem impressionan-
do a crítica japonesa pela
rapidez de seu jogo de per-
nas e a força de sua pega-
da.

Kaneo Nakamura, outro
respeitado especialista da
imprensa de Tóquio, disse
que o lutador sul-americano
"tem um extraordinário po-
der nos punhos: seus jabs
de esquerda seguidos por di-
retos de direita, são de for-
midável eficiência." Segun-
do Nakamura, "Miguel não
faz movimentos desnecessá-

bloqueia o adversa- POSIÇÕESrios
rio."

Para Yoshio Shlral — que
foi o primeiro campeão
mundial de boxe produzido
pelo Japão -- "Miguel é for-
te e está em excelentes con-
dições, parecendo bem mais
rápido do que no ano passa-
do", quando tentou pela
primeira vez o titulo.

O empresário de Wajima,
que observou atentamente
o treino de ontem, garante,
no entanto, que o campeão
ganhará. Glicério Mattei,
empresai io do lutador bra-
sileiro. não quis arriscar
uma previsão, limitando-se
a dizer que 

"não haverá
empate."

Treino o peso

Brasília ISucursall — O.s
pilotos Arturo M e r z á r i o ,
Carlos Reutemann. Jody
Schekter e Howden Ganley
estiveram ontem visitando
o autódromo de Brasília,
que será inaugurado domin-
go com o GP Presidente
Mediei de Fórmula-1. quan-
do disseram que o GP do
Brasil de 1975 deve ser rea-
lizado naquele autódromo e
não em Interlagos.

Sem desprestigiar o auto-
aromo de Interlagos, os pi-
lotos consideraram o de
Brasília com muito mais
condições de segurança pa-
ra sediar no ano que vem
o GP do Brasil de Fórmu-
la-1. A corrida de domingo
começará às llh30m e será
lelevisada para todo o pais.
exceção de Brasília. Goiânia
e Anápolis. Os treinos co-
mecarão amanhã.
DUAS PISTAS

O autódromo de Brasília
pode ser considerado como
perfeito em segurança. Pos-

sul dois circuitos, um exter-
no com 2 919.49 metros c o
completo, que será utilizado
na prova de domingo, com
5 475.58 metros de extensão
por 14 de largura.

Acompanhando o mesmo
traçado do circuito há duas
outras pistas auxiliares,
afastadas três metros da
pista de competição, com
largura também de t r es
metros destinados aos veí-
culos de socorro.

A pista principal possui
12 curvas distribuídas equi-
tativamente à esquerda e à
direita. A reta principal
mede 750 metros e a dos bo-
xcs 573 metros.

INGRESSOS

Além de Emerson Fitti-
paldi e de José Carlos Pacc,
participarão da prova Jody
Scheckter, Carlos Reute-
mann, Wilson Fittipaldi,
Howden Ganley, Hans Von
Stuck, Jean Pierre Beltoise,
Henry Pescarolo, Jochcn

Mass, Arturo M:rzário c Ja-
mes Hunt, alguns deles já
nesta Capital.

Desde segunda-feira os
ingressos para asarquiban-
caídas estão à venda, nas bi-
lheterias do ginásio de es-
portes. As 300 cadeiras nu-
mèrádàs, cujo preço unitá-
rio é de CrS 60.00, começa-
ram a ser vendidas a partir
de ontem. Segundo os orga-
nizadore.s, não haverá re-
serva de ingressos.

Falando acs jornalistas, o
secretário de administração
do Distrito Federal. Sr. Cid
Ferreira Lopes, presidente
da comissão, pediu que fes-
se feito um apelo aos espec-
tadores para que se prevê-
nissem contra o calcr —
nesta época, a temperatura
chega a 31 graus centigra-
dos — tomando muito liqui-
do durante a corrida e
usando chapéus. Disse tam-
bém que. embora parecesse
engraçado, não se deveria
levar cães para o autódro-
mo.

O campeão brasileiro de surf, Ricardo Fontes
de Sousa, o Rico, de 21 anos de idade, embarca hoie
à noite para o Havaí, onde participara do Campeo-
nato Mundial de Surf. que será realizado naquele
país em meados de fevereiro.

Rico íoi campeão brasileiro no torneio da praia
dc Ubatuba em São Paulo, em 72 e 73 e ainda parti-
cipou dos internacionais no Peru, em 70, 71 e 72, do
Smimofí no Havaí, e do Mundial da Califórnia, em
outubro de 72, quando se classificou em terceiro lu-
gar nas quartas-de-final.

A participação n e s t e
Mundial é feita através de
convites aos melhores sur-
listas de todos os países fi-
liados à Federação Mundial,
com sede na Califórnia, e
Rico foi o úr.ico brasileiro
convidado, pela segunda
vez.

De novembro a fevereiro
há uma série de torneios no
Havaí, todos qualificados,
mas nenhum tem data cer-
ta, porque a realização ds-
pende das condições cl o
mar. A onda só é boa quan-
do tem muita força, por is-
so o inverno é a melhor
época.

Neste próximo Campeona-

O Campeonato
to, os pontos são dados por
estilo, velocidade, manobra
e aproveitamento das on-
das. e são contadas as três
melhores no decorrer da
prova. Nas eliminatórias c
nas quartas-de-final, a du-
ração é de cerca de 40 ml-
nutos e na final, de uma
hora e meia, mas tudo de-
pende do mar.

No Havaí só valerão as
ondas consideradas gran-
des, acima de quatro me-
tros e meio, e medidas por
trás. Aqui uma de três mer
tros já é tida como grand;.'.
Estas ondas medidas uela
frente podem chegar a ter
15 metros.

No primeiro assalto do
treino de ontem Miguel de
Oliveira atirou-se delibera-
damente às cordas, deixan-
do o sparring atacar. Gra-
ças a uma excelente guarda
de braços e cotovelos não
foi, entretanto, atingido
uma só vez. Testada a alta
qualidade de sua defesa.
Miguel começou a investir
contra o adversário, que só
não foi à lona porque o bra-
sileiro não usava luvas mui-
to pesadas. O segundo as-
salto foi quase uma repe-
tição fotográfica do primei-
ro, com a diferença de que
o rosto e o corpo do spar-

ring .sofreram um castige
maior.

O.s comentaristas obser-
varam em Miguel, durante
o trèliiO, uma leve irritação,
atribuída às dificuldad'js
em manter o peso. Ele está
com 70 quilos. 200 gramas
acima do limite da catego-
ria. O excesso deverá desa-
parecer até sábado, quando
Miguel fará o último treino.

Em março do ano passa-
do. Miguel e Wajima empa-
taram, em Tóquio, um com-
bate de 15 assaltos — a sex-
ta defesa bem sucedida tt
titulo pelo japonês, que o
conquistou em outubro de
1971.

Forem a u
Nòrtoii em

enfrenta
Caracas

Einerson quer pista recapead; O "surf" lio Brasil

Sáo Paulo iSucursall -
Ao retornar ontem dos Es-
tados Unidos, onde não teve
boa atuação numa compe-
ticão de superastres, Emer-
son Fittipaldi disse que
após a prova de Brasília fa-
rá nova vistoria no Auto-
dromo de Interlagos apon-
tando as falhas que devem
ser corrigidas para as pró-
;7.:iias cc ridas.

Segundo Emerson, toda a
pista de Interlagos terá que
.sofrer um novo recapea-
mento, pois está muito on-
dulada e a tendência é ficar
pior se não sofrer os repa-
ros. Após a vistoria o piloto
encaminhará à Prefntura
de Sáo Paulo um relatório
completo.

SEM FÔLEGO
Sobre o torneio dos supe-

rastros, realizado na cidade
norte-americana de Rotan-
da, na Flórida, Emerson
disse que sua fraca atuação
pode ser atribuída ao fato
de ter começado a competir
após uma viagem dc 10 ho-
ras de avião:

— Embarquei para os Es-
tados Unidos na m e s m a
noite do GP do Brasil e co-
ntecei a competir em Ro-
tanda na manhã seguinte.
Por isso acho que minha
participação pode ser consi-
derada razoável, ainda mais
que alguns dos participai!-
tes escavam se preparando
há dois meses para as pro-
vas.

No primeiro dia, segun-
da-feira, Emerson perdeu
uma partida de tênis por
7 a 5, após ter conseguido
empatar por 5 a 5. Mas o

pior aconteceu na prova de
natação, quando confessou
que só teve fôlego para na-
dar 50 metros:

— Só consegui ir até um
lado da piscina e assim mes-
mo com sacrifício.

SENTIU O TORNOZELO

No segundo dia do tor-
neio, menos cansado, Emer-
son obteve o segundo lugar
na eliminatória de ciclismo
e na prova final conseguiu
o quarto lugar, que lhe va-
leram três dos quatro pon-
tos que obteve em todas as
provas. O outro ponto foi
conseguido na véspera, no
torneio de tênis.

Na disputa dc beisebol, o
piloto brasileiro conseguiu
rebater apenas três das de-
zerias de bolas lançadas por
uma máquina "a uma velo-
cidade tão grande que eu
não tinha tempo de levan-
tar o bastão." Emerson ex-
pliceu que desconhecia
completamente esta moda-
lidade esportiva "pois nem
pela televisão havia assisti-
ao a uma partida de beise-
boi."

Emerson não participou
das provas de atletismo do
torneio porque após a de
natação escorregou na bor-
da da piscina sentindo o
tornozelo direito, o mesmo
que contundira durante os
treinos para o GP da Ho-
innda do ano passado.

Mesmo só tendo feito
quatro pontos, Emerson re-
cebeu 400 dólares — CrS
?. 400.00 — pois cada ponto
obtido dava direito a 100
dólares — Cr$ 000,00.

Sobre o Autódromo de
Brasília, Emerson disse que
o considera um dos melho-
res do mundo, principal-
mente na parte de seguran-
ça. Ele é de opinião que
com as poucas reformas a
serem feitas em Interlagos
— além do recapeamento
da pista, a construção de
uma nova garagem para
carros e a melhoria de aco-
modações para o público —
o Brasil agora tem con-
dições de promover dois
Grandes Prêmios de Fórmu-
la-1: um em Brasília e o ou-
tro em Interlagos.

A Federação Internacio-
nal de Automobilismo —
FIA — já foi consultada a
respeito, mas se pronunciou
d e s f a v o ravelmente pois
considera que cm cada pais
deva ser realizada apenas
uma prova da Fórmula-1
válida pelo Campeonato
Mundial:

— Em 1971 e 1972 entre-
tanto — diz Emerson — a
FIA abriu um precedente
para os Estados Unidos. Fo-
ram marcados para aquele
país, dois Grandes Prêmios
em cada ano, que não che-
garam a ser realizados, mas
constaram do calendário
oficial. Um seria na costa
atlântica e outro no lado do
Pacifico.

Devido a esse precedente,
Emerson acha que no Brasil
poderiam s e r realizadas
duas provas, a partir do
próximo ano, "desde que os
dirigentes e organizadores
brasileiros exerçam alguma
pressão junto a FIA nesse
sentido."

Segundo ele o surf come-
cou a se desenvolver no
Brasil após 1970, e cs me-
lhores lugares para a práti-
ca são Guaratiba. Prainha,
Recreio e o pier, em Ipanc-
ma, mas o problema é que
o fundo das praias brasi-
leiras é de areia e está sem-
pre mudando, o que não
acontece no Havaí, que é de
coral e nunca se transfor-
ma.

Rico faz surf há, nove
anes e diz que a ccnthiuida-

de é importante, mesmo
quando não há bcas ondas,
paia que seja adquirida
uma boa ferma física,
acrescentando boa alimen-
baião, força d:* vontade e
adaptação. Ele se exercita
seis horas por dia.

Para ter maior equilíbrio,
reflexos e agressividade, lu-
ta karatê, pois o surf desen-
volve a part." superior do
corpo e o karatê a inferior.
Tudo isso ajuda a manter
bcas condições de saúde.

Nova Iorque (AP-UPI-JBi
— Georg: Foreman, cam-
peão mundial do.s pesos-pe-
sados. e Ken Ncrton, seu
desafiante, acertaram on-
tem nesta cidade as con-
dições da luta que reali-
zarão em Caracas, dia 26 dc
março, pelo titulo da cate-
goria. S:rá a primeira vez
que a coroa mundial de to-
des os pesos estará em jogo
na América do Su!.

As negociações, que con-

taram :om o apeio do Go-
verno da Venezuela, foram
encaminhadas por Aldmaro
Homero, gerente do estádic
Pcliedro 115 mil lugavesi,
local do combate. Foreman
receberá uma bclsa de CrS
4,35 milhões, além de- 401,;-
da soma arrecadada com os
direitos de transmissão.
Norton — que terá 20c,i da
receita apurada co; i esses
direitos — ganhará ainda
CrS 1,24 milhão.

A Comissão Organizado-
ra, solicitou ao Iate Clube
do Rio de Janeiro que ce-
desse o seu sócio Gunther
Schaeffèr, para .ser o juiz
oficial e chegada da Rega-
ta Syí.ney—Rio dc Janeiro.

O iate Great Brltain II,
da Inglaterra, lider da Rc-
gata Volta ao Mundo em
tempo real e sexto no corri-
gido, cr contra va-sc ontem a
900 milhas do Rio de Janei-
ro. cm disputa da terceira
etapa- da prova, que tem o
barco Sáyula II. do México,
em primeiro lugar no tem-
po -orrigido. seguido do bri-
tanico Advèntiivc. O.s fran-
ceses Grand Louis e Kritci*
estão na quarta e quinta
colocações, respectiva-
mente.

Snipe Lara
elmiiiiatórias

Maceió iCorrespondente»
— Os próximos campeona-
tos brasileiros da Classe
Snipe terão fase eliminató-
ria. onde a metade dos can -
didatos que se classificarem
para a.s três primeiras eta-
ias disputarão as quatro
irovas restantes concorren-
io ao Grande Prêmio, com)
icou decidido na Assem-

bléia Geral da Classe Snipe
do XXV Campeonato Brasi-
leiro de Vela.

O novo secretário geral,
Edmundo Soares, explicou
que esta alteração no regu-
lamento visa diminuir o nú-
mero de embarcações elim:-
nadas e que ficam na raia.
prejudicando os concorren-
tes mais fortes. O próximo
Campeonato Brasileiro de
Snipe será na última sema-

Reièrências

A importância da
Uma bca prancha é indis-

perisável, e de prcfrrència
deve ser construída pelo
próprio surfista ou por ai-
guém ds confiança, que sai-
ba qual a onda que se vai
p:gar, pois para cada uma
dela-, há um tipo especial.
Ela'3 são de acordo com o
psso e altura da pessoa e
Rico faz as suas numa ofi-
clná que tem em Guaratiba.

No Campeonato Mundial

prancha
de Surf S ã o obrigatórias
três pranchas: uma para
ondas pequenas, uma para
médias e outra para as
grandes. Elas são feitas de
fibra clc vidro e polipóriore-
tano Importados, mas com
a crise de petróleo, está ha-
vendo dificuldade de mate-
rial, por isiso ele vai levar
semente uma, de dois me-
tros por 0,55m, e as outras
duas vai construir lá.

Pesando atualmente 112
quilos, Foreman disse que
isso não o preocupa: "Se es-
tivesse com 500 quilos, que
diferença faria?" Desde que
se tornou campeão, a o
derrotar Joe Frazier por
nocaute técnico o ano pas-
sado na Jamaica, Foreman
só pós o titulo em jogo uma
única vez, contra o porto-ri-
quenho Joe Roman, em se-
tembro. Lutará agora sob
pressão da Associação Mun-
cti.nl de Boxe, e a assinatura
do contrato ontem lhe per-
mitiu evitar a data limite
imposta pela AMB para a'
validade de seu titulo.

Norton, praticamente
desconhecido há um ano*
ganhou projeção ao lutar
duas vezes contra Cassius
Clay, em 1973. Venceu a pri-
meira. perdendo a segunda
por pequena'margem. On-
tem ele parecia em muito
bom estado e declarou que
as duas lutas contra Clay
o deixaram "muito confian-
te."

Os ingressos para a luta
do dia 26 de março serão

postos à venda por preços
que vão dc Cr$ 120 (arqui-
bancadas) a CrS 870 ícadei-
ras de ringue).

r.i.foto Jt

Franceses criticam GP do Brasil
Paris IAP-JB) — "Fanta-

sias Brasileiras" é o titulo
de um comentário do jornal
esportivo francês UEqulpe
sobre o Grande Prêmio Bra-
sil de Fórmula-1, rsalizado
domingo em Interlagos, que
teve sua organização criti-
cada em todos os sentidos.

Segundo o jornal francês,
"a vitória de Emerson Fltti-
páldi não pode ser discuti-
da, tal era a sua superiori-
dade, mas o final da corri-
da continua sendo, apesar

de tudo, um pouco süsufii-
to."

UEqulpe afirma que o
"horário não foi respeitado,
nos treinos de classificação
de sexta-feira e sábado-co-
mo também no extra-oficial
da manhã de domingo"
Acrescenta que a ' largada
foi dada sem que se levas-
sem em conta a.s regras
mais elementares a respei-
to. Põe em dúvida também
a questão da suspensão da
prova na 32a. volta por cau-
sa da chuva:

— Pode-se imaginar o qui;
teria acontecido se, por
exemplo, Peterson estivesse
na ponta com Fittipaldi
perseguindo-o.

"Uma amável fantasia —
finaliza — presidiu a orga-
nização do Grande Prêmio
do Brasil, o que poderia ser
desculpável para uma prova
dc segunda categoria, mas
não para uma competição
válida pelo Campeonato
Mundial de Pilotos.
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^lotos elogiZvTTmado^da pista principal do autódromo de Brasília, que lem 5 475m

na de janeiro dc 75. cm
Brasília.
VITÓRIA DE"MICUIN IV"

O barco Mlçtiin IV, de
Gastão Áltmayã é Horts
Brandau, foi o vencedor da
quarta regata do XXV
Campeonato Brasileiro de
Vela da Classe Snipe, reali-
zada na tarde de ontem na
raia da Avenida Duque cie
Caxias, com duração de
2h 30m e com o vento mais
lortc chegando a 18 milhas.

Em segundo lugar ficou
o Conde D'Eu. des gaúchos
Luis Eduardo Paradédã e
Ralpho Sohnston: em ter-
ceirò, a. tripulação carioca
do barco Sai dc Perto, for-
macia por Gastão Brum e
Elbe Meidas; em quarto o
Meio, dos paulistas Mário
Buchúp e Ralph Christian:
cm quinto, o gaúcho Nelson
Piccolo e .seu proeiro Danilo
Grussen, com o barco Sim-
bad V. e em sexto, Marous
Aurélio Paradeda. com o
Quero-Qucro, que venceu as
três primeiras regatas.

O iatista gaúcho Nelson
Piccolo, apontado como fa-
vorito no XXV Campeonato
Brasileiro' cie Vela, vem
competindo cem dores na
perna esquerda, onde levou
10 pontos e que está imobi-
lizada num plástico, cm
conseqüência de um tombo
de uma das velas existentes
em frente ao Iate.

Exército já
escolheu sua
equipe tle tiro

Brasília ISucursall -- Ò
Ministro Orlando Geisel, do
Exército, designou diversos
militares para integrar a
delegação do Exército Bra-
sileiro à 15a. Competição
Pan-Americana dc Tiro, a
ser realizada de 11 a 22 de
fevereiro na Zona do Canal
de Panamá.

Os militares serão chefia-
dos pelo Coronel Mário Vi-
tal Guadalupe Montczuma.
sendo técnico o Major José
Tarouco Corrêa : atiradores
cs Oapitàes Marco Antônio
Costa Souza, Fc.naido Au-
gusto Guimarães Ministério.
Eduardo Fernandes Ferrei-
ra. Fabriílo Paraná Paes
Brasil c Antônio Domingos
Chaves Preza: o Tenente
Newton Alvares Breidc c o
Sargento Ery Santana Mar-
qucs.
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Miguel lutará
como favorito
dos japoneses
Tóquio (AFP-AP-JBi —

Após novo treino de dois as-
saltos realizado ontem, o
brasileiro Miguel de Olivei-
ra foi apontado, pelos cro-
nistas especializados, favo-
rito da luta do dia 5 de fe-
vcreiro pelo titulo mundial
dos médios ligeiros, contra
o japonês Koichi Wajima,
atual campeão.

Tatsuo Shimoda, o mais
antigo comentarista de bo-
xe do Japão, escreveu no

jornal Yomiitri que 
"Miguel

está na plenitude de sua
forma e não vejo motivo ai-
gum ciuc o impeça de tomai*
a coroa de Wajima", acres-
contando: "Se o brasileiro
lutar tão bem como vem
treinando não há a menor
dúvida de que o titulo terá
novo dono". Miguel treinou
contra o sparring japonês
Isamu Kondo, que deixou o
ringue com o olho direito
arroxeado.

Previsões

Miguel de (Seíra Ligou duramente seu sparring japonês ontem em Tóquio é a crônica diz gue ele derrotará Wajima

Pilotos acham Brasília
de 75ideal para prova

Brasilia tSucursal' — Os
pilotos Arturo M e r z á r i o .
Carlos Reutemann. Jody
Schckter e Howden Ganley
estiveram ontem visitando
o autódromo de Brasilia,
que será inaugurado domin-
go com o GP Presidente
Mediei de Fórmula-1. quan-
do disseram que o GP do
Brasil de 1975 deve ser rea-
lizado naquele autódromo e
não em Interlagos.

Sem desprestigiar o auto-
dromo de Interlagos, os pi-
lotos consideraram o de
Brasilia com muito mais
condições de segurança pa-
ra sed'.ar no ano que vem
o GP do Brasil de Fúrmu-
la-1. A corrida de domingo
começará às llh30m e será
tclevisada para todo o país,
exceção de Brasilia. Goiânia
e Anápolis. Os treinos co-
meçarão amanhã.
DUAS PISTAS

O autódromo de Brasilia
pode ser considerado como
perfeito em segurança. Pos-

sui dois circuitos, um exter
no com 2 919,49 metros e o
completo, que será utilizado
na prova de domingo, com
5 475.58 metros de extensão
por 14 de largura.

Acompanhando o mesmo
traçado do circuito há duas
outras pistas auxiliares,
afastadas três metros da
pista cie competição, com
largura também de três
metros destinados aos vei-
culos de socorro.

A pista principal possui
12 curvas distribuídas equi-
tativamente à esquerda e à
direita. A reta principal
mede 750 metros c a dos bo-
xes 573 metros.

INGRESSOS

Além de Emerson Fitti-
paldi e de José Carlos Pace,
participarão da prova Jody
Scheckter, Carlos Reute-
mann. Wilson Fittipaldi,
Howden Ganley, Hans Von
Stuck, Jean Pierre Beltoise.
Henry Pesca.rolo, J o c h e n

Mass. Arturo M:rzário c Ja-
mes Hunt, alguns deles já
nesta Capital.

Desde segunda-feira os
ingressos para as arquiban-
cadás estão à venda, nas bi-
lheterias do ginásio de es-
portes. As 300 cadeiras nu-
mérãdas, cujo preço unitá-
rio é ds CrS 00,00. começa-
ram a ser vendidas a partir
de ontem. Segundo os orga-
nizadòres, não haverá rc-
serva de ingressos.

Falando acs jornalistas, o
secretário de administração
do Distrito Federal, Sr. Cid
Ferreira Lopes, presidente
da comissão, pediu que fos-
se feito um apelo aos espec-
tadores para que se prevê-
nissém contra o calor —
nesta época, a temperatura
chega a 31 graus centígra-
dos — tomando muito liqui-
do durante a corrida e
usando chapéus. Disse tam-
bém que. embora parecesse
engraçado, não se deveria
levar cães para o autódro-
mo.

Campeão brasileiro de
"surf" embarea a noite

para Mundial no Havaí
O campeão brasileiro de sui-f, Ricardo Fontes

rie Sousa, o Rico, de 21 anos de idade, embarca hoie
à noite para o Havaí, onde participara do Campeo-
nato Mundial dc Surf, que será realizado naquele
país em meados de fevereiro.

Rico loi campeão brasileiro no torneio da praia
dc Ubatuba em São Paulo, em 72 e 73 e ainda parti-
cipou dos internacionais no Peru, cm .0, 71 e il, ao
Smirnoff no Havaí, e cio Mundial da Calitornia, em
outubro cie 72, quando se classificou em terceiro lu-
gar nas quartas-de-linal.

Primeiro desafiante d a
categoria, tanto no ranking
da Associação Mundial de
Boxe mo no do Conselho
Mundial de Boxe. Miguel dc
Oliveira vem impressionan-
do a crítica japonesa pela
rapidez de seu jogo dc per-
nas e a força de sua pega-
da.

Kaneo Nakamura. outro
respeitado especialista da
imprensa de Tóquio, disse
que o lutador sul-americano
"tçm um extraordinário po-
der nos punhos: seus jabs
de esquerda seguidos por di-
retos de direita, são de for-
midável eficiência." Segun-
do Nakamura, "Miguel não
faz movimentos desnecessá-

bloqueia o adversa-nos
rio."

Para Yoshio Sh'..*ai — que
foi o primeiro campeão
mundial dc boxe produzido
pelo Japão — "Miguel é lor-
te e está em excelentes con-
dições. parecendo bem mais
rápido do que no ano passa-
do", quando tentou pela
primeira vez o titulo.

O empresário de Wajima,
que observou atentamente
o treino de ontem, garante,
no entanto, que o campeão
ganhará. Glicério Mattei,
empresário do lutador bra-
sileiro. não quis arriscar
uma previsão, limitando-se
a dizer que 

"não haverá
empate."

ESPORTE - 43

Mequiriho em
desvantagem
liara nartida

Augusta. EUA (UPI-JB.
- Os cnxadrlstas Henriqu;
Mocking, do Brasil, e Vic-
tor Korchnoi, da União So-
viética, suspenderam ontem
a oitava partida da série
referente ás quartas-de-li-
nal do Campeonato Mundial
de Xadrez, que indicará o
desafiante do campeão
mundial. Bobby Fischer.

Korchnoi tem um peão dc
vantagem, mas os observa-
dores não consideram isso
como um indicio de que o
soviético esteja perto da
vitória. Mequinho perdeu
duas partidas e empatou a.s
outras cinco. Sc perder no-
vãmente, será dcsclassifi-
cado.

Regata tem
palestra
iio Iate

Treino c pes-o

O Campeonato
A participação n e s t e

Mundial é feita através dc
convites aos melhores sur-
fistas de todos os paises ti-
liados á Federação Mundial,
com sede na Califórnia, e
Rico foi o único brasileiro
convidado, pela s e a u n d a
vez.

De novembro a fevereiro
há uma série de torneios no
Havai, todos qualificados,
mas nenhum tem data cer-
ta, porque a realização de-
pende das condições do
mar. A onda só é boa quan-
do tem muita força, por is-
so o inverno é a melhor
época.

Neste próximo Campeona-

to. os pontos são dados por
estilo, velocidade, manobra
e aproveitamento das on-
das. e sáo contadas as três
melhores no decorrer da
prova. Nas eliminatórias e
nas quartas-de-final, a du-
ração é de cerca de 40 mi-
nutos e na final, de uma
hora c meia, mas tudo de-
pende do mar.

No Havai só valerão as
onda s consideradas gran-
des, acima de quatro me-
tros e meio, e medidas por
trás. Aqui uma de três me-
tros já é tida como grande.
Estas ondas medidas oc-la
frente podem chegar a ter
15 metros.

No primeiro assalto do
treino de ontem Miguel de
Oliveira atirou-se delibera-
damente às cordas, deixan-
do o sparring; atacar. Gra-
ças a uma excelente guarda
de braços e cotovelos náo
foi, entretanto, atingido
uma só vez. Testada a alta
qualidade de sua defesa.
Miguel começou a investir
contra o adversário, que só
náo foi à lona porque o bra-
sileiro não usava luvas mui-
to pesadas. O segundo as-
salto foi quase uma repe-
tição fotográfica do primei-
ro. com a diferença de que
o rosto e o corpo do spar-

ring sofreram um castigo
maior.

O.s comentaristas obser-
varam em Miguel, durante
o trei..o, uma leve irritação,
atribuída às dificuldades
em manter o peso. Ele está
com 70 quilos, 200 gramas
acima do limite da catego-
ria. O excesso deverá desa-
parecer até sábado, quando
Miguel fará o última treino.

Em março do ano passa-
do. Miguel e Wajima empa
taram, em Tóquio, um com-
bate de 15 assaltos — a sex-
ta defesa bem sucedida d*
titulo pelo japonês, que o
conquistou em outubro dc
1971.

Foreman
Norton em

enfrenta
Caracas

Emerson qiíer pista recapeada O "surf" ao Brasil

São Paulo iSucursali •—
Ao retornar ontem dos Es-
tados Unidos, onde não teve
boa atuação numa compe-
tiçáo de superastres, Emer-
son Fittipaldi disse que
após a prova de Brasilia la-
rá nova vistoria no Auto-
dromo de Interlagos apon-
tando as falhas que devem
ser corrigidas para as pró-

.. .rias Jc* ridas.
Segundo Emerson, toda a

pista de Interlagos terá que
sofrer um novo recapea-
mento, pois está muito on-
dulada e a tendência é ficar
pior se não sofrer os repa-
ros. 'Após a vistoria o piloto
encaminhará à Prefeitura
dc São Paulo um relatório
completo.

SEM FÔLEGO

pior aconteceu na prova de
natação, quando confessou
que só teve fôlego para na-
dar 50 metros*.

.- Só consegui ir até um
tado da piscina e assim mes-
mo com sacrifício.

SENTIU O TORNOZELO

Li

Sobre o torneio dos supe-
rastros, realizado na cidade
norte-americana dc Rotan-
da, na Flórida, Emer S on
disse que sua fraca atuação
pode ser atribuída ao lato
dc ter começado a compelir
após uma viagem de 10 ho-
ras de avião:

— Embarquei para os Es-
tados Unidos na m e s m a
noite do GP do Brasil e co-
mècei a competir em Ro-
tanda na manhã seguinte.
Por isso' acho que minha
participação pode ser consi-
uerada razoável, ainda mais
que alguns dos participan-
tes es'avam se preparando
ha dois meses para as pro-
vas.

No primeiro dia, segun-
da-feira. Emerson perdeu
uma partida de tênis por
7 a 5. após ter conseguido
empatar por 5 a 5. Mas o

No segundo dia do tor-
neio, menos cansado, Emer-
son obteve o segundo lugar
na eliminatória de ciclismo
e na prova final conseguiu
o quarto lugar, que lhe va-
leram três dos quatro pon-
tos que obteve em todas as
provas. O ouüo ponto foi
conseguido na véspera, no
torneio de tênis.

Na disputa cie beisebol, o
piloto brasileiro conseguiu
rebater apenas três das de-
zenás de bolas lançadas por
uma máquina "a uma velo-
cidade tão grande que eu
não tinha tempo de levan-
tar o bastão." Emerson ex-
plicou que desconhecia
completamente esta moda-
lidade esportiva "pois nem
pela televisão havia assisti-
ao a uma partida de beise-
boi."

Emerson não participou
das provas de atletismo do
torneio porque após a de
natação escorregou na bor-
da da piscina sentindo o
tornozelo direito, o mesmo
que contundira durante os
treinos para o GP da Ho-
íarida do ano passado.

Mesmo so tendo 1 e i t o
quatro pontos, Emerson rc-
cebeu 400 dólares -• CrS
2 400.00 —¦ pois cada ponto
obtido dava direito a 100
dólares - CrS 000,00.

Sobre o Autódromo de
Brasilia. Emerson disse que
o considera um dos melho-
res do mundo, principal-
mente na parte de seguran-
ça, Ele é de opinião que
com as poucas reformas a
serem feitas em Interlagos
— além do recapeamento
da pista, a construção dc
uma nova garagem para
carros e a melhoria de aco-
modacões para o público —
o Brasil agora tem con-
dicões dc promover dois
Grandes Prêmios dc Fórmu-
la-1: um em Brasília c o ou-
tro em Interlag*?5.

A Federação Internado-
de Automobilismo

Segundo ele o surl come-
cou a se desenvolver no
Brasil após 1970. e cs me-
lhores lugares para a práti-
ca são Guaratiba. Pralnba,
Recreio e o pier, em Ipane-
ma. mas o problema é que
o fundo das praias brasi-
leiras é de areia e está sem-
pre mudando, o que não
acontece no Havai, que é de
coral e nunca se transfor-
ma.

Rico faz sarf há nove
anes c diz que a centinuida-

de é importante, mesmo
quando não há boas ondas,
para que seja adquirida
uma boa forma fisica.
acrescentando boa alimen-
ba/íãó. forca de vontade e
adaptação. Ele se exercita
seis horas por dia.

Para ter maior equilíbrio,
reflexos e agressividade, lu-
ta karatê. pois o surj desen-
volve a parte superior do
corpo e o karatê a inferior.
Tudo isso ajuda a manter
boas condições de saúde.

;Vol'« for-íiic (AP-UPI-JB'
— George Foreman. cam-
peão mundial dos pesos-pe-
sados, e Ken Norton, seu
desafiante, acertaram on-
tem nesta cidade as con-
dições da luta que reali-
zarão em Caracas, dia 26 de
março, pelo titulo da cate-
goria. S.rá a primeira vez
qua a coroa mundial dc to-
dos os pesos estará em joro
na América do Sul.

A.s negociações, que con-

taram com o apeio do Go-
verno da Venezuela, foram
encaminhadas por Aldmaro
Romero. gerente do estádio
Pcliedro ' 15 mil lugares),
local do combate. Foreman
receberá uma beisa de CrS
4.35 milhões, além d: 40';
da soma arrecedada com os
direitos de transmissão.
Norton — que terá 20'í da
receita apurada co . esses
direitos — ganhará ainda
Cr$ 1,-4 milhão.

O presidente da Comissão
Òr_._.hizadpra da R c » a t a
Volta ao Mundo, Admirai
Otto Steiner, e o diretor de
Relações Públicas da prova.
John Fox. que chegarão au
Brasil na segunda-feira,
farão uma palestra na : de
do Iate Clube do Rio de Ja-
neiro. juntamente com o
Capitão Dudley Norman. sc-
cretário-geral. às 17 horas.

Dudley Norman. que já se
encontra no Rio há alguns
dias. Admirai Otto Steiner
e John Fox abordarão vá-
rios aspectos técnicos e im •
portantes da Regata Volta

. ao Mundo, competição dis-
putada pela primeira vez.
A partir do próximo dia B.
já estarão chegando os pri-
meiros barcos em disputa
da t.Tceira etapa: Regata
Sydney—Rio de Janeiro.

POSIÇÕES
A Comissão Organizado-

ra, solicitou ao Iate Clubs
rio Rio de Janeiro que ce-
desse o seu sócio Gunther
•ichacífe,. para ser o juiz
tficial e chegada da Pega-

\ Syi í.ey—Rio de Janeiro.
O iate Grcat Ijritain II.

ia Inglaterra, lider da Re-
gata ' olta ao Mundo em
tempo real e sexto no corri-
gido, creontrava-se ontem a
900 ..-lilhas do Rio de Janci-
ro. cm disputa da terceira
etapa da prova, que tem o
barco Sayula II. do México,
cm primeiro lugar no tem-
po irrigido. seguido do bri-
tanico Adventurc, Os fran-
ceses Granel Louis e Kritcr
estão na quarta e quinta
colocações, respectiva-
mente.

Referencias

nal
FIA — já foi consultada a
respeito, mas se pronunciou
d e s f a v o ravelmente pois
considera que em cada pais
deva ser realizada apenas
uma prova da Fórmula-1
válida pelo Campeonato
Mundial:

— Em 1971 e 1972 entre-
tanto — diz Emerson — a
FIA abriu um precedente
para os Estados Unidos. Fo-
ram marcados para aquele
pais, dois Grandes Prêmios
em cada ano. que nao che-
garárri a ser realizados, mas
constaram do calendário
olicial. Um seria na costa
atlântica e outro no lado do
Pacifico.

Devido a esse precedente,
Emerson acha que no Brasil
poderiam s e r realizadas
duas provas, a partir do
próximo ano, "desde que os
dirigentes e organizadores
brasileiros exerçam alguma
pressão junto a FIA nesse
sentido."

A importância «»j* prantba
dc Surf são obrigatórias
três pranchas: uma para
ondas" pequeras. uma para
médias e outra para a.s
grandes. Elas são, feitas de
Fibra de vidro e pollporióre-
tario importados, mas com
a crise de petróleo, está ha-
vendo dificuldade dc mate-
rial, por isso ele vai levar
semente uma, dc dois me-
tros por 0,55m, e as outras
duas vai construir lá.

Uma bca prancha é indis-
pénsavel, c ele preferência
deve ser construída pelo
próprio surfista ou por ai-
gúém dr confiança, que sai-
ba cual a enda que se vai
p-gar, pois para cada uma
dela?, há um tipo especial.
Ela** são de acerdo com o
pcío e altura da pessoa e
Rie? faz as suas numa efi-
cina que tem em Guaratiba.

No Campeonato Mundial

Pesando atualmente 112
quilos, Foreman disse que
isso não o preocupa: 

"Se es-
tivesse com 500 quilos, que*
diferença faria?" Desde que*
se tornou campeão, a o
derrotar Joe Frazier por
nocaute técnico o ano pas-
sado na Javnaica, Foreman
só pós o titulo cm jogo uma
única vez, contra o porto-rl-
queimo Joe Roman, em se-
tembro. Lutará agora sob
pressão da Associação Mun-
dial de Boxe, c a assinatura
do contrato ontem lhe per-
mttiu evitar a data limite
imposta pela AMB para a
validade de seu titulo.

N o r t o n , praticamente
desconhecido há um ano,
ganhou projeção ao lutar
duas vezes contra Cassius
Clay, em 1973. Venceu a pri-
meira. perdendo a segunda
per pequena margem. On-
tem cie parecia em muito
bom estado c declarou que
as duas lutas contra Clay
o deixaram ''muito confia:"!-
te."

Os Ingressos para a luta
do dia 26 de março serão

postos à venda por preços
que vão dc Cr$ 120 I arqui-
bancadas) a CrS 870 tcadei-

' ras de ringue).

raUfolo JB

Franceses criticam CP do Brasil

Paris iAP-JBi -- "Fanta-

sias Brasileiras" é o título
dc um comentário do jornal
esportivo francês 1'Equlpc
sobre o Grande Prêmio Bra-
sil dc Fórmula-1, realizado
domingo em Interlagos, que
teve sua organização crlti-
cada em todos os sentidos.

Segundo o jornal francês,
"a vitória de Emerson Fitti-
paldi não pode ser discuti-
da, tal era a sua superior:-
dade, mas o final da corri-
da continua sendo, apesar

i

de tudo, um pouco susuel.-
to."

LEquipc afirma que o
"horário não foi respeitado,
nos treines dc classificação
dc sexta-feira e sábado co-
mo também no extra-oficial
da manhã d e domingo"

.Acrescenta que a largada
loi dada sem que se levas-
sem em conta a.s regras
•mais elementares a respei-
to. Põe em dúvida também
a questão da suspensão da
prova na 32a. volta por cau-
sa da chuva:

— pode-se imaginar o qu>;
teria acontecido se, p o r
exemplo, Peterson estivesse
na ponta com Fittipaldi
perseguindo-o.

"Urna amável fantasia -

finaliza — presidiu a orga-
nização do Grande Prêmio
do Brasil, o que poderia ser
desculpávcl para uma prova
de segunda categoria, mas
não para uma competição
válida pelo Campeonato
Mundial de Pilotos.

—*Mjí8á^^ '¦¦• •¦¦¦¦ :

*|^^ 'pisla 
principal do autódromo de Brasília, que

Snipe tara
eliminatórias

Maceió i Correspondente i
Os próximos campeona-

tos brasileiros da Classe
Snipe terão fase eliminató-
ria, onde a metade dos can -
didatos que se classificarem
para as três primeiras eta-
pas disputarão as quatro
provas restantes concorren-
do ao Grande Prêmio, com.)
ficou decidido na Assem-
bléia Geral da Classe Snipe
do XXV Campeonato Brasi-
leiro de Vela.

O novo secretário geral,
Edmundo Soares, explicou
que esta alteração no regu-
lamento visa diminuir o nú-
mero de embarcações elimi-
nadas e que ficam na raia,
prejudicando os concorren-
tes mais fortes. O próximo
Campeonato Brasileiro de
Snipe será na última sema-
na de janeiro de 75. em
Brasilia.

O barco Micuin IV. de
Gastão Àltmaya e Horta
Brandau. foi o vencedor cia
quarta regata do XXV
Campeonato Brasileiro de
Vela da Classe Snipe, reali-
zada na tarde de ontem ria
raia da Avenida Duque ae
Caxias, com duração de
2h 30m e com o vento mais
forte chegando a 18 milhas.

Exército já
escolheu sua
equipe de tiro

Brasília I Sucursal' — O
Ministro Orlando Geisel, do
Exército, designou diversos
militares para integrar a
delegação do Exército Bra-
sileiro à 15a. Competição
Pan-Amerlcana de Tiro,, a
ser realizada de 11 a 22 de
fevereiro na Zona do Canal
de Panamá.

Os militares serão chefia-
dos pelo Coronel Mário Vi-
tal Guadalupe Montezuma.
sendo técnico o Major José
Ta rouco Corrêa : atiradores
cs Capitães Marco Antônio
Costa Souza. Fe:na, do Au-
susto Guimarães Ministério.
3Juardb Fernandes Ferrei-

a. Pabrtelo Paraná Paes
•va«l. e Antônio Dominsros
•haves Preza: o Tenente
í3Wton Alvares Brcide e o
iàrg-riVo Ery Sentana Mar-

cjües.
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América vence
Coríntians com
sol de Cândido
O

Belo Horizonte i Sucursal i - Com a vitória dn
l a ü sobre o Coríntians, no Estádio Minas Gerais,
o America voltou a ficai' cm boa situação para sr
classificar ás finais do Campeonato Nacional,
ocupando agora a primeira colocação ao lado do
Palmeiras e Atlético, com oito pontos ganhos.

O gol foi marcado aos 14 minutos do segundo
tempo -.or Cândido, que é vlce-artilheiro com 17
gols. Uma chuva constante atrapalhou o jogo na
sua parte técnica e prejudicou a renda, que somou
apenas CrS 59 mil 117, com 7 510 torcedores pagan-
do ingressos. O juiz foi Arnaldo César Coelho e o
América agora enfrenta o Internacional domingo,
cm Porto Alegre.

Com entusiasmo

Os dois times formaram assim: América — Ne-
neca, Luis Carlos. Vancler. Luis Alberto e Cláudio;
Pedro Ornar r Jucá Show: Eli, Spencer, Cândido e
Edson iDirceui. Coríntians: Armando, Zé Maria.
Vagner. Ademir e Vladimlr; Tião c Adãozinho: Pau-
lo Borges (Nelson Lopes), Vaguinho, Lance e Marco
Antônio.

Apesar da chuva que caiu durante toda a par-
tida, as duas equipes mostraram grande entusiasmo
r procuraram sempre o gol. No primeiro tempo
houve equilíbrio e América e Coríntians tiveram
boas chances para marcar, mas o.s goleiros Ncneca
e Armando se destacaram.

No segundo tempo o América foi superior, tor-
nando-se ainda mais agressivo com a entrada de
Dirceu no lugar de Edson, que atuava mais recuado
para ajudar o meio-dc-campo. Mas como somente
a vltóriaMnteressava, o técnico Barbatana mandou
o time todo para frente, não temendo os contra-
ataques do Coríntians.

O gol surgiu após ótima jogada de Dirceu, que
driblou Zé Maria e foi até a linha de fundo, de
onde cruzou para Cândido completar. A vitória me-
lhorou muito a situação do América, mas suas chan-
ces poderão ser decididas no domingo, quando jo-
.cará no Beira-Rlo com o Internacional, que é do
mesmo grupo e vice-líder com sete pontos ganhos.

Grêmio sem sorte
empata com Cruzeiro

Porto Alegre (Sucursal. — A falta de sorte lm-
pediu que o Grêmio ficasse em ótima colocação no
Grupo II. pois empatou de 1 a 1 no Estádio Olim-
pico com o Cruzeiro, que marcou seu gol aos 44.5
minutos do segundo tempo e depois de ser inferior
em campo durante quase todo o jogo.

Tarciso fez 1 a 0 aos 11 minutos da fase final,
mas logo depois o técnico Carlos Froner cometeu
o erro de substituir Mazinho por Humberto Ra-
mos, mandando que a equipe recuasse para garan-
tir a vantagem. Mai.s tarde, Ancheta se contundiu
mas continuou em campo e, sem condições físicas,
fez a falta cm Palhinha e que originou o gol dos
mineiros. A renda foi dc CrS 256 mil e o juiz Oscar'
Scòlfaro.

Com velocidade

Os times atuaram assim: Grêmio — Picasso.
Renato Cogo, Ancheta, Beto e Jorge Tabajara; Car-
los Alberto, Paulo Sérgio e Mazinho (Humberto
Ramos); Carlinhos, Tarciso c Loivo. Cruzeiro: Hé-
lio, Nelinho. Darci Meneses, Procópio e Vanderlei;
Piazza e Zé Carlos: Eduardo IBaianoi. Palhinha.
Dirceu Lopes e Lima (Joãozinho).

O Grêmio foi muito superior no primeiro tem-
po e perdeu ótimas chances de gol, principalmente
através de Tabajara e Mazinho. o primeiro furan-
do quando tinha o gol vazio pela frente c o outro
mandando a bola na trave ao tentar colocar.

Sempre marcando bem a Zé Carlos e Dirceu
Lopes, o Grêmio começou o segundo tempo ainda
mais agressivo e usando de muita velocidade, e
logo aos 11 minutos Tarciso marcou de cabeça. De-
pois o Grêmio recuou c o Cruzeiro partiu para o
ataque, mas não chegou a criar jogadas dc perigo.

Aos 44,5 minutos Nelinho cobrou muito bem
uma falta de Ancheta em Palhinha e obteve o em-
pate para o time mineiro, que reconheceu a supe-
rioridade do adversário quando o técnico Hilton
Chaves disse què "o Grêmio foi excelente e merecia
a vitória."

Telflfoto JR
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Vandcr foi um dos melhores da defesa do América e não deu chance ao ataque do Coríntians

Tclufolo JB
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Coritiba g
Inter po

Curitiba tCorrcsponden-
tei — O Coritiba quebrou
ontem à noite no Estádio
Belfort Duarte a invencibi-
lidade do Internacional nes-
ta fase do Campeonato Na-
cional. derrotando-o por 1 a
0, numa partida cm que o
melhor jogador foi o juve-
nil Paulinho, estreando na
equipe local. O gol foi mar-
cado aos 25m do segundo
tempo, por Paquito. Romu-
aldo Arpi Filho foi o juiz.
com boa atuação, e a renda
somou CrS 94 307.00.

Aproveitando-se de um
rebote do goleiro Rafael,
após um chute de Tião Aba-
tiá, Paquito marcou sem di-

rs '

anha do
r 1 a 0

ficuklades o gol único da
partida, na qual o grande
destaque esteve com o ju-
venil Paulinho, lançado pe-
lo técnico Lanzoninho no
lugar do veterano Hidalgo.

As duas equipes forma-
ram assim: Coritiba: Jairo:
Oliveira, Marcai, Cláudio c
Nilo; Paulinho e Negreiros;
Paquito (Olegárioi, Bráulio.
Tião Abatia e Aladim (Re-
natinhoi; Internacional:
Rafael; Cláudio, Figueiroa,
Pontes e Vacaria; Falcão e
Paulo César: Valdomirc,
João Ribeiro lEscurinhoi,
Claudlomiro e Dor i nho
(Djair).

1 ir ad entes empata
de 0 a 0 com Bahia

César lutou muito e chutou duas bolas na trave

Palmeiras joga bem e
dá de 3 a 0 no Ceará

Teresina tCorrcsponden-
tei — Em jogo fraco, ape-
sar de movimentado, Bahia
e Tiradentes empataram
por 0 a 0, ontem á noite,
no Estádio Alberto Silva. O
juiz foi o carioca José Má-
rio Vinhas e a renda so-
mou CrS 43 mil 312, com
um público de 6 691 espec-
tadores.

O escore foi justo, pois
apesar do Bahia ter sido
mais ofensivo as equipes se
equilibraram, inclusive nas

chances de gol. poucas, pa-
ra cada lado.

As equipes jogaram com:
Tiradentes — Toinho (Dé);
Célio Rodrigues, Gilson,
Cândido e Neto; Gérson e
Joel; Balula lEdmilson Lei-
te), Derlyaldó, Caio e Pa-
raná. Bahia — José Luis.
Ubaldo, Sapatão, Altivo e
Roméro; Baiaco e Chiqui-
nho; Tirson, Dendê iPico-
lê), Everaldo e Marquinho
i Natal 1.

Seio Priuio (Sucursal) — Di-
ante dc um adversário muito
fraco, o Palmeiras não teve
qualquer problema para marcar
3 a 0 contra o Ceará, no Paca-
émbu, gols de Leivinha i2i e
Nei. O juiz foi Valquer Pimentel
c a renda somou Cr.*. 117 mil 362.

Muito superior tecnicamen-
te, o Palmeiras dominou sempre
e somente não chegou à golca-
da porque seus atacantes per-
deram gols fáceis e três bolas
bateram na trave. Os gols fo-
ram marcados aos cinco minu-
tos do primeiro tempo. 15 (este
de Neii e 44 minutos do segundo.

Azar de .César
Os dois times foram estes*.

Palmeiras — Leão, Eurico, Luis
Pereira, Alfredo e Zeca; Dudu e

Ademir da Guia; Edu i Ronaldo,
Leivinha, César iFcdatoi e Nei.
Ceará: Hélio, Marinho, Artur,
Geraldo e Paulo Tavares: Ed-
mar e Samuel lOdélior. Sergi-
nho, Zé Eduardo i Antônio Car-
los), Jorge Costa e Gaspar.

Se não fosse a má pontaria
de seus atacantes, sobretudo o
azar cie César, que chutou duas
bolas na trave quando tinha tu-
do para marcar, o Palmeiras te-
ria dado grande goleada no
Ceará, que nada mostrou de
bom.

Mas o time paulista voltou
a jogar muito bem no seu meio
de campo, onde Dudu c Ademir
se impuseram sem muito esfor-
ço. Com os dois gols que marcou,
Leivinha passou a artilheiro do
Campeonato ao lado de Pele e
Ramon, com 18 gols.

Tolefolo JB

Santa Cruz derrota
o Goiás no Recife

Recife (Sucursal) — O
Santa Cruz derrotou o Goiás
por 1 a 0, ontem a. noite, no
Estádio do Arruda, em par-
tida bem movimentada e
que foi inteiramente domi-
nada pela equipe pernam-
bucana, cujo destaque foi
Luciano. o autor do gol.

Ramon não teve boa atua-
ção, principalmente porque
sempre se colocava em im-
pedimento. O juiz foi Emí-
dio Marques Mesquita, que
causou a nota curiosa do jo-
go ao interromper a partida
por ter engulido um mos-
quito. A renda foi de CrS 77
mil 242, com 9 493 especta-
dores.

As equipes começaram as-
sim: Santa Cruz — Deti-

nho; Orlando, Paulo Rlcar-
do. Antonino e Botinha
(Carlos Alberto!: Zito e Lu-
ciano: Wilton (Moisés), Erb,
Ramon e Fernando Santa-
na. Goiás — Lumumba;
Vagner. Macalé, Alexandre
c Cláudio: Matinho e Tui-
ra: Reinaldo (Hértz), Pa-
ghetti (Maurício i. Lincoln
e Raimundinho.

Tentando o gol desde o
Inicio da partida, o Santa
Cruz foi muito mais ofen-
sivo do que seu advertário.

Na fase final o panorama
não .se modificou, pois o
Santa Cruz continuou do-
minando e forçando até que
Luciano, em boa jogada
pessoal marcou o gol aos 25
minutos.

T.lel-io JB
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O Grêmio forçou o Cruzeiro'¦*¦:<_'jogar ria"defesa, más Mazinho e Tarciso falharam nas finalizações Ramon nào marcou mas continua artilheiro

Decisão da
CBD causa
protestos

A decisão tomada anteontem pela CBD,
limitando cm 40 o número de participantes
cio próximo Campeonato Nacional — a ser
iniciado cm março — provocou grande re-
volta, principalmente no.s oito clubes que ha-
viam sido convidados cxtra-oficialmenle pe-
lo diretor de Futebol da entidade, Antônio
do Passo, para disputar a competição e agora
deverão ficar de fora.

Liderados pelo Cruzeiro dc Porto Alegre
c pelo Vila Nova de Goiás, representantes
dos oito clubes vão se reunir em Goiânia,
ainda esta semana, para organizar uma co-
missão que irá ao Ministro Passarinho ex-
plicar os seus prejuízos — em alguns de até
Cr$ 800 mil — c pedir providências.

Ein Porlo ÀJegre
Porto Alegre (Sucursal) — O presidente

do Cruzeiro. Jaime Paz da Silva, afirmou
ontem que o clube terá um prejuízo dc CrS
800 mil sc não participar do próximo Cam-
peonato Nacional, pois "desde o convite pú-
blico feito pelo Sr. Antônio do Passo temos
tratado de reorganizar o nosso Departamento
dc Futebol, já estando contratados um téc-
nico e 19 jogadores."

— Todos o.s clubes convidados pelo dire-
tor dc Futebol da CBD vão ficar cm péssima
situação e, por isso, vamos pedir ao Ministro
Jarbas Passarinho para ajudar-nos a resol-
ver o problema, afirmou o presidente do Cru-
zeiro.

O time gaúcho vem treinando diariamen-
te no campo do XVIII Regimento de Infan-
taria (o seu antigo estádio foi transformo cio
em cemitério), sob a orientação do técnico
Sérgio Moacir, contratado por CrS 3 mil
mensais.

Eiii Goiânia
Goiânia i Correspondente I — Apesar de

ainda estar esperando um comunicado oficial
da CBD. confirmando a participação de ape-
nas 40 clubes no Campeonato Nacional deste
ano para fazer qualquer pronunciamento a
diretoria do Vila Nova — que assim seria cli-
minado — não escondia ontem a sua decep-
cão. principalmente porque já havia invest*.-
do mais de CrS 700 mil.

Convidado extra-oficialmente por Autú-
nio do Passo para disputar o Nacional deste
ano. o Vila Nova ficará de fora se o número
de participantes não for aumentado pois o
Goiás será o único representante do Estado.
Com isso, seu prejuízo será muito grande,
pois estava reformando seu estádio, a con-
contração e reaparelhando os departamentos
médico e odontológico. além de contratar vá-

i rios jogadores.

Em Curitiba
Curitiba i Correspondente i — A confirma-

ção de apenas 40 participantes no Campeona-
to Nacional de 1974 e a indicação de Coritiba
e Atlética para representar o Paraná, causou
grande decepção no Colorado, que havia sido
extra-oficialmente convidado por Antônio do
Passo e já iniciara o.s seus preparativos.

— Tudo já estava esquematizado, disse o
presidente do Colorado Eni Egas. Os jogado-
res já estavam sendo contratados, havíamos
formado uma Comissão Técnica c gasto bas-
tante dinheiro. Tudo em vão. Mas tenho cer-
teza de que haverá justiça e mais cedo ou
mais tarde o Colorado participará do Nacio-
nal.
Em Aracaju

Aracaju (Correspondente) — Os dirigen-
tes do Itabaiana. campeão estadual em 1973,
estavam revoltados ontem com a decisão da
CBD, forçando-o a uma melhor-de-très com
o Confiança para escolher o representante de
Sergipe.

Alegam os dirigentes do Itabaiana que,
com a suspensão do Sergipe por um ano, o
clube fora convidado para representar o Es-
tado e, imediatamente contratou novo técni-
co — Daltro Meneses — e vários jogadores.

Agora, se não ganharmos do Confiança,
que utilizará 10 jogadores emprestados pelo
Sergipe, teremos um enorme prejuízo, disse
um diretor do clube, que é o mais organizado
do Estado e o que tem a melhor estrutura fi-
nanceira. ' .

Em Florianópolis
Florianópolis (Correspondente)'— Convi-

dado para participar do Campeonato de 1973,
mas eliminado á última hora pelo Figueirense
numa melhor de três, o Avai conquistou o ti-
tulo de campeão estadual no ano passado c es-
tava preparando-se para o Nacional deste ano,
quando chegou a Florianópolis a noticia dc que
novamente terá de decidir com o Figueirense
qual será o representante dc Santa Catarina.

Havíamos sido convidados para disputar
o Campeonato Nacional de 1973 mas depois o
critério de escolha foi mudado, tivemos de
disputar a vaga com o Figueirense e acabamos
eliminados. Agora, aconteceu a mesma coisa c,
apesar dos prejuízos que teremos se não con-
seguirmos a classificação, temos de nos con-
formar.

A Federação Catarinense de Futebol já
marcou as datas para a melhor de três: 6, 9 e
12 de fevereiro.

Em Cuiabá
Cuiabá iCorrespondentei — O Presidente

da Federação Mato-Grossense de Esportes, Bo-
nilla Filho, telefonou ontem á tarde para o
presidente da CBD e oficializou as datas de
6, 9 c 11 de fevereiro para a disputa da me-
lhor de três entre Operário e Comercial, am-
bos de Campo Grande, para escolher o repre-
sentante do Estado no Campeonato Nacional.

O presidente da FMGE disse ainda que-so-
mente poderão disputar estas partidas joga-
dores com situação plenamente regularizada
no Conselho Regional de Desportos e que "vá-
rios dos atletas recentemente contratados pelo
Operário não terão condição de jogo."

Em Maceió
Maceió (Correspondente i — A noticia dc

que Brasil e o Centro Esportivo Alagoano terão
de fazer uma melhor de três para indicar o
representante do Estado no Campeonato Na-
cional provocou muitos protestos em Maceió,
principalmente entre os dirigentes do Brasil.

— A CBD não pode fazer isso conosco, pois
quando o seu presidente, o Sr. João Hayelangc,
esteve aqui no ano passado, garantiu ao Go-
vernador Afranio Lages, e temos uma fita gra-
vada para provar, que o campeão estadual dc
1973 seria o representante de Alagoas no Na-
cional dc 1974, e o Brasil então deve ser con-
vidado.
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Oberti leva
acusadores
ao tribunal

Porto Alegre (Sucursal)
— O jogador argentino Al-
fredo Domingo Oberti deu
entrada ontem na Justiça
desta Capital, através do
advogado Aidyr Manfro, a
uma queíxa-òrimè por calú-
nia e difamação contra o
técnico Carlos Froner e o
preparador íisico Mário
Doerht, do Grêmio.

Froner e Doernt, em de-
claracões a imprensa na se-
mana passada, haviam acu-
sado Oberti cie só jogar bem
quando dopado, lembrando
que, por esse motivo, já
chegara a ser dispensado
do clube argentino Hiira-
can. O técnico afirmara que
o Grêmio vendyra o passe
de Oberti para evitar a re-
petição de um escândalo co-
mo o que envolveu o ata-
cante Campos, do Atlético
Mineiro.

DOCUMEN'1 J

O advogado Aidyr Manfro
dis.se estar esperando um
atestado que solicitou ao
De.partamnto Médico cio
Huracan, "para provar que
Oberti nunca tomou doping
nesse clube." O documento
será juntado ao processo
encaminhado ontem, invo-
cando os Artigos 138. 139 e
140 do Código Penal e pe-
d ind o a citação de Froner
t Doernt para uma audiên-
cia de conciliação.

Oberti, vendido ao Ne-
w.ell's Old Boys, está na Ar-
gentina desde domingo.
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Botafogo joga
com Guarani e
precisa vencer

Em sétimo lugar no Grupo
TI, com cinco pontos ganhos
e cinco perdidos, o Botafogo
precisa vencer o Guarani
esta noite, às 21hl5m no
Maracanã, para continuar
como candidato ás finais do
Campeonato Nacional. O ti-
me paulista está em quarto
lugar com seis pontos ga-
nhos e quatro perdidos. O
juiz será Agoniar Martins.

Devido à queda dc pro-
dução da equipe nos últi-

\Vend<
Os jogadores do Botafogo

fizeram apenas um leve
treino físico ontem p e 1 a
manhã, quando as atenções
de Paraguaio eram c o m
Wendell, que estava com
uma contusão no tornozelo
direito c era dúvida paia o
jogo desta noite.

Examinado pelo Dr. Lidío

mos jogos -- perdeu cinco
pontos em três partidas —
o técnico Paraguaio decidiu
substituir Brito por Valten-
cir e Ferreti por Nilson Dias
muna tentativa de compor
a defesa e dar mais agressi-
vidade ao ataque. Mas se
ganhar esta noite o Botafo-
go ficará em boa posição
porque terá mais dois jogos
seguidos no Maracanã: con-
tra o Grêmio domingo c o
Fortaleza na quarta-feira.

il joga
Toledo, o goleiro foi autori-
'zado a treinar e passou no
teste, garantindo sua esca-
lação. Ferreti, que saiu do
time para entrar Nilson
Dias, ficará na reserva jun-
tamente com Cao. Tuca,
Marco Aurélio c Nei. Brito,
também fora da equipe, foi
liberado.

Papa recebe
o Roma em
audiência

Cidade do V a l i c a ri o
(AP-JB i — Ao serem rece-
bidos em audiência pelo Pa-
pa Paulo VI, o.s jogadores
e dirigentes da equipe do
Roma foram exortados a
honrar o nome do clube que
defendem, "porque o espor-
te é uma escola de treina-
mento das virtudes huma-
nas."

O Papa disse ainda que
o futebol deve ser praticado
como um meio de elevação
do homem em seus compo-
nentes estéticos, éticos e re-
ligiosos. e acrescentou: "O
time do Roma tem um no-
me que os obriga a honrá-lo
com uma conduta de vida
gene rosa e irrepreensível,
pois vocês são observados
constantemente por toda a
opinião pública."

Luís Carlos fez Cooper e Doval já pensa até em mudar de clube

Paulo César esperou médico Holandeses
do Fia a tarde toda e não observam os
sabe ainda que contusão tem

O Flamengo não sabe ainda se Paulo César so-
freu ou não um estiramento na coxa direita no
amistoso de domingo em Brasília contra o Flumi-
nense. depois do qual o atacante abandonou a dele-
gaçáo do clube e retornou sozinho ao Rio.

Ontem, quando tudo poderia ter sido esclareci-
do, o jogador esperou em vão na Gávea, durante
toda a tarde, o médico Paulo de São Tiago, que o
deveria examinar novamente. Num primeiro exame,
realizado segunda-feira, constatou-se a possibilida-
de do estiramento, sem que este pudesse, contudo,
ser comprovado.

Paulo César ainda não
pôde avistar-se com o presi-
dente Hélio Mauricio, a
quem pretende e x p 1 ic a r
pessoalmente as razões que
o levaram a voltar súbita-
mente de Brasília. O diri-
gente do Flamengo está
adoentado, mas o jogador
insiste na explicação pes-
soai, "porque o Dr. Hélio,
além de meu amigo, merece
toda a consideração."

Tranqüilo. Paulo César la-
mentou o desencontro com

Explicação
Paulo de Sâo Tiago e só no
final da tarde retirou-se do
clube, juntamente com os
outros jogadores e após o
treino físico dirigido por
Admildo Chirol. O médico,
que chegaria mais tarde,
revelou que uma radiogra-
fia do pé esquerdo de Paulo
César acusou calcificações
— provável motivo das do-
res sentidas pelo jogador
durante a partida em Bra-
silia.

Dionísio e Luís Carlos
Devolvido pelo Fluminen--

se, Dionisio apresentou-se
ontem na Gávea e treinou.
Não sabe ainda se figura
nos planos do clube:

— Vou esperar a dele-
gação voltar desta ex-
cursão. para saber a opi-
nião de Jouber, do supervi-
sor e demais dirigentes. Por
enquanto, ficarei treinando
a fim de manter a forma.

O recém-contratado Luis
Carlos se submeteu a um
teste i.e Cooper, percorren-
do 2 770 metros em 12 mi-
nutos. O ex-zaguci.-o do Co-
rintians estava há dois me-
ses sem treinar, e por isso
Admildo Chirol considerou
a marca satisfatória. Os ou-
tros jogadores fizeram uma
corrida de longa distancia,
sem tempo estabelecido.

Doval

São Lourenço
apartamentos classe A,

em pleno
funcionamento

Pernoite, desjejum
almoço e jantar

Diárias
a partir de

Sem contrato, e contra-
riado com o comportamento
dos dirigentes do Flamengo
nas negociações para a re-
novação, Doval está admi-
tindo a possibilidade de mu-
dar de clube, animado com
as informações de que o
Real Madri estaria interes-
sado em comprar seu passe.

O jogador disse que a di-
retoria do Flamengo, embo-
ra negue o desejo de ven-
dê-lo, está aguardando a
chegada de um empresário
para tratar do assunto. Na
sua opinião, tudo poderá
ser resolvido nos próximos
dias.

— Se o negócio for bom
para o Flamengo, e também
me satisfizer, não vejo por-

que continuar no Brasil.
Afinal de contas já estou
há cinco anos no Flamengo
e uma mudança talvez já
se faça necessária. Mas e.s-
tou tranqüilo e nunca es-
quente! a cí.beça com estes
problemas de contrato.

Doval acha que há pouco
interesse do Flamengo em
continuar com seu concur-
so, o que seria comprovado
pela proposta do club. para
a renovação: Cr$ 18 mil
mensais, o mesmo salário
do contrato anterior:

— Quando se quer que
um jogador renove, não se
oferece o mesmo ordenado.
Se isto ocorre, é porque o
interesse é pequeno.

uruguaios
Montevidéu I UPI-JB) —

Um jornalista e um foto-
grafo holandeses chegaram
a esta cidade com o objeti-
vo de reunir o maior nume-
ro possível d e documen-
tação sobre a Seleção Uru-
guaia. a fim de facilitar o
treinamento e atuação da
Holanda nas oitavas de fi-
nal da Copa do Mundo, já
que as duas equipes se en-
contram no grupo III.

Peter Van Steenwijk e
seu fotógrafo Theo Van
Houts explicaram que o seu
trabalho não é uma espécie
de "espionagem", já que os
uruguaios ainda nem sequer
iniciaram seus treinamen-
tos. o que só deverá ocorrer
no próximo mês, mas colher
dados sobre a preparação
fisica, esquemas táticos e
principais características de
seus jogadores.

A Holanda está no grupo
III junto com o Uruguai.
Bulgária e Suécia, mas Pe-
ter Van Steenwijk evitou
fazer prognósticos, dizendo
que "todos são fortes", em-
bora tenha mencionado a
Bulgária como uma das
equipes mais difíceis da sé-
rie.

— Mas é difícil apontar
os classificados, pois o Uru-
guai e a Suécia também são
equipes temíveis e não pos-
so dizer que a Holanda já
esteja garantida — acres-
centou.

Não resistindo a in.sistên-
ei; do.s jornalistas que o en-
trevistavam, Peter arriscou
alguns prognósticos, depois
de dividir os países em três
grupos: europeus ociden-
tais, europeus orientais e
latino-americanos. Para ele,
no primeiro se destacam a
Itália e Holanda; Alemanha
Oriental e Iugoslávia foram
relacionadas no segundo,
enquanto entre os latino-a-
mericanos ele apontou o
Bra.sil e Argentina ou Uru-
guai.

—A minha grande dúvi-
da, entre o.s latino-ameri-
canos, é sobre a Argentina,
que conheço bem. e o Uru-
guai. que estou tentando co-
nhecer agora. Por isso estou
aqui. Se fosse profeta, não
seria jornalista e ganharia
muito mais dinheiro — fi-
nalizou.

TSova esperança

As entradas de Valtencir
e Nilson Dias deram novas
esperanças ao Botafogo,
que espera recuperar seu
bom futebol esta noite. O
técnico Paraguaio acredita
que o time conseguirá supe-
rar a sua principal falha —

a falta de cobertura do
meio-campo aos zagueiros
— e acha que o ataque fi-
cará bem mais veloz com

Nilson Dias ao lado de Jair-
zinho.

Esta noite, o Botafogo de-
verá abandonar os centros
altos sobre a área — que
eram dados em busca das
cabeçadas cie Ferreti — pa-
ra adotar um jogo mais
agressivo pelo meio, apro-
veitando a velocidade de
Jairzinho e Nilson Dias, so-
bretudo através cias tabeli-
nhas entre os dois.

Fisclier quase vendido
Os entendimentos entreEmbora estivesse decidido

a não aceitar nada menos
do que CrS 600 mil pelo pas-
se de Fischer, o Botafogo
mudou de pensamento e o
atacante deverá ir para o
Boca Juniors pelos 80 mil
dólares (cerca de CrS 480
mil) oferecidos pelos diri-
gentes argentinos.

os dois clubes ganharam
nova força ontem e há a
possibilidade do Boca Ju-
niors incluir um zagueiro
nc. transação, segundo tele-
grama cio clube argentino

que, entretanto, não disse
o nome do jogador.

Lola áüséníe
O Guarani, que vem reali-

zando boa campanha nas
semifinais, ainda não terá
Lola. seu artilheiro, que so-
mente retorna á equipe no
domingo contra o Santos.

O técnico José Duarte po-
dera escalar Mingo na pon-
ta-esquerda, pois ele reno-
vou seu contrato, passando
Darci novamente para a re-
serva. Segundo o treinador,
o Guarani atuará dentro de
um forte esquema defensi-

vo. visando principalmente
o empate.

As maiores atrações do ti-
me de Campinas são o.s za-
gueiros Amaral e o meio-
campo Flamarion. No clube
todos acreditam na convo-
cação de Amaral para a Se-
leção Brasileira. No jogo en-
tre Botafogo e Guarani pe-
Ia fase de classificação, em
Campinas, houve empate de
1 a 1.

BOTAFOGO GUARANI

Wendell Sérgio
Valtencir Mário (Jair)

Osmar Amaral
Miranda Wilson
Carbone Flamarion
Marinho Bezerra

Zequinha Afranio
Carlos Roberto Alfredo

Nilson Dias Ednaldo
Jairzinho 10 Volnei

Dirceu 1 Mingo

São Paulo x Fortaleza

tudo incluido
no preço.

Em Guarapari
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BOTAFOGO DE
FUTEBOL E
REGATAS

Conselho Deliberativo
De flC:rd_) cm o arl. 62

c moinado et in o arl. 60 li
"b", iodos do E.l-lulo, ccp.

v.co oi.senhores conselheiros para
uma reunião extraordinária do
C.ni.lh; Dellb.r-llvo, na soçle
social de VenCL-iiau Braz, no d.a
7 de fevereiro próximo, quinia-
feira, às 20 horas, .um primeira
c.nvoc .cão, e, se Mão atingido
o quorum BSÍalu.drlo, nas mesmas
sedo e dato, is 21 licras, em
-.t.junda convocação, com qual-
quer númar: do cífisélhó.rcs.

A reunião obedecerá a se*
quinto Ordem do Dia:

a) leitura c aprovação das
atas das sessões anterio*
res;

b) relalórro dos trabalhos da

Presidência do Clube em

obediência às decisões do

Comclbo DoMbrríitivo, cm
sess.3 dD 11/9/73, cm-

«mentes oo p.ar.3 de me-
Mi rr utilização econômica

do conjunto imobiliário de

Venc-sínu Bra.- o Gineral

Soveriano;

O decisões sebre os providen-
cias necessárias tm decrr-

rônoa do relatório previa*
to no item anterior.

Rio de Janeiro. 29 d. janei-

i dc 1974.
(a.) Dr. N»y Cidad* Palmei.o

Presidente do

G.melll. Deliberativo (P

São Paulo (Sucursal) —

Lider do Gi-upo II e com o
maior número movei de

pontos ganhos entre todos
os concorrentes, o São Pau-
lo estará praticamente cias-
sificado às finais se derro-
tar o Fortaleza à noite no
Pacaembu, em rodada du-

pia que terá Santos e Viló-
ria na preliminar. O juiz se-
rá José Luis Barreto ie o jo-
go come.a às 22h.

O São Paulo -omente tem
uma dúvida para a partida
— Silva ou Zé Carlos ao
lado de Mirandinha — e a

preocupação do técnico Poy
c conter o otimismo do ti-

me. Em preleção ontem ele
pediu "bastante lv.mildade
aos jogadores, pois o Forta-
leza dará tudo para conse-
guir o seu primeio ponto
nas semífi iais."

As duas equipes estão as-
sim escaladas: Sã. Paulo —
Valdir Peres, Nelson, Para-
nhos, Arlindo e Gilberto;
Chicão e Pedro Rocha; Ter-
to, Silva (Zé Carlosi, Mi-
randinha e Piau. Fortaleza
— Cícero, Loiro, José Paulo,
Wilkson e Toner; Zé Rcbcr-
to c Paulinho; Hamilton
Rocha. Hamilton Melo, Lu-
cinho e Silvinho.

San los x Vitória

São Paulo (Sucursali —
Depois de perder para o
São Paulo na terça-feira e
ficar em má situação do
Grupo II, o Santos bu'-'ca a
recuperação contra o Vitó-
ria na preliminar do Pa-
caembu, às 2Uh. O técnico
Pepe quer que a equipe vol-
te a apresentar o futebol
veloz que lhes deu boas vi-
tórlas para ainda ter chan-
ces dc ser finalista. O juiz
é José Aldo Pereira.

i

Santos e Vitória têm cin-
co pontos ganhos e cinco
rjerdidos e ambos precisam
vencer porque até mesmo o
empate seria um mau re-sul-
tado para o.s dois. Os times
são estes: Santos — Cejas,
Carlos Alberto, Marinho. Vi-
c:n.e e Zé Carlos; Clodoal-
do e Brecha; Mazinho, Ne-
nê, Pele e Edu. Vitória: Ag-
naldo, Roberto, Dutra, Vai-
ter e França: Fernando e
Glbira; David, Osnl, André
c Mário Sérgio.

CAMPO NEUIRO
José Inácio Werneck

O 

Vasco já não esperava mesmo mui-
ta coisa. Mas teve, talvez por isto
mesmo, a coraaem ãe ousar e de
buscar a vitória contra um Atlético

Mineiro que, em todo o primeiro tempo
e larga parte do segundo, não encontrou
forcas nem inspiração para criar uma
única jogada de gol.

Foi a passagem para o miolo do ex-
trema Romeu — de longe, o homem niais
hábil em campo — que salvou o Atlético
e, ãe ~esto, a partida. Veio o empate e,
mais do que isto, sobreveio um animo
novo que deu ao final do espetáculo mui-
to mais cores e muito mais técnica. O
treinador Telè já tinha confidenciado a
amigos que Romeu é a peca fundamental
de seu time — e a noite de ontem mais
uma vez Die deu razão.

ESTE 

novo caso em que se vè envol-
vido Paulo César è típico do mo-
mento no futebol brasileiro. Ele se
recusa a cumprir suas obrigações

com o Flamengo — isto é, jogar — por-
que já está pensando na Seleção Brasi-
leira. "Não quero me machucar", ex-
plica.

Mas estamos, se não me engano, no

dia 31 de janeiro. A convocação só sairá

dia IS de fevereiro, os treinos só come-

cam em março e a Copa mesmo não se

inicia antes de junho. Entretanto, desde

agora Paulo César prefere ficar no Rio,
em resguardo, enquanto seus companhei-
ros de clube jogam em Goiás — numa

excursão em que o Flamengo arranca
uns míseros CrS 70 mil largamente por
oferecer uma estrela em sua equipe:
Paulo César

O prodigioso é que Paulo César se

poupa para a CBD — mas é o Flamengo

que lhe paga os salários. Digo prodigioso
e logo me corrijo: já se tornou a rotina

de nossos supereraques. O sujeito con-

quistoú sua vaga na Seleção, adeus clu-
be. E os dirigentes ainda estipulam em

contrato que o jogador de Seleção tem
direito a aumento de ordenado. Santa in-

genuidade! Devia ser o contrário: foi
convocado? Multa nele. Vá se entender
com o Sr. do Passo, na Rua da Alfande-

ga. Ele que lhe encha as burras.
* * *

NQUANTO Paulo César descansa, a

E 

televisão mostrava anteontem a par-
tida de Santos x São Paulo, em rit-
mo empolgante. Nela, correndo, lu-

tando, quatro ou cinco jogadores picados
pela mosca azul, vivendo a véspera dc
uma convocação que sentem possivel.
Mas Paulo César, por ler em todos os
jornais que tem seu lugar assegurado —
c com justiça, pois é de fato um extra-
ordinário ponta-esquerda — repousa, na

praia.
E os jogadores europeus, gente? Vão

todos, alemães, poloneses ou escoceses,
cumprir seus contratos até duas sema-
nas antes da Copa, disputando a infini-
dade de taças e torneios continentais que
permitem aos clubes, seus patrões, mau-
ter um profissionalismo sólido. Aqui nos-
sos clubes apenas sobrevivem — e nosso
profissionalismo não tem nada de sólido.
A começar pelo Campeonato Nacional,
que não resistiria três horas sem ás ver-
bas da Loteria Esportiva.

A LAVRA de honra como não gosta-
I ria de estar na pele áe Parreira e

Zagalo, os dois observadores da
CBD. O primeiro dizia-me ontem

que se sente acuado como um criminoso
c implorou-me que não acredite em nc-
nhuma lista de convocação a si atribui-
da.

— Olhe, já nem falo em nome de

jogador, especialmente quando em con-
versa com Zagalo, porque a menor refe-
rência é interpretada como convocação
certa. Mas iima prova de que estas lis-
tas são falsas está no fato de que, na se-
mana passada, davam-me como convo-
cando o Gérson, e agora barrando-o.

DE BUÍMÉ1RA Com o novo regu-
lamento do Cam-

peonato Nacional, a classificação do Fia-
mengo, está garantida. Ainda agora, ape-
sar dc fora das semifinais, ele é o sexto
colocado em renda ' Ele, sempre ele:
uma pesquisa entre jornalistas ãe 15 pai-
ses sul-americanos elegeu Pelé o melhor

jogador ão continente durante o ano pas-
saáo. Em segundo o argentino Brindisi,
com Rivelino em terceiro. Outros brasi-
leiros menos votados: Jairzinho, P. C,
Marco Antônio, Marinho e Manfrini
Dennis Hulme à revista argentina El
Gráfico: "Quem entende os brasileiros?
Tanto escândalo por Fittipaldi e Pace.
Afinal são apenas dois tipos entre 100
milhões de habitantes" ' ' O Sr. Carlos
Alberto Leão da Cosia, sócio do Botafogo,

procura-me indignado com as atuações
ãe seu time. Ele quer o afastamento ãe
Jairzinho e a éscalação áe Fischer.
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Fluminense
derrota ABC
por 2 a 0

Natal i Correspondente)
— Com gols dc Mickey e
Am ".uri, ambos í.o segundo
tempo, o Fluminense ven-
ceu o ABO em um amistoso
bastante movimentado e
que teve boa renda — CrS
70 mil 852 e 50. O juiz, que
errou ao anular um gol dc
Alberi paia o ABC, foi Luis
Meireies.

Os tiir \s (oram iguais em
campo e o ABC chegou a
fazer 1 a 0 ao.- oito minutos
da fase final, através de Al-
beri, que driblou dois adver-
sários c chutou de fora da
área. mas o árbitro deu im-
pedlmcnto inexplicável do
atacante. Os gols dos cario-
cas foram aos 17 minutos,
quando Mickey aproveitou
um centro de Lula, e 33 ml-
nutos, este em chute longo
de Amauri.

As equipes jogaram as-
sim: Fluminense — Félix
(Roberto!, Silveira, Brunel,
Assis lAbeli e Carlinhos:
Carlos Alberto e Cléber iZé
Roberto): Paulo. Mickey,
Amauri e Lula. ABC: Ervan,
Sabará, Válter Cardoso. Hi-
pólito e Anchieta: Nilson e
Danilo Meneses (Aéllo); Li-
banio. Alberi, Jorge (Niloi
e Morais iSoares).

O Fluminense, que está
fazendo várias experiências
em seu time, volta a jogar
domingo nesta cidade, con-
tra o América.
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Botafogo joga
com Guarani e
precisa vencer

CAMPO NEUTRO —

Em sétimo lugar no Grupo
II, com cinco pontos ganhos
c cinco perdidos, o Botafogo
precisa vencer o Guarani
esta noite, às 21hl5m no
Maracanã, para continuai*
como candidato às finais do
Campeonato Nacional. O ti-
me paulista está em quarto
lugar com seis pontos ga-
nhos e quatro perdidos. O
juiz será Agomar Martins.

Devido à queda de pro-
dução da equipe nos últi-

mos jogos — perdeu cinco
pontos em três partidas —
o técnico Paraguaio decidiu
substituir Brito por Vallen-
cir e Ferreti por Nilson Dias
numa tentativa de compor
a defesa e dar mais agressi-
vidade ao ataque. Mas se
ganhar esta noite o Botafo-
go ficará em bca posição
porque terá mais dois jogos
seguidos no Maracanã: con-
tra o Grêmio domingo c o
Fortaleza na quarta-feira.

Luís Carlos fez Cooper e Doval ja

Paulo César
pensa até em mudar de clube

ainda

Os jogadores do Botafogo
fizeram apenas um leve
treino fisico ontem p e I a
manhã, quando a.s atenções
dc Paraguaio eram c o m
Wendell, que estava com
uma contusão no tornozelo
direito e era dúvida para o
jogo desta noite.

Examinado pelo Dr. Lídio

Wendell joga
Toledo, o goleiro foi autoii-
zado a treinar c passou no
teste, garantindo sua esca-
lação. Ferreti, que saiu do
time para entrar Nilson
Dias, ficará na reserva jun-
tamente com Cao, Tuca,
Marco Aurélio e Nei. Brito,
também fora da equipe, foi
liberado.

Nova esperança

Papa rec
o Roma em

ebe

audiência

sabe que contusão
nao
tem

Cidade do Vaticano
(AP-JB) — Ao serem rece-
bidos em audiência pelo Pa-
pa Paulo VI, o.s jogadores
e dirigentes da equipe do
Roma foram exortados a
honrar o nome do clube que
defendem, "porque o espor-
te é uma escola de treina-
mento das virtudes numa-
nas."

O Papa disse ainda que
o futebol deve ser praticado
como um meio dc elevação
do homem em seus compo-
nentes estéticos, éticos e re-
ligiosos. e acrescentou: "O

time do Roma tem um no-
me que os obriga a honrá-lo
com uma conduta de vida
generosa c irrepreensível,
pois vocês são observados
constantemente por toda a
opinião pública."

O Flamengo não sabe
ainda ss Paulo César sofreu
ou não um estiramento na
coxa direita no amiít-so de
domingo em Brasilia centra
o Fluminense, depois d o
qual o atacante abandonou
a delegação dio clube e re-
tornou £Cz'riho ao Rie.

Ontem, qua ido tudo p:-
diria ter sido escl-iricido. o
jogador esperou em vão na
Gávea, durante tecla a tar-
de, o médico Paulo de São
Tiago, que deveria exami-
ná-ló novamente. Num pri-
meiro exame, realizado se-
gunda-í:*ira, constatou-se a
possibilidade do estiramen-
to, sam qu? est; pudesse,
contudo, ser comprovado.
EXPLICAÇÃO

Paulo César ainda não
pôde avistar-se com o presi-
dente Hélio Maurício, a
quem pretende e x p 1 lc a r
pessoalmente as fazões que
o levaram a voltar súbita-
mente de Brasilia. O diri-
gente do Flamengo está
adoentado, mas o jogador
insiste na explicação pes-
soai. "porque o Dr. Hélio,
além de meu amigo, merece
toda a consideração."

Tranqüilo. Pnuio César la-
mentou o desencontro com
Paulo de São Tiago e só no
final da tarde retirou-se do
clube, juntamente com os

outros jogadores e após o
treino fisico dirigido por
Admildo Chirol. O médico,
que chegaria mais tarde,
revelou que uma radiogra-
fia do pé esquerdo de Paulo
César acusou calcificações

- provável motivo das do-
res sentidas pelo jogador
durante a partida em Bra-
silia.
DIONISIO E LUÍS CARLOS

Devolvido pelo Fluminen-
se, Dionisio apresentou-se
ontem na Gávea c treinou.
Não sabe ainda se figura
nos pianos do clulx :

— Vou esperar a dele-
gação voltar desta ex-
cursão, para saber a opi-
nião de Jouber. do supervi-
sor e demais dirigentes. Por
enquanto, ficarei treinando
a tim dn manter a forma.

O recém-contratado Luis
Carios se submeteu a um
teste c Cooper, percorreu-
do 2 770 metros em 12 mi-
nutos. O ex-zague' o do Co-
rintians estava há dois me-
ses sem treinar, e por isso
Admildo Chirol considerou
a marca satisfatória. Os ou-
tros jogadores fizeram uma
corrida de longa distancia,
sem tempo estabelecido.

DOVAL
Sem contrato, c contra-

riado com o comportamento

dos dirigentes do Flamengo
nas negociações para a rs-
novação. Doval está admi-
tindo a possibilidade de mu-
dar de clube, animado com
as informaçõis dc que o
Real Madri estaria interes-
sado em comprar seu passe.

O jogador disse que a di-
retoria do Flamengo, embo-
ra negue o desejo de ven-
dê-lo. está aguardando a
chegada de um empresário
para tratar do assunto. Na
sua opinião, tudo poderá
ser resolvido nos próximos
dias.

— Sc o negócio for bom
para o Flamengo, e também
me satisfizer, não vejo por-
que continuar no Brasil.
Afinal de contas já estou
há cinco anos no Flamengo
e uma mudança talvez já
se faça necessária. Mas es-
tou tranqüilo c nunoa es-
qúentei a cabeça cem estes
problemas de contrato.

Doval acha que há pouco
interesse do Flamengo em
continuar com seu concur-
so, o que seria comprovado

. peia proposta do clube para
a renovação: CrS 18 mil
mensais, o mesmo salário
do contrato anterior:

— Quando se quer que
um jogador renove, não se
oferece o mesmo ordenado.
Se isto ocorre, é porque o
interesse é pequeno.

As entradas de Valtencir
e Nilson Dias deram novas
esperanças ao Botafogo,
que espera recuperar seu
bom futebol esta noite. O
técnico Paraguaio acredita
que o time conseguirá supe-
rar a sua principal falha —
a falta de cobertura do
meio-campo aos zagueiros
— e acha que o ataque fi-
cará bem mais veloz com

Nilson Dias ao lado de Jair-
zinho.

Esta noite, o Botafogo de-
verá abandonar os centros
altos sobre a área — que
eram dados em busca das
cabeçadas de Ferreti — pa-
ra adotar um jogo mais
agressivo pelo meio, apro-
veitando a velocidade de
Jairzinho e Nilson Dias, so-
bretudo a'ravés das tabeli-
nhas entre ovdois.

Fischer quase vendido
Embora estivesse decidido

a não aceitar nada menos
do que Crs 600 mil pelo pas-
se de Fischer, o Botafogo
mudou de pensamento e o
atacante deverá ir para o
Boca Juniors pelos 80 mil
dólares I cerca de CrS 480
mil) oferecidos pelos diri--
gentes argentinos.

Lola
O Guarani, que vem reali-

zando boa campanha nas
semifinais, ainda não terá
Lola, seu artilheiro, que so-
mente retorna à equipe no
domingo contra o Santos.

O técnico José Duarte po-
dera escalar Mingo na pon-
ta-esquerda, pois ele reno-
vou seu contrato, passando
Darci novamente para a re-
serva. Segundo o treinador,
o Guarani atuará dentro de
um forte esquema defensi-

O.s entendimentos entre
o.s doi.s clubes ganharam
nova força ontem e há a
possibilidade do Boca Ju-
niors incluir um zagueiro
na transação, segundo t< le-
grama do clube argentino
que, entretanto, não disse
o nome do jogador.

ausente
vo. visando principalmente
o empate.

As maiores atrações do ti-
me de Campinas são o.s za-
gueiros Amaral e o meio-
campo Flamarion. No clube
todos acreditam na convo-
cação de Amaral para a Se-
leção Brasileira. No jogo en-
tre Botafogo e Guarani pe-
Ia fase de classificação, em
Campinas, houve empate de
1 a 1.

Fia vence Vila Nova por 4 a 0
G oi;

dentei
mente

São Lourenço
apartamentos classe A.

em pleno
funcionamento

Pernoite, desjejum
almoço e jantar

Diárias,
a partir de

ama 'Co rrespon-
— Graças principal-
à categoria de al-

guns de seus jogadores, es-
pecialmente Zico — o me-
lhor em campo — Afonsi-
nho e Geraldo, o Flamengo
goleou o Vila Nova ontem
à noite nesta Capital, por
4 a 0. Paulinho II (2). Dario
e Geraldo marcaram os
gols.

A renda atingiu apenas
CrS 73 455.00. dando prejuízo
ao Vila Nova, que .só ao Fia-
mengo tev.s de pagav CrS 70
mil. O púbiieo dc 5 mil pes-
soas foi considerado peque-
no. mas havia pelos menos
duas razões para isso: o Vi-
Ia Nova não mais participa-
rá do Campeonato Nacional
e o Goiás jogava na mesma
hora em Reelfe. O juiz foi
José Pereira Sobrinho, da
Federação Goiana, que teve
atuação confusa.

A partida foi equilibrada
no inicio, quando o Vila No-
va ainda conseguiu ".evar al-
gum perigo ao gol de Rena-
to. Mas aos 15 minutos o
Flamengo já dominava,
pudendo algumas boas
oportunidades de gol. parti-
cularmcnte através de Da-
vio. Aos 29ivt. o centro avan-
te conseguiria fina'mente*
marcar, abrindo a conta-
gem ao receber um lança-
mento primoroso de Zico,
tendo apenas o trnb.i'ho de
desviar a bola do alcance
do goiirei Luis nho,

No segundo tempo o Vila
Nova caiu ainda mais de
produção, mostrando-se um
time desmçtivado e desen-
trosado. O Flamengo voltou
ainda mais agressivo, com
a entrada de Geraldo e
Paulinho II. Este jogador,
que entrou no lugar de Ro-
gério, fez o segundo gol,

num chute sem angulo, des-
ferido da direita. Geraldo,
após driblar o goleiro Luizi-
nho, marcou o terceiro, aos
37 minutes. A cinco minutos
do tlnal, Paulinho II voltou
a chegar ao goi elo Vila No-
va, chutando de fora da
área.

EQUIPES

O Flamengo ganhou com
Renato, Rodrigues Neto,
Chiqüinho. Jaime iRondi-
nellii e Minei;o; Paulinho
I (Geraldoi e Afonsinho;
Rogério (Paulinho II), Zico.
Da.io e Arilson. O Vila No-
va perdeu com Luizinho,
Lúcio, Salvador, Jorge Fer-
nandes e Murias iTassoi;
Carlos Alberto e Valinhos
(Armandoi; Fernandinho,
Eli (Zé Belo), Natinho e Ri-
naldo.

BOTAFOGO GUARANI

Wendell Sérgio
Valtencir Mário (Jair)

Osmar Amaral
Miranda Wilson
Carbone Flamarion
Marinho Bezerra

Zequinha Afranio
Carlos Roberto Alfredo

Nilson Dias Ednaldo
Jairzinho 10 Volnei

Dirceu 1 Mingo

São Paulo Fortaleza

tudo incluído
no preço.

Em Guaraparieus
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BOTAFOGO DE
FUTEBOL E
REGATAS

Conselho Deliberativo
De ac:rdo c:m o art, 62

c moinado cem o art. 60 - 11
— "n", Iodos cij Eitalutp/. cen-
voco os senhores conselheiros por*
úma reunião extraordinária do
Conselho Deliberativo, nn sede
social de Vcnceslao Braz, no dia
/ de fevereiro próximo, quinta-
feira, às 20 heras, em primeira
CDnvoc.cão, e, se tião alinçiido
o quorum estatutário, nas mejinas
sede e dato, às 21 horas, em
seçjuncin convocação, com qual-
quer número de conselheiros,

A reÜnISo obedecerá à se-
guirtjé Ordem do Dia:

o) leitura e aprovação das
atas das sessões anterio-
res;

b) relatório dos trabalhos da
Presidência do Clube em

obediência às decisões do

Conselho Deliberativo, em
sessão de 11/9/73, con-
cernentes ao plano de^ me-
lh rr utilização econômica
do conjunto imobiliário de
Vences lau Bra? c General
Severiano;

fc) decisões sobre as providen-
cias necessárias em decor-
rência do relatório provis-
to no item anterior.

R't> de Janeiro, 29 de lanei-
ro de 197-1.

(a,;* Dr. Ney Cidadt Palmei.o

Prosidentr do

C-ns»lho Dellhcralivo (P

São Paulo iSucursail —
Lider do Grupo II e com o
maior número movei dc
pontos ganhos entre todos
os concorrentes, o São Pau-
lo estará praticamente cias-
siíicado às finais se derro-
tar o Fortaleza à noite no
Pacaer.bu, em rodada du-
pia que terá Santos e Vitó-
ria na preliminar. O juiz se-
rá José Luis Barreto lè o jo-
go comi a às 22h.

O São Paulo . .mente tem
uma dúvida para a partida
— Silva ou Zé Carlos ao
lado de Mirandlnha — e a
preocupação do técnico Po.v
é conter o otimismo do ti-

me. Em preleção ontem ele
pediu "bastan'2 Ir mildade
aos- jogadores, pois o Forta-
leza dará tudo para conse-
guir o seu primeio ponto
nas s°mif; -ais."

As duas equipes estão as-
sim escaladas: Sãj Paulo —
Valdir Peres, Nelson, Para-
nhos. Arlh.do e Gilberto;
Chicão e Pedro Rocha; Ter-
to, Silva (Zé Carlos*, Mi-
randlnha e Piau. Fortaleza
— Cícero. Loiro, José Paulo,
Wtlksòn e Toner; Zé Rober-
to e Paulinho; Hamilton
Rocha, Hamilton Melo, Lu-
cinho e Ulvinho.

Santos x Vitória

São Paulo (Sucursal* —
Depois de perder para o
São Paulo na terça-feira e
ficar em má situação do
Grupo II, o Santos busca a
recuperação contra o Vitó-
ria na preliminar do Pa-
caembu, às 20h. O técnico
Pepe quer que a equipe vol-
te a apresentar o futebol
veloz que lhes deu boas vi-
tórias para ainda ter chan-
ces dc ser finalista. O juiz
é José Aldo Pereira.

Santos e Vitória têm cin-
co pontos ganhos e cinco
perdidos e ambos precisam
vencer porque até mesmo o
empate seria um mau rcsul-
tado para os dois. Os times
são estes: Santos — Cejas,
Carlos Alberto, Marinho, Vi-
ente e Zé Carlos; Clodoal-
do e Brecha; Mazinho, Ne-
nê, Pele e Edu. Vitória: Ag-
naldo, Roberto, Dutra, Vai-
ter e França; Fernando e
Gibira; David, Osni, André
c Mário Sérgio,

José Inácio Wernçch

O 

Vasco já não esperava mesmo mui-
ta coisa. Mas teve, talvez por isto
mesmo, a coragem de ousar e de
buscar a vitória contra um Atlético

Mineiro que, em todo o primeiro tempo
e larga parte do segundo, não encontrou
forcas nem inspiração para criar uma
única jogaáa de gol.

Foi a passagem para o miolo do ex-
trema Romeu — de longe, o homem mais
hábil em campo — que salvou o Atlético
e, ãe -esto, a partida. Veio o empate e,
mais áo que isto, sobreveio um animo
novo que deu ao final do espetáculo mui-
to mais cores e muito mais técnica. O
treinador Telê já tinha confidenciado a
amigos que Romeu é a peça fundamental
de seu time — e a noite áe ontem mais
uma vez lhe deu razão.

ESTE 

novo caso em que se vê envol-
vido Paulo César é típico áo mo-
mento no futebol brasileiro. Ele se
recusa a cumprir suas obrigações

com o Flamengo — isto é, jogar — por-
que já está pensando na Seleção Brasi-
leira. "Não quero me machucar", ex-
plica.

Mas estamos, se não me engano, ho
dia 31 ãe janeiro. A convocação só sairá
dia IS de fevereiro, os treinos só come-
çam em março e a Copa mesmo não se
inicia antes de junho. Entretanto, desde
agora Paido César prefere ficar no Rio,
em resgxiardo, enquanto seus companhei-
ros de clube jogam em Goiás — numa
excursão em que o Flamengo arranca
uns míseros CrS 70 mil largamente por
oferecer uma estrela em sua equipe:
Paulo César

O prodigioso é que Paulo César se
poupa para a CBD — mas é o Flamengo
que lhe paga os salários. Digo prodigioso
e logo me corrija: já se tornou a rotina
de nossos supercraques. O sujeito con-
quistou sua vaga na Seleção, adeus clu-
be. E os dirigentes ainda estipulam em
contrato que o jogador de Seleção tem
direito a aumento áe ordenado. Santa in-
genuidade! Devia ser o contrário: foi
convocado? Multa nele. Vá se entender
com o Sr. do Passo, na Rua da Al lande-
ga. Ele que lhe encha as burras.

NQUANTO Paulo César descansa, a

IT1 
televisão mostrava anteontem a par-"* tida de Santos x São Paulo, em rit-

-* mo empolgante. Nela, correndo, lu-
tando, quatro ou cinco jogadores picados
pela mosca azul, vivendo a véspera dc
uma convocação que sentem possível.
Mas Paulo César, por ler em todos os
jornais que tem seu lugar assegurado —
e com justiça, pois é de jato um extra-
ordinário ponta-esquerüa — repousa, na
praia.

E os jogadores europeus, gente? Vão
todos, alemães, poloneses ou escoceses,
cumprir seus contratos até duas sema-
nas antes da Copa, disputando a injini-
dade de taças e torneios continentais que
permitem aos clubes, seus patrões, man-
ter um profissionalismo sólido. Aqui nos-
sos clubes apenas sobrevivem — e nosso
profissionalismo não tem nada de sólido.
A começar pelo Campeonato Nacional,
que não resistiria três horas sem as ver-
bas da Loteria Esportiva.

* * *

PALAVRA 

de honra como não gosta-
ria de estar na pele ãe Parreira e
Zagalo, os dois observadores da
CBD. O primeiro dizia-me ontem

que se sente acuado como um criminoso
e implorou-me que não acredite em ne-
nhuma lista de convocação a si atribui-
ãa.

— Olhe, já nem lalo em nome dc
jogador, especialmente quando em con-
versa com Zagalo, porque a menor reje-
rência é interpretada como convocação
certa. Mas uma prova âe que estas lis-
tas são jalsas está no jato ãe que, ria se-
mana. passada, davam-me como convo-
cando o Gérson, e agora barrando-o.

DE PRIMEIRA Com o novo regu-
lamento do Cam-

peonato Nacional, a classificação do Fia-
mengo, está garantida. Ainda agora, ape-
sar de fora das semifinais, ele é o sexto
colocado em renda '"/ Ele, sempre ele:
uma pesquisa entre jornalistas ãe 15 pai-
ses sul-americanos elegeu Pele o melhor
jogador âo continente durante o ano pas-
saâo. Em segundo o argentino Brindisi,
com Rivelino em terceiro. Outros brasi-
leiros menos votados: Jairzinho, P. C,
Marco Antônio, Marinho e Manfrini
Dennis Hulme à revista argentina El
Gráfico: "Quem entende os brasileiros?
Tanto escândalo por Fitlipaldic Pace.
Afinal são apenas dois tipos entre 100
milhões de habitantes" O Sr. Carlos
Alberto Leão da Costa, sócio do Botafogo,
procura-me indignado com as atuações
dc. seu time. Ele quer o afastamento de
Jairzinho e a escalação dc Fischer.



Vasc e
emp a

o e melhor mas
ta com Atlético

ijWff^^yjy^y^^

O Vasco empatou por 1 a
1 com b Atlético Min:iro,
ontem á noite no Mara-
cana. numa partida em quo
o quadro carioca foi um

pjucò melhor que o adver-
sárlo, mas demonstrou mais
uma vez que necessita re-
forçar seu ataque.

Roberto, aproveitando
uma falha de Grapete,
marcou o primeiro gol da
partida aos 39 minutos da
etapa inicial, c Romeu, ac-
20 do segundo tempo, empa-
tou. A renda somou CrS 129
mil 784. com 1G 196 pagan-
tes.

Início ruim

O Vasco começou c o m
Andrada, Fidélis, Miguel.
Moisés e Alfinete; Alcir, Za-
nata e Bougleux: Luis Car-
los, Roberto e Bill. O Atléti-
co Mineiro c o m Marzur-
kle.wcz, Getúlio, Grapete,
Vantuir e Cláudio; Vander-
lei e Fausto; Paulinho.
Campos. Reinaldo c Romeu.
O árbitro foi José Faviiii
Neto.

Os primeiros 20 minutos
foram muito fracos e sem
nenhuma d e f i n iç ã o das
duas equipes. O Vasco joga-

va com cautela, procurando
atacar na base do loque de
bola. mas com seu melo-
campo -- principalmente
Zanata -— perdendo muitos
passes. O Atlético explorava
apenas os lançamentos em
profundidade para Campos
e armava um rígido bio-
queio defensivo com nove
jogadores.

O jogo estava embolado
pelo meio e as defesas pre-
dominavam cm todos os
lances. Durante esses 20 mi-
mitos. Andrada e Mazur-
kiewcz só fizeram uma de-
fesa e cada time só cedeu
um córner.

Zanala saiu
Pouco depois, porém, Za-

nata se contundiu e foi.
substituído por Gaúcho. O
Vasco tomou a iniciativa dc
mudar o ritmo da partida.
Apenas Moisés e Miguel,
preocupados com a presen-
ça constante de Campos, li-
caram na defesa. O jogo
passou a ser explorado pe-
las extremas, de onde os
pontas e os laterais centra-
vam alto para a área a d-
versaria na esperança cie
que Roberto, Gaúcho o u

Bougleux pudessem cabe-
cear para o gol.

Essa tática foi usada sete
vezes sem sucesso: tres por
Alfinete, duas por Fidélis e
duas por Luis Carlos. Na oi-
tava, aos 39 minutos, Luis
Carlos observou a pene-
tração de Roberto, Grapete
falhou na rebatida de cabe-
ça e seu companheiro pôde
dominar a bola c chutar no
canto esquerdo, marcando o
primeiro gol.

Komeu. o melhor
No segundo periodo. o

Atlético Mineiro voltou
mais agressivo. Romeu e
Reinaldo passaram a jogar
na frente, mas os mineiros
ainda centralizavam muito
suas jogadas ofensivas em
Campos. Moisés e Miguel,
no entanto, estavam impe-
caveis na marcação e cober-
tura, e Andrada continuava
sem ter o que fazer no gol.

Aos 19 minutos, Telè
substituiu Campos por Mar-
ceio. A alteração em si não
trouxe benefícios para o
Atlético. Contudo, o ponta-
esquerda Romeu abandonou
o esquema da equipe e se
deslocou para o miolo, ten-

tando individualmente pe-
nctrai* no bloqueio do ad-
versário. Romeu imprimiu
velocidade ao time, coman-
dou os companheiros c nào
se cansou de gritar pedindo
a bola.

Aos 20 minutos, na única
jogada realizada por Pauli-
nho durante toda a partida,
o ponteiro recebeu um pas-
se às costas dc Alfinete,
avançou e passou para Ro-
meu na área, que só teve o
trabalho de chutar para as
redes, empatando o jogo.

O.s mineiros ainda feste-
javam o gol e Paulinho foi
substituído por Arlém.

Depois do empate, a par-
tida melhorou muito. O
Vasco não se entregou
e quase voltou a ter nova-
mente vantagem no placar
num lance de Luis Carlos
para Bill sozinho diante de
Mazurkiewcz. O atacante
quis driblar o goleiro e ele
lhe tirou a bola dos pés.

Travaglini substituiu Bill
por Jorglnho. em seguida.
o os cariocas continuaram
a pressionar. No Atlético,
todos pareciam satisfeitos
com o resultado dc 1 a 1, á
exceção de Romeu, o me-
lhor em campo.
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Alcir e Bougleux dominaram o meio de campo, mas não conseguiram, peneirar na defesa

Os melhores volantes
mundo precisam

melhor pneu do mun

Marcação da torcida
não abalou Campos
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Por isso,
Emerson Fittipaldi
mudou de carro,
mas não mudou
de pneu.Ele acaba de
vencer o Grande
Prêmio do Brasil.

Emerson, como todo bom
volante, sabe que é importante
a escolha dos pneus para o
desempenho do carro.
Por isso, Emerson escolheu
Goodyear, o pneu que venceu
todas as competições
do campeonato mundial de
automobilismo em 1973.
Emerson, como você, sabe
que, em cada corrida, testamos
inovações para melhorar ainda
mais todos os pneus Goodyear.
É assim que podemos fabricar
os pneus que oferecem
segurança aos melhores
volantes do mundo. Nas
competições, nas estradas e
nas ruas.
É por isso que você, Emerson
Fittipaldi, Ronnie Peterson, Peter
Revson, Denis Hulme, Clay
Regazzoni, Jacky Ickx,
os melhores

volantes do mundo, confiam na
segurança, no desempenho e
na aderência dos pneus
Goodyear. Nas grandes retas,
nas curvas mais fechadas, nas
pistas mais difíceis. E também
fora das pistas, porque um bom
volante exige sempre
segurança. Exige sempre o
melhor pneu do mundo.

O.s* grilos da torcida dc "é
esse, maconheiro, bolotci-
ro". não foram suficientes
parei abalar Campos. Nos 65
minutos que jogou, clc con-
seguiu realizar algumas
boas jogadas, c r. i a r si-
tuações de gol e dar intenso
trabalho à defesa do Vasco
que, para marcá-lo teve de
usar clc violência. Ao sair
substituído, o atacante só
tinha duas reclamações:
um dente perdido c não ler
podido agüentar mais tem-
po.

Senti muito a inal.ivi-
dade. O campo est-xva pesa-
do e a defesa do Vasco mui-
to mais ainda. Agora tenho
de voltar ao dentista. Levei
uma bolada na boca c o
meu dente afroxou e caiu

disse Campos.
Sempre que recebia a 1)0-

Ia Campos partia com de-
cisão para o gol. A torcida
não o perdoava c gritava "ê
esse, é esse."

Torcedor é assivi mes-
mo. Aqui até que não foi
muito. Imagina quando for
num jogo contra o Cruzeiro

falou Campos, acresceu-
tando que não se importa
com este tipo dc manifes-
tação.

Ele pastou a mão na bo-
ca. tirou um dente postiço
e comentou:

Ele ficou frouxo co»i

aquele chute do Romeu. Eu
não esperava a furada ão
Moisés. Ai a bola bateu no
meu rosto e perdi o dente
e o gol. Agora vou ler de co-
locá-lo novamente e me cui-
dar. pois amanhã vão dizer
que o remédio è estimulan-
le. Eu nem fui julgado ain-
da por uma, não posso en-
Irar em outra.

Tranqüilo de que será ab-
solvido "pois não joguei do-
pado", clc sà lamenta uma
coisa: a certeza dc que náo
será convocado.

Depois disso tudo o Za-
galo não vai me chamar.
Antes eu tinha certeza dc
que estaria na Copa. Naquc-
le treino no Recife eu me
sai muito bem.

A sua substituição foi por
cansaço, segundo Tele. E clc
concorda com o treinador.

Eu já não eslava
agüentando o ritmo do jo-
go. Acho, até, que cu não li-
nha condição dc c n t r a r.
Treinar é uma coisa, jogar,
outra. Mas, para a próxima
partida, já estarei bem me-
lhor e não haverá problema
algum.

Campos assistiu os últ!-
mos 15 minutos do jogo
sentado ao lado de torpedo-
res, nas cadeiras especiais.
Não viu o gol de seu. time,
pois naquela hora estava
tomando banho.
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A serviço de sua segurança.

GRUPO I

PG PP GP GC J V E D

1.° Palmeiras 6 1 6 2 4 -

2.° América MG 411764-2
3.° Alléfico MG 52624-
4.° Coritiba 5 4 6 2 3 1

5.° Internacional 5 4 6 2 3 1

6.° Bahia 5 4 6 1 5 -

7.° Vasco 6 6 6 1 3 2

8.° Coríntians 4 6 6 1 3 2

9.° Tiradentes 3 6 6 12 3

10.° Ceará 11 5 15 6 - 1 5

GRUPO II

PG PP GP GC J V E D

1." Cruzeiro 310363 3-
2.° São Paulo 110 3 5 1-
3.° Grêmio 5 4 3 6 12
4.° Guarani 4 5 6 5 2 1
5.° Sanlos 5 10 5 5 1 2
6.° Vitória ,557115212
7.° Botafogo 5 7 8 5 12
8.° Goiás • 8 5 6 6 2 3
9.° Santa Cruz 8 6 7 6 2 3

10.° Fortaleza 10 3 10 5 - 5

ARTILHEIROS

Pele, Leivinha e Ramon, com 18 gols, são os artilhei-
ros do Campeonato Nacional. Com 17 gols vêm a seguir
Mirandinha e Cândido.

Compro tudo à vista.
Com os Cr$ 3.120,00 quo nós lhe entregamos na hora

Para você gastar como quiser. E pagar em até 24 meses.
Basta sua carteira assinada.

MERCANTIL DO BRASIL
1 CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

,ll|i|i||l! Centro - Assembléia 51 - 7." andar
•l||||l* Copacabana - N.S. Copacabana, 680 iobrelo|a207
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A repercussão do filme O Exor-

cista nos Estados Unidos está se
transformando cm um fenômeno
que até mesmo os mais atentos ana-
listas da sociedade americana não
conseguem definir. A histeria toma
conta, virtualmente, dos espectado-
res que assistem à possessão do de-
mônio e sua posterior exorcização em
uma menina de 12 anos. As reações
da platéia — O Exorcista estreou
um pouco antes do Natal em Nova
Iorque, Boston c Los Angeles — são
contundentes. Os adolescentes, de
modo geral, mostram sua repulsa
aos momentos chave através do
horror fisico ou buscam identifica-

ção com o tema c saem dos cinemas
convencidos clç que estão possuídos
por forças malignas. Os adultos rea-
gem com desmaios e vômitos.

Seguindo a trilha do romance
dc William Peter Blatty, no qual se
baseou o filme, O Exorcista não dis-
farça a profunda vocação de best
seller. Depois de vários meses na lis-
ta dos mais vendidos nos Estados
Unidos, o livro repetiu sua explosão
dc vendagem na Argentina (há seis
meses conserva o primeiro lugar),
no Brasil (um dos maiores sucessos
editoriais do ano de 1973) e em to-
dos os paises onde foi lançado. Por

estas cinco semanas dc exibição, o
filme já assegura seu lugar como
um dos maiores sucessos de bilhe-
teria, ameaçando, inclusive, a hege-
monia do recente O Poderoso Che-
fão, do milionário My Fair Lady e
dos insuperáveis A Noviça Rebelde
e ... O Vento Levou.

A comoção pública que O Exor-
cista tem provocado confirma que a
demonologia está deixando dc ser
um porão obscuro em que se escon-
dem uns poucos magos da supersti-
ção, para se transformar num cam-
po aberto do inconsciente medo co-
letivo.

as forças diabólicas no cinema
MACKSEN LUIZ
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O Exorcista está sendo exibido
em um único cinema de Boston.
Diariamente cinco mil pessoas lo-
tam este cinema para assistir ao quea revista UExpress chama de "um
fenômeno social que ameaça devo-
rar toda a América". Esta definição
da revista se torna mais exata quan-do se sabe que em Boston, os
casos de histeria se sucedem num
ritmo que está se tornando incon-
tr-olável. Richard Tritter, um espec-
tador de 28 anos, conta que duran-
te a sessão em que assistiu ao fil-
me, "cinco pessoas desmaiaram,
quatro sofreram de indisposições es-
tomacais (incluindo um policial),além de ter-me provocado pesadelos
por três noites consecutivas." Mas
tèm surgido casos mais graves como
o de um jovem de Nova Iorque quesaiu do cinema, seminu, descalço c
bastante perturbado. Foi precisochamar uma ambulância e um sa-
cerdote para acalmá-lo. Muitos ou-
tros jovens acreditam, depois da
exibição de O Exorcista, que estão
tomados pelo demônio e exigem (ounão) a presença de sacerdotes paraexorcizá-los.

Estas reações, segundo o Padre
Michael Rush, da Igreja de Saint
Patrick em Nova Jérsei, são resulta-
do da disseminação perigosa da li-
teratura demonológica. A vulgariza-
ção, acredita ele, é responsável pelo
grande número de informações con-
traditórias envolvendo o demônio e
seus podêres. A Warner Bros. pro-dutora de O Exorcista teve o cuida-
do, desde o início da produção, de
não transformar o filme erh uma pe-
ça de publicidade sensacionalista.
As cenas mais cruas, como a da pos-sessão da menina pelo demônio, nào
foram fotografadas para a publici-dade. E agora quando uma revista
norte-americowa fotografou á cena
durante uma exibição pública do fil-
me, foi processada pèlà Warner. A
companhia diz que "a publicação de
tal fotografia não se justifica pois a
cena fora do contexto do filme pare-
ce gratuita".

William Peter Blatty, o autor
do romance em que o filme se ba-
seou, foi convidado pelo diretor
William Friedkin para escrever o
roteiro. E nesse trabalho contou
com a colaboração do Padre John
Nicola, um especialista da Igreja
dos Estados Unidos sobre o proble-
ma da manifestação do demônio
na história da humanidade. A sua
presença na equipe do filme deu-
lhe a credibilidade da pesquisa, ain-
da que o Padre Nicola seja um tan-
to cético a respeito da força do de-
mônio sobre as pessoas. Mas nos
últimos cinco anos, o Padre Nicola,
depois de esgotar todas as possibi-
lidades médicas e psicológicas das
pessoas, supostamente, possuídas
pelo demônio, recomendou, em di-
versos caíos, ritos de exorcismo. A
posição da Igreja neste sentido tem
sido de cautela; a figura de Satã,
contudo, foi lembrada recentemen-
te pelo Papa Paulo VI ao declarar
que "a demonologia é um capítulo
muito importante da Doutrina Ca-
tólica que deve ser estudada nova-
mente."

Os produtores do filme consi-
deram esta declaração papal como
um endosso ao tema de O Exorcista.
Já as reações das platéias talvez
encontrem explicação no depoimen-
to do gerente do cinema Sack — 57
de Boston: "O que amedronta as
pessoas é que elas são obrigadas no
filme a ficar cara a cara com sua
fê".'Já o Padre Nicola vê nos vômi-
tos, desmaios e histeria dos adoles-
centes "uma saturação de nossos
garo]x)5 em relação ao materialismo.
Eles estão à procura de valores es-
pirituais e os encontram em toda
parte: no ocultismo, nas atividades
mentais diabólicas, no medo."

APENAS UMA MENINA BONITA

A presença da jovem atriz de
14 anos Linda Blair no papel de Re-
gàn — a filha de uma atriz (vaga-

mente inspirada em Shirley Mac-
Laine) que começa a manifestar
um comportamento estranho até
que se descobre que ela está possuída
pelo demônio — foi um dos pontos
que mais escandalizaram o público.
Como, perguntam muitos, aquela
suave menina pôde interpretar ce-
nas tão horripilantes? Quais as con-
seqüências psicológicas para uma
menina ao participar de rituais
exorcistas e interpretar cenas sexual-
mente violentas?

Depois de ler o romance, que
considerou "apavorante", Linda não
mais se impressionou com a histó-
ria. Para esta jovem, que gosta de
equitaçao acima de qualquer coisa,
o cinema não é nada mais que "um
passatempo divertido, um trabalho
como outro qualquer".

Para o diretor Friedkin houve
momentos em que temeu pela rea-
ção de Linda, como na cena em que
seu rosto é coberto de sangue, ci-
catrizes e escaras. Para Linda, no
entanto, estas cenas só foram em-
baraçosas no início, quando ainda
não conhecia a equipe de filmagem."Como fui dublada (pela atriz Mer-
cedes MaeCambridge) quando es-
tava possuída pelo demônio, a mi-
nha preocupação maior era atuar,
lazer aquilo que queriam de mim.
Terminadas as cenas, esquecia de
tudo e voltava a minha vida rior-
mal. E além do mais, nunca acre-
ditei que esta história fosse real."

Em resposta a tantas críticas à
participação de Linda no filme,
seus pais — um casal de classe mé-
dia — estão tranqüilos. "Conheço
Linda — diz Elinora, a mãe — e
por isso sei que nada a afeta. Ela é
muito independente. Não vejo ne-
nhum problema."

A maquilagem da cena em que
Regan (sua personagem) é possuída
foi penosa para Linda. O maquila-
dor Dick Smith, o responsável pe-
la transformação de Dustin Hoffman
em O Pequeno Grande Homem,

precisou colocar falsos olhos e uma
pesada camada de cola para im-
plantar uma repelente pilosidade
em seu rosto. Todo este processo foi
doloroso para Linda: em consequên-
cia, parte de seu rosto, muito sen-
sivel, foi atingido por pequenas
queimaduras.

À semelhança do seu persona-
gem, Linda, depois de passar pelaexperiência de ser exorcizada, vol-
ta à normalidade. Como toda me-
nina de sua idade, e apesar de ter
vivido a sinistra Regan, ela é mais
uma vez, uma garotinha bonita queretorna à tranqüilidade. "A histó-
ria poderia para mim — diz Linda
— ser a de uma garota que sabo-
reia um pirulito". -¦-.*-¦-•.-

A HISTORIA DE UM HORROR

Os informativos da televisão
norte-americana, entre as notícias
diárias sobre o agravamento da cri-
se de petróleo, a evolução do caso
Watergate e as peregrinações de
Henry Kissinger, divulga as últimas
novidades sobre a carreira de O
Exorcista. O sucesso é tão surpre-
endente que ingressos são vendidos
no cambio negro por até 50 dólares.
Com uma semana de exibição, o fil-
me arrecadou quase 2 milhões de
dólares. Os custos cle produção, pre-
vistos para 7 milhões de dólares
duplicaram durante as filmagens,
mas a Warner está tranqüila quan-
to aos resultados financeiros. O di-
retor William Friedkin —"que ha-
via dirigido anteriormente dois re-
tumbantes fracassos de bilheteria,
Good Times e O Dia em que Inven-
taram o Striptease, duas peças de
teatro transpostas para o cinema,
Festa de Aniversário e Os Rapazes
da Banda, e ura sucesso, Operação
França -— sempre acreditou no O
Exorcista. Mesmo antes de térmi-
nar as filmagens de Operação Fran-
ça começou a trabalhar com Blatty

CADERNO
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As relações de uma inocente menina
(Linda Blair) com as poderosas forças do
demônio são contadas em O Exorcista,
um filme de William Friedkin que
tem provocado reações inesperadas
no público nerte-americano --
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no roteiro. "Quis fazer um filme
em que a platéia ao sair do cinema
sentisse a necessidade de expulsar
de si aquilo que a incomoda. Não é
um filme, como muitos pensam, so-
bre o ocultismo e muito menos tem
a preocupação de induzir a acre-
ditar nele. Não é, também, um fil-
me sobre a possessão demoníaca. E'
uma história, apenas isto."

O caso da menina Regan foi
inspirado numa ocorrência seme-
lhante acontecida em 1949 em Ma-
ryland. Depois de apresentar sinto-
mas esquizofrênicos, um menino cle
14 anos revelou, incontestavelmen-
te, que estava possuído pelo demo-
nio. Exorcizado por um padre, que
acabou morrendo, o jovem conse-
gue ser libertado. Hoje, com 37
anos, casado com três filhos, o ra-
paz não tem nenhuma consciência
do que se passou com ele. William
Blatty fascinado pela história e es-
timuiado pelo sucesso do Bebê de
Rosemary, seguiu o exemplo de Ira
Lewin e construiu seu livro — afir-
mam alguns críticos maldosos —
visando o futuro aproveitamento
pelo cinema. Mas a vocação de best
seller de O Exorcista se definiu lo-
go após as primeiras semanas de
publicação. Somente nos Estados
Unidos foram vendidas seis milhões
de cópias. Blatty considera esta ex-
plosão literária como uma "conse-
qüência natural do consumo do
exótico". Ele próprio não gosta de
discutir .as implicações teológicas
dé süao historia.. "Estou mais preo-
cüpadô còiu o fenômeno deflagrado
com o lançamento:dó livro, e agora
com a exibição do filme". O que in-
triga Blatty e, até certo ponto, os
analistas da sociedade norte-ameri-
cana são declarações como a de
uma jovem de 17 anos que depois
de assistir a O Exorcista concluiu
que o que a deixou em transe foi"ver que a única força que habita
o filme é o diabo. Não consegui
ver a Deus."

).



PÁGINA 2 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, quinta-feira, 31 de janeiro de 1974

CINEMA / Ely Azeredo
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TEATRO Yan Michalski

Nelson Xavier, Hugo Carvana:
Vai Trabalhar, Vagabundo,

melhor filme

Stephan Nercessian e
Tereza Raquel (melhor atriz),

em Amante Muito Louca

GRAMADO
SURPRESAS

DE UM FESTIVAL
A segunda edição do Festival

do Cinema Brasileiro de Gramado,
Rio Grande ão Sul, encerrada sà-
bado último, revelou progressos
em seu esforço de promoção do
filme brasileiro, embora ainda se
ressinta de problemas de organi-
zação. O passo mais importante
foi o Primeiro Mercado La-
tino-Americano, realizado parale-
lamente ao programa competiu-
vo. Pela primeira vez um festival
brasileiro não internacional trou-
xe distribuidores e jornalistas es-
trangeiros, com o objetivo de so-
mar divulgação e comercialização.
A falha mais óbvia surgiu na pro-
gramacão do setor competitivo: a
produção gaúcha Um Homem
Tem cie Sei- Morto, que não pas-
sou pela Comissão de Seleção
Preliminar, não reunia condições
para figurar em qualquer festival
de cinema e, apesar de seu esfor-
ço de originalidade, constituiu-se
èm total fracasso.

Por sua situação estratégica
em um Estado fronteiriço, Gra-
¦mado reúne condições excelentes
para evoluir como a principal
mostra do cinema brasileiro e
ponta-de-lança para penetração
no mercado latino-americano
escoadouro mais natural, embora
ainda pouco viabilizado, ãa pro-
dução brasileira além-fronteiras.
A Embrafilme, responsável pela
orientação do Mercado, considera
auspiciosos os contatos interna-
cionais realizados na cidade gaú-
cha e que, inicialmente, garanti-
ram no mínimo a circulação de
duas produções pela América La-
tina (Vai Trabalhar, Vagabundo!,
de Hugo Carvana, Missão: Matar!,
de Alberto Pieralisi), e abriram
caminho para fechamento de
contratos dc distribuição no exte-
rior para Toda Nudez Será Casti-
gada — entre outros.

S. Bernardo, destacado pela
maioria da crítica, no Rio e São
Paulo, como um dos lançamen-
tos mais importantes do recente
cinema brasileiro, entrou no Fes-
tival de Gramado como o gran-
de favorito. Tido pela quase to-
talidade do júri como obra per-
feitamente digna do principal
Kikito de Ouro, o Prêmio de Me-
lhor Filme. No entanto, a habili-
dade, a malícia da realização de
Hugo Carvana, somadas às inter-
pretações do ator-diretor, de Pau-

lo César Pereio e Nelson Xavier,
deram certa sofisticação e fres-
cor ao filme. A importância ãa
comunicabilidade de Vai Traba-
lhar, Vagabundo!, em contraste
com o relativo elitismo de S. Ber-
nardo, impressionaram boa par-
te do júri. Em favor de Carvana
trabalhou também o interesse
que Amante Muito Louca, de De-
noy de Oliveira, despertou em
quase todos os jurados. A divi-
são prejudicou o filme de Leon
Hirszman — infinitamente su-
perior — e, além de proporcionar
o principal prêmio a Vai Traba-
lhar, Vagabundo!, favoreceu a
eleição ãe Denoy de Oliveira pa-
ra o Kikito de Melhor Diretor. O
júri se salvou, quase in extremis,
dando seu Prêmio Especial a S.
Bernardo.

O sucesso ãe público ãe Vai
Trabalhar, Vagabundo!, numa
fase em que a maioria dos êxitos
de bilheteria do cinema nacional
vem sendo conquistada pelas
chamadas fitas eróticas, áe pou-
ca ou nenhuma criatividaáe, cau-
sou justa euforia entre os orga-
nizaáores ão Festival. Cultivan-
do com inventiva a tradição ãa
chanchada, Carvana superou o
grande fantasma áo Festival: a
barreira do som (péssimo) áo
único cinema da cidade, onde,
durante seis dias — excetuada a
sessão de Um Homem Tem de
Ser Morto — um público áviáo
de ver bom cinema brasileiro su-
perlotou a sala e não se impor-
tou áe ocupar também os luga-
res vagos no chão. Nenhum fil-
me foi tão prejudicado pela bar-
reira do som quanto o de Hirsz-
man, organicamente apoiado no
texto áe Graciliano Ramos e áe-
pendendo tanto dessas palavras
quanto da imagem. O menos pre-
judicado foi O Descarte, produ-
ção de Tarcísio Meira dirigida por
Anselmo Duarte, cujo admirável
nível técnico inclui uma trilha
de diálogos extraordinariamente
límpida. Aliás, também foi o gran-
de injustiçado, não tendo sido
considerado para premiação pelo
júri. A qualiãade da produção ãe
O Descarte justificava no mínimo
alguns prêmios especiais — eo jú-
ri estava autorizado a lançar mão,
se quisesse, áe mais ãois. Se a
alta classe áa interpretação áe
Teresa Raquel em Amante Mui-
to Louca — motor que deu ao
filme seus melhores momentos
— ofereceu argumentos fortes
para sua premiação com o Kiki-

to de Melhor Atriz, também é
verdade que a atuação de Glória
Menezes em O Descarte justifica-
va, na pior das hipóteses, a en-
trega de um prêmio especial.
Aliás, embora negligenciando as
melhores lições do drama psico-
lógico, a produção ãe Tarcísio
Meira se realiza como filme áe
mistério que cativa a atenção do
espectador. O público áe Grama-
ão foi sensível às suas qualidades
e saudou-o com aplausos entu-
siásticos. Naturalmente O Des-
carte deverá seu êxito de públi-
co, em grande parte, a Glória Me-
nezes e à mágica associação ãe
seu nome ao áe Tarcísio Meira
— ambos as presenças mais po-
pulares no Festival — mas não
é possível deixar ãe registrar a
excelente montagem de Carlos
Coimbra e Roberto Leme, a bela
fotografia de Hélio Silva e, por
extensão, todo o profissionalismo
da equipe que teve como produ-
tor executivo Carlos Fonseca.

Outro filme esquecido na pre-
miação foi o lúcida e original A:
Faca e o Rio, ainda que o nome de
Jofre Soares, com sua atuação de.
admirável veraciâaáe, tivesse sião
lembrado por alguns jurados pa-
ra o troféu de Melhor Ator. O Pré-
mio, que também andou corte-
janão Hugo Carvana, ficou com
Oton Bastos, o protagonista áe
S. Bernardo. E também deste fil-
me, com maior facilidaãe, saiu o
Kikito ãe Ouro reservaào à Me-
lhor Fotograjia: Lauro Escorei.
Os filmes de curta metragem pro-
gramados não entusiasmaram o
júri, mas este chegou a rápiáa so-
lução quando surgiram os primei-
ros votos em favor do desenho ani-
mado Emprise, de José Rubens Si-
queira, muito bem visto pelo pú-
blico. Antes, fora exibido no Fes-
tival de Curta-Metragem do JOR-
NAL DO BRASIL.

Para o Rio Grande, tão or-
gulhoso de seu Festival, o Desta-
que do Júri outorgaáo ao curta-
metragem Cinema Gaúcho dos
Anos 20, áe Antônio Jesus Pfeu,
especialmente por seu valor áe
pesquisa histórica, foi um bálsamo
para o impacto áe Um Homem
Tem de Ser Morto, âirigiáo pelo
jovem cineasta português David
Quintans. Outro Destaque Espe-
ciai foi atribuído ao ator Stepan
Nercessian, presente em dois fil-
mes da competição: Amante Mui-
to Louca e o decepcionante Os
Primeiros Momentos.

Othon Bastos' (melhor ator) em São Bernardo

Teatro derrubado pelo Meírò
O Rio está perdendo

esta semana mais um te-
atro: para ceder espaço
às obras do Metrô, está
sendo derrubado o Tea-
tro de Arena da Gua-
nabara, instalado h á
mais de 10 anos no Lar-
go da Carioca, numa cs-
pecie dc construção pro-
visória que poderia ser
facilmente desmontada
e posteriormente remon-
tada em outro local, e
que, no entanto, será nu-
ra e simplesmente demo-
lida, segundo informa
Gastão Nogueira, diretor
do grupo Teatro Social
responsável pelo funcio-
namento do TAG desde
o início da sua cxistèn-
cia.

E' claro que ninguém
discute que o Metrô é
uma força maior, diante
da qual têm de se curvar
quaisquer interesses que
porventura tenham a in-
felicidade de encontrar-
sc no seu caminho. A
longo prazo, inclusive, a
existência do Metrô vai
certamente beneficiar o
teatro carioca, proporei-
onando aos seus fre-
quentadores um meio de
transporte rápido, bara-
to, fácil e independente
do problema do estacio-
namento. O que se pode
discutir c estranhar no
caso é o fato de que,
sabendo-se há muito
tempo que o TAG teria
de desaparecer, as auto-
ridades competentes não
se tenham preocupado
cm equacionar o proble-
ma e garantir o seu rea-
parecimento em outro
local. Isto apesar de exis-
tir um dispositivo legal
que impede expres-
samente a demolição de
qualquer teatro sem que
os responsáveis sejam
obrigados a construir
uma nova sala de espeta-
cuios, no mesmo ou num

outro lugar. Infelizmen-
te, a especulação imobili-
ária c — no caso do
TAG — o progresso tec-
nológico têm sempre fa-
lado mais alto do que o
zelo das autoridades
competentes em exigir o
cumprimento do referido
dispositivo legal. E' as-
sim que a cidade tem
sucessivamente perdido,
com a tácita aprovação
das autoridades que te-
riam a obrigação de im-
pedi-lo, alguns dos seus
teatros mais tradicio-
nais, como o Glória, o
Recreio, o República, o
Fênix. O caso deste últi-
mo foi particularmente
escandaloso, pois os pro-
prietários chegaram a
construir um novo lea-
tro, soi-disant para satis-
fazer a exigência legal,
mas não permitiram o
seu uso para realizações
dramáticas, c acabaram
por cedê-lo para outro
tipo de atividades, o que
é igualmente proibido
por lei.

O que parece parti-
cularmcnte irônico no
caso do TAG c que
quando se falou pela
primeira vez na s u a
demolição, a i n d a não
em função do Metrô
e sim em função de um
plano de urbanização da
área, a agora desapare-
cida Sursan encarregou
imedia tamente uma
comissão tle especialistas
de estudar a reconstru-
ção do Teatro em outro
local. Já agora a Compa-
nhia do Metropolitano,
que com certeza possui
recursos incomparavcl-
mente superiores aos
que jamais estiveram à
disposição da Sursan. li-
initou-se, através do seu
conselho deliberativo, a
nomear uma comissão
para "avaliar as des-
pesas com a remoção do

Re-Teatro de Arena,
moção para onde?

E' verdade que a úl-
tinia palavra ainda não
foi dita, e existe certa es-
perança de que o TAG
ressuscite dentro de al-
gum tempo. A decisão a
respeito — que deveria,
evidentemente, ter sido
tomada antes do início
da demolição — con-
tinua sendo examinada
pelos chamados canais
competentes do Estado.
Ao que parece, estaria
em cogitação a cessão dc
um terreno na Rua Fa-
rani, o que seria uma
boa pedida, por tratar-se
dc um bairro sem ne-
nhum teatro, e com pro-
missor potencial dc pú-
blico estudantil nas vizi-
nhanças. Outra o p o ã o
em estudos, segundo in-
forma Gastão Nogueira,
seria um terreno na La-
goa Rodrigo de Freitas.
líesta esperar que uma
decisão seja tomada logo
c que todas as facili-
dades sejam fornecidas
para a construção do
novo TAG, reduzindo í.a
mínimo indispensável a
de qualquer modo muito
prejudicial solução d e
continuidade nas suas
atividades.

E' dc se desejar, final-
mente, que o novo TAG
conserve a original e
simpática forma arqui-
tetônica do seu palco c
da sua platéia, que pro-
picia alto rendimento
visual e intensa comu-
nicação entre público e
atores; mas que corrija,
ao mesmo tempo, o noto-
rio desconforto e precari-
edade técnica da casa
em vias de ser derru-
bada. que a impediu,
mintas vezes, na sua fase
do Largo da Carioca, de
ocupar um lugar d c
maior destaque na vida
teatral carioca.

ARTES PLÁSTICAS Walmir Ayala

A transposição do popular
Foi inaugurado em Te-

resina o novo prédio-sede
das Centrais Elétricas do
Piauí (Cepisa) com
três grandes painéis ex-
ternos do pintor Afranio
Castelo Branco. Afranio
é, sem dúvida, o maior
pintor piauiense, re-
sidente no seu Estacio,
de toda a história da ar-
te piauiense. A par dele,
e com não menos impor-
tancia, está o pintor Pin-
daro Castelo Branco, re-
sidente no Rio de Janei:
ro, Prêmio de Viagem ao
Exterior no Salão Nacio-
nal de Arte Moderna em
1973. A distancia entre
a arte dos Castelo Bran-
co (Pindaro e Afranio)
e o que pudemos ver da
pintura piauiense de ho-
je é tão grande, que é cle
se refletir sobre a causa
deste fenômeno. Talvez a
carência de cursos, de
acontecimentos de arte,
de museus, a falta de in-
formação enfim, tenham
determinado esta mor-
nidão fatal. Afranio e
Pindaro foram dois artis-
tas que sempre viajaram,
que se interessaram e
puderam ver o que se
fazia fora de sua cidade,
mesmo no plano inter-
nacional, e esta vivência
deve ter sido salutar pa-
ra os dois. De qualquer
forma, a presença leal e
obstinada de Afranio no
Piauí tem seu prêmio e
sua força. Hoje é ele o
mais forte comunicador
de uma tradição local,
com uma pintura tec-
nicamente madura e de
nível nacional om sua
f i g u r ação fantástica.
Afranio pretende aber-
tamente legar um patri-
mónio de arte a seu Es-
tado e o está fazendo
com lucidez e paixão,
com a margem de renún-

cia que isto acarreta,
mas com a alegria de um
pioneirismo que tem em
sua realidade o prêmio
maior de seu oficio. Afra-
nio fazia há muitos anos
uma pintura nitidamen-
t e ingênua, principal-
mente religiosa. Com o
passar do tempo foi apri-
morando a técnica, lim-
pando a pintura, deixan-
do assomar uma cor
muito especial, delinean-
do a figura, e rumou por
uma constante de do-
cumentação cle temas
folclóricos, especialmen-
te das lendas piauienses.
Vejamos, na palavra da
escritora Nerina Castelo
Branco, relatando a
sucessão imagética dos
painéis da Cepisa:
"Aqui estão desfilando
as figuras simbólicas
deste Nordeste tropical e
efusivo, O Boi, evocação
primitiva da etnologia
africana; O Vaqueiro,
produto da terra, teluris-
mo, paisagem e traba-
lho, figura identifica-
dora: a lenda cle Zabe-
lê, raízes do nosso pri-
mitivismo, do sonho,
daquilo que a mente
popular deixou, cheia de
lirismo e sentimento,
traduzindo a história cle
dois amantes das tribos
Amanajós e Pimentei-
ras, cujo amor proibido
pela rivalidade e ódio
existentes acaba em luta
sangrenta e mata a
todos. O ciúme de Man-
d a h u surpreende os
amantes e após a morte
a compaixão dc Tupã os
transforma em duas
aves, sempre juntas, a
cantar a saudade no pôr
de Sol. Por fim ainda a
lenda do Cabeça d e
Cuia, versão significati-
va da vida ribeirinha do
piauiense — o rio, as

cantigas ao luar, os mi-
tos, o fantasmagórico..."

A riqueza destas len-
das, determinada pelo
ambiente primitivo d e
uma terra fustigada por
raios, cortada por rios
vorazes, habitada pela
determinação de um po-
vo sofrido e inventivo,
encontra no pincel de
Afranio Castelo Branco
um intérprete dedicado
e temperamental. Numa
sociedade assim apar-
tada dos movimentos es-
téticos nacionais mais
avançados, era de se es-
perar esta transposição
do popular, no seu me-
lhor sentido, através da
antena cerebral e inteli-
gente de um artista de
raça. Hoje Afranio Cas-
telo Branco se identifica
com o Piauí, é coisa da
terra, elemento natural
que, paralelamente aos
fenômenos caracteriza-
dores da região, inter-
preta a cultura enrai-
zada na alma poderosa
do povo, sabendo que
destas raízes se constrói
a base de uma irrever-
sível evolução. Triste da
terra que não tiver tra-
dições com que se plan-
tar. Quanto a isto o
Piauí está soberanamen-
te lançado em termos de
Brasil maior: tem o puro
folclore e a mão amorosa
de um pintor como Afra-
nio Castelo Branco que
preserva sem corromper,
que conta cle novo sem
mistificar, que interpre-
ta sem trair. Cada Es-
tado deveria ter um ar-
tista com esta altura e
esta lealdade. Só assim
poderemos contar u ni
dia, com segurança, á
verdadeira história artis-
tica de nosso amplo ter-
ritório.
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TEATRO MAIOR

O Sr. José Miiuro Gonçalves confirma
a apresentação no Municipal de Yerma,
de Garcia Lorca, cm montagem dc Vi-
tor Garcia.

O espetáculo, levado por um grupo
dc teatro espanhol, está sendo consi-
derado pela crítica européia como o mais
importante montado nos últimos 10
anos. Inacreditável foi o adjetivo cm-
pregado para definir o espetáculo.

Chega sábado ao Rio o diretor de
teatro argentino Jorge Lavelli, que vem
montar A Gaivota, de Tchecov, no Mu-
nicipal. No elenco, entre outros, estão
Teresa Raquel) Renata Sorrah e Sérgio
Brito.

.kirir
QUEM VOLTA

Quem está no Rio, por alguns dias, e dá
noticias de Mary Martin é o Embaixador Leo-
pold van Ufford, da Holanda, que a recebeu
para jantar domingo em sua residência de
Brasilia.

A ex-atriz está de volta à sua fazenda em
Goiás, e aproveitará os próximos meses para
escrever um livro de memórias.

Quanto ao Embaixador van Ufford, almo-
cou a convite de Dada e Jorge Carvalho de
Brito anteontem no Copa com seu compa-
triota Wilhelm Sandberg e à noite levou a
filha recém-casada, Wendela, e o marido,
Charles, para jantar no Antonio's.

ZIGUEZAGUE

Jean-Gabriel Albicoco e Pierre Kast se-
guindo para Alagoas. Vão assistir ao Festival
de Verão de Marechal Deodoro, uma cidade-
zinha próxima de Maceió.

O casal Austregésilo de Ataíde ofereceu
ontem um jantar à Embaixatriz Beatriz Berle
que se encontra atualmente no Brasil.

Será no sábado o almoço baiano que o
Itaipava Country Club está organizando
como homenagem póstuma a seu ex-sócio e
gastrônomo Carlos de Laet.

OS DOIS PRIMEIROS

Marcadas as datas para a inauguração dos
dois primeiros motéis da cadeia que a Holliday
Inn está montando no Brasil. O primeiro, em
15 de março, em Campinas; o segundo, dois
meses depois, em São Bernardo do Campo.

A decoração dos dois motéis da Holliday
Inn está assinada pelo arquiteto inglês (radi-
cado no Brasil) Gregory Zinc.

ZÓZIMO
a LA" CALLAS VIRIA

HÁ A POSSIBILIDADE DE MARIA CALLAS VIR AO BRASIL PARA UMA SÉRIE
DE ESPETÁCULOS COM O TENOR Dl STEFANO * A propósito: chegou

ontem ao Rio, após uma viagem de quatro meses e meio pela Europa, Estados
Unidos e Argentina, o empresário (e Sra.) Dante Viggiani.

INTERNATO EM PETRÓPOLIS

COLÉGIO SÃO JOSÉ
RUA MONTE CASEROS, 240 (CENTRO)

Moclcrn.i pedagogia — Assistência possoal da direção — AlIV-

bienle bem familiar — Boa alimentação — Máxima Hlgtene,

Dormitórios o qu.irlos com televisão.

Campo de esporte (futebol, basquete, voley, etc.) |udè,
karatê, banda marcial.
l.° e 2." grau com técnicos profissionalizantes.
3.° colegial (Mocllcína e Engenharia) em convênio com o

DELTA/ADN.
Informações-, fone -12-0111 ou -12--W03. (P

KJJ^p? ¦r*^^ _W_ WmSttm Wm\____\ m\r- M. - * -lr _m '• í

•Tr)» Ka^^T ' __&W- __\m _W__í _f___m__\_W^ ^____________________\W__M.

. ^^^n&pfnfir, ¦ J ____%_____\\W^^_\^^^S_____m_\___\__\\\^Ê__V_^!b^&S_^ *¦ _W__W_W\s - SOv-fiS
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EMAGREÇA SEM DIETA
SILHUETA - MASSAGENS ELETRÔNICAS

Tudo para » sua boa aparência: massagens o ginástica ele-

Irônica; jato; rolo térmico; rejuvenescimento do rosto e do corpo;

?raxalor; vibradores; limpeza de pole; poeling; tratamento de

poros, manchas escuras, pelos seca e oleosa. Marque hora pelo

tel. 256-9783. Av. Copacabana, 807 — C/01. Tratamentos finan-

ciados. '

O diretor de cinema
Pierre Granier-
Deferre (Train,
Creezy, etc), marido
há oito anos da
atriz Susan
Hampshire, que
vem ultimamente
acumulando as
funções de par
constante de Romy
Schneider na
noite parisiense

CONTRAPONTO

Sônia e Fernando Vidal recebem amanhã
para jantar em homenagem a Teresinha e
Hildegardo Noronha.

O Ministro Luis Gallotti preparando sua
volta _ Brasília depois de 40 dias de férias
no Rio. Vai dia 5 para a reabertura, a 6, do
STF.

A Banda de Petrópolis marcou sua saida
pré-carnavalesca para o dia 16 próximo.

SONDAGENS

Por enquanto o negócio está no terreno das
sondagens: Burt Bachaxach e Miles Davies
viriam este ano ao Rio, obviamente em datas
diferentes.

DIA A DIA

Dorival Caimi adiou sua exposição de pin-
turas da Galeria Intercontinental, marcada
para fevereiro. A nova data é 13 de março.

Um grupo de artistas plásticos, entre eles
Carlos Scliar, Farnese de Andrade e Ana Leti-
cia, assistiu anteontem ao show de Chico
Buarque no Casa-Grande. O espetáculo, aliás,
confirma a posição definitiva de Chico como
expoente máximo na MPB.

Gisa e Renato Graça Couto recebem sába-
do em sua casa de Carangola para drinks.

SUCESSO EM PARIS

Ronaldo Abreu, maqullador levado do Rio
para Paris por Jeanne Moreau, que o descobriu
aqui durante as filmagens de Joanna France-
sa, é, atualmente, um dos profissionais mais
caros de Paris. A última adesão à sua extensa
lista de clientes é Catherine Deneuve.

POR Aí...

O Cinema-l de Santos festeja seu primei-
ro aniversário, dia 2, com a estréia sul-ameri-
cana de La Nuit Americaine, de François
Truffaut.

Teresinha e Peco Muniz Freire oferecem
amanhã um jantar em homenagem ao casal
paulista Luciano Falzonl.

O show dc Tom e Dito movimentando a
noite do sofisticado Le Roi.

"MARCHANDS" REUNIDOS

Foi fundada ontem a ramificação carioca
da Associação dos Negociantes em Arte do Bra-
sil. A presidência coube a Jorge Colaço e a dl-
reção aos marchands Raul Fernandes (Galeria
Vernissage) e Kalma Murtinho (da Intercon-
tinental).

BICICLETAS
A indústria brasileira de bicicletas

está indo de vento em popa: a partir de
fevereiro, estima-se, serão vendidas no
mercado interno uma média de 2 mil
unidades diárias.

A produção de 74 — incentivada pe-
Ia volta da moda de pedalar, pelo teste
de Cooper e pela adoção em massa pela
juventude — deverá chegar ao número
recorde de 1.5 milhão de bicicletas, mais
da metade das quais destinada à expor-
tação.

Eis aí um lado simpático da crise do
petróleo.

VAIVÉM
O Itamarati está estudando

a inclusão de um recital da
cantora Maria Lúcia Godói na
recepção da posse do General
Geisel na Presidência da Re-
pública, dia 15 de março.

O grupo TAA (Fernando
Rodrigues) e o Banco Novo
Rio (Carlos Lacerda) desfazen-
ão a sua associação.

A Embaixatriz Eliana Pater-
notte de La Vaillée confiden-
ciou à sua amiga Beki Klabin
que está disposta a desfilar
por uma escola de samba no
próximo carnaval.

Chega ao Rio no ãia 4 ãe fe-
vereiro o p.d.g. da Phonogram
internacional, Sr. P. Schelle-
vis, holandês (evidentemente).

Rumores na noite: o Bateau
trocou de mãos, comprado a
Hubert de Castejá pelos donos
das boites Erótika e Cowboy.

Em mãos áo marchand Luís
Sève (galeria Ipanema) um
grande Portinari ãe 1940, pre-
sente ãe Assis Chateaubriand,
na época, ao presidente ão
grupo Brascan.

COM KISSINGER,
NAS NUVENS

O avião pessoal de Henry Kissinger — um
Boeing-707 da US Air Force — atulhado de equipa-
mentos eletrônicos e passageiros, é hoje uma si-
lhueta extremamente familiar às telas dos radares
das baterias de defesa antiaérea de todo o mundo.

A bordo, acompanhando febris as sucessivas
deslocações do Secretário de Estado norte-america-
no, uma meia-díma de assessores importantes, ai-
guns observadores menos prestigiosos, um exército
de secretárias e 14 repórteres de jornais america-
nos.

Os jornalistas ficam concentrados atrás,
o mais longe possível do compartimento pri-
vado de Kissinger, mas a distancia de um braço do
bar, o suficiente para renovar a dose sem levantar
da cadeira.

Quando todos se reúnem, o convívio é sempre
agradável. Os comentários de Kissinger, na opinião
dos repórteres que o acompanham, são sempre pro-
fundos, muitas vezes fascinantes: descrições de téc-
nicas de negociação, anedotas, discussões filosófi-
cas sobre o Oriente Médio.

Com uma grande vantagem: Kissinger adora
falar e o faz pelos cotovelos. Exprime opiniões, dos
mais variados ângulos, sobre a política norte-ame-
ricana. A m .ios que ele autorize a citação da fon-
te, seus enfoques são sempre atribuídos a "fontes
oficiais norte-americanas." O que lhe permite sem-
pre falar muito mais.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

RECURSOS
HUMANOS

Cursos objetivos, com início
na próxima semana:

CHEFIA E LIDERANÇA • GE-
RÊNCIA DE RECURSOS HUMA=
NOS • RELAÇÕES HUMANAS
NO TRABALHO • ADMINISTRA-
ÇÃO DINÂMICA DE PESSOAL.'
Aulas à noite. Pequenas turmas.

Informações e Inscrições no

£. C E IF 0 n P
Rua Frederico Silva, 86 — bloco
B _ 6.° - telefone 221-5679

DOENÇAS NERVOSAS
TRATAMENTO

REFLEXOLÚeiCO
McoUripii - Hiprrai» - Elctroiono

Pr. R. BERREDO
CRM 7060

Av. CopMcaban*, 1016/609
- Til. 235-22B4 - GB

Telefone para
222-2316 efaça

uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

COMUNICAÇÃO AOS EXIBID0RES
CINEMATOGRÁFICOS EM GERAL
Comunicamos a todos os exlbidores cinematográficos profis-

sionais e particulares que, no último dia 3 do janeiro, constatamos
o desaparecimento de 7 (sele) cópias ds filas cinematográficas em
16 m/m, abaixo relacionadas, e que so encontravam guardadas
em nossos cofres. Tal acontecimento provocou nossas imediatas

providências, estando em curso o competente inquérito policial
através a Delegacia da 3a. Circunscrição Policial do São Paulo.
Assim sendo, alertamos a todos para que, tendo conhecimento
de qualquer ocorrência relativa oo falo, se abstenham de exibir
tais fitas e denunciarem imediatamente às autoridades mais pró-
ximas, para todos os efeilos de direilo.

TEPETA
ADEUS GRINGO
REZE A DEUS E CAVE SUA SEPULTURA
FAROL DO FIM DO MUNDO
SABATA VIVO OU MORTO
SARTANA O MATADOR
OS CADÁVERES NÃO FAZEM SOMBRA

S8o Paulo, 16 dc janeiro de 1974

ARNALDO ZONARI FILHO (P

APRENDA INGLÊS
AOS SÁBADOS

10 às 13 horas
TURMAS

PARA
PRINCIPIANTES

é o novo curso criado
com exclusividade para
as pessoas que têm tem-

po limitado.
AUDIO-VISUAL

INTENSIVO
um lançamento do

• • • •

Av. Prós. Vargas, 509 16.° and.
Tol. 222-5921

Lgo. Machado, 29 gr. 317
Tol. 265-5632

DEL CARMEN
Revestimentos

paredes e pisos

VULCATEX
MILACRON
CAMURÇAS

255-2518
235-4664
256-6476
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NOVIDADES, PRESENTES FINOS, BIJOUTERIAS, SOUVENIRS EM
PEDRAS SEMI-PRECIOSAS, A PARTIR Dl: Cr$ 2,00.

CONFECÇÃO, SAIAS LONGAS
COM BUSTIER Cr$ 80,00

LUIZINHA BOUTIQUE
R. Ferreira Viana, 81 (ao lado do FLÓRIDA HOTEL)

INTERNATO EM PETRÓPOLIS
O INSTITUTO CARLOS A. WERNECK ainda dis-

põe de algumas vagas para 1974 em seu internato.
CURSOS: Jardim, Pré, 1.*? Grau, 2.° Grau, Cursos

Profissionalizantes, Cursos Pré-Vestibula-
res.

Instalação magnífica e modernissima.
Intensas atividades esportivas e artísticas.
Orientação Educacional e Pré-Vocacional.
Direção Geral do Prof. Carlos Alberto Werneck.

Pelrópolis - Telefones: 42-3089
42-1622
42-2696
42-2632 (P
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ARTENOVA: mais que um bestselíer,
um livro importante
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-^* O deux-pièces com casacos mais compridos. Estes
de Scherrer têm estamparia de margaridas azuis em fundo

branco e listras brancas, em diagonal, intercalando
com marinho. Os detalhes principais: boinas tricotadas,

sapatos de salto raso e a volta das luvas

/ mm
r" 
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as novas coleções . .-i

MODA
SEM

CRISE
Paris (AFP-JB) — As
maisons Nina Ricci, Ted
Lapidus, Chanel e Yves
Saiht-Laurent apresentaram
ontem suas novas coleções,
cada uma delas revelando
uma tendência que
certamente se imporá no
decorrer da temporada.
Lapidus fugiu ao ambiente
geral e, resistindo ao apelo
do passado, limitou-se
a mostrar algumas mangas
semelhantes às de 1930.
Saint-Laurent, também
navegando contra a
corrente, trouxe vestidos
mais curtos. Os novos
criadores da casa Chanel
respeitaram o estilo, mas
inovaram no colorido. E o
modclista Pipart, da Ricci,
concentrou-se principalmente
na linha tubo.
A apresentação veio
demonstrar que crise
nenhuma pode influir no
surto periódico de inovação
da moda feminina. E'
preciso muito prestígio e
uma boa dose tlc paciência
para se conseguir um lugar
na primeira das
apresentações de um
costureiro francês. Como
sempre, o dólar continua
sendo a moeda forte e
as publicações
norte-americanas
merecendo atenções
especiais.
Especialistas de todas as
nacionalidades estão de novo
em Paris, a fim de
assistir às apresentações.
Faltam apenas os japoneses,
que na última temporada
invadiram os salões de
alta costura. E mais ainda
os de prêt-à-porter.
As criações recentes cada
vez mais lembram pesquisas
de laboratório, realizadas
com auxílio de computadores.
E' natural, ainda, que
modelos capazes de chegar
a % e até 4 mil
dólares (Cr$ 12 mil e
Cr$ 24 mil, respectivamente),
sejam destinados a uma
clientela muito restrita.
Como as coleções desta
temporada apresentaram,
com raras exceções,
tendências saudosistas,
acabaram-se os tempos em
que os frabricantes de
prêt-à-porter parisienses e
estrangeiros aguardavam as
apresentações das grandes
maisons para captar algum
pormenor — ou mesmo
uma idéia geral — passível
de ser repetido e
vulgarizado na difusão
em série.

-fa Jean-Louis Scherrer:
conjunto tênis — blazer
listrado cinza e
branco; saia-calça em
gabardina branca;
à direita, vestido plissado em
crepe branco e casaco
em príncipe de gales
azul-claro e branco
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-fa- Cores pastel nos vestidos de noite da Maison
Dior: musselina bege e cinza-pálido.

Os penteados, inspirados na
década de 1930, são criação de Alexandre

A EXPLOSÃO DE LAPIDUS

Ted Lapidus — atual c encantador — c unia
verdadeira explosão de .juventude turbulenta, na
suave languidcz dos anos 30: fugiu ao ambiente
geral, resistiu ao apelo do estilo retro e conseguiu
afirmar o seu, chamado de masculino/feminino,
porque vai bem tanto para ela como para ele (ape-
sar da nitida diferenciação).

Sua apresentação foi um festival tlc camurça,
com saias, casacos, blusas, calças compridas, talazers
e até trajes para a noite, de pele imaculadamcn-
te branca, flexíveis como veludo, porem pouco práJ
ticos. Também blusas floridas, jaquetas de seda
em quadros estampados e belos chapéus primave-
ris de abas largas. E um traço 1930, com suas man-
gas curtas cm forma de sino, bordados tecidos à
mão, saias até o meio da perna, corpetes delicados
com detalhes de renda.

As mais jovens apreciaram, para a noite, a ami
pia saia de xantungue de seda crua e as blusais
com abas em macramé.

NINA RICCI RETILÍNEA

A maison Nina Ricci mostrou, com. raras exce-
ções, uma tendência para a linha tubo: salvo ai-
guns conjuntos para a manhã — blusas e saias no
estilo camponês, acompanhadas por enormes cha-
péus de palha — Gerard Pipart, o modclista da Ni-
na Ricci, mostrou uma coleção retilinea,

Pipart joga com as verticais e as paralelas nos
casacos de xantungue branco que acompanham as
calças compridas de cores escuras. Os casacos am-
pliam os ombros, com seu corte raglan e ombreiras,
e os costumes de corte-alfaiate imitam as jaquetas
masculinas pelo comprimento, que as saias tubo
prolongam a linha. As cores predominantes: bor-
deaux e beje.

Os vestidos são também retos, com pregas pes-
pontadas e decote em V. Os trajes duas-peças evi
estilo-alfaiate são feitos em crepe da China ou cm
tecido Príncipe de Gales. Nos conjuntos vestido-ca-
saco, estes são cruzados, mas sem botões, em seda
estampada e debruados de cetim. Para a noite, os
vestidos tubo dão a idéia de uma segunda pc.lc,
completamente cobertos de pérolas, numa deliciosa
harmonia de cinza e beje.

Uma sensação: veslido-bata branco, mangas
curtas e imenso chapéu dc palha negra. Para a.
tarde.

SAINT-LAURENT
CLÁSSICO E CURTO

Apresentação das mais aguardadas, a co-.
leção de moda" para primavera mostrada on-
tem por Saint-Laurent foi mais feminina do
que habitualmente, mantendo-se no entanto
dentro de uma linha clássica. A inovação são
as saias mais curtas, tendência oposta a de
toda a alta costura nesta temporada.

Poucas calças compridas e muitos vesti-
dos soltos, plissados, a feminilidade é acen-
tuada pelas amplas mangas presas nos pu-
nhos, decotes quadrados, blusas leves, saias
igualmente plissadas. Para a,manhã, é de ri-
gor o tecido príncipe-de-gales para as saias:
ou calças, acompanhadas por blazers, jaque-
tas e blusas de seda estampada: pois ou pied-
áe-poule. Os tons são cinzentos, azul-mari-
nho, branco.

Os costumes têm corte-alfaiate, mantendo
o rigor clássico. Jaquetas arredondadas, saias
com pregas na frente em gabardina verde e
cinza.

Para a tarde os vestidos, femininos e en-
cantadores, são feitos em estampados com fio-
res, saias plissadas, mangas fofas presas na ai-
tura dos cotovelos. Há, na coleção, trajes que
lembram os das bailarinas indianas, listrados,
com predominância dos tons rosa, azul, ocre
ou cereja. Esses vestidos são acompanhados
por casacos retos, sem botões ou por uma le-
ve jaqueta com cinturão. Um casaco tipo an-
tibata, pespontado nas costuras e um unifor-
me de caçador de cor preta foram considera-
dos muito sedutores.

Para a noite os vestidos chegam ao chão.'
São confeccionados em musselinas estampa-
das, em tons de fúcsia ocre ou verde, com_ a
frente em panos cruzados, bordados ou não,
com babados trabalhados com vidrilhos. Um
conjunto classificado de curioso: saia negra
e pequena jaqueta branca sobre blusa listra-
da, com gola em forma de gravata. Nos am-
pios vestidos de musselina, o busto é coberta
com um drapeado fino, bordado com canuti-
lhos e preso por alças finíssimas. O todo acom-
panhado por um amplo xale de musselina em
volta do pescoço.
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•fa amplos casacos leves acompanham muitos trajes nas
coleções parisienses primavera/verão. Este, de

Ungaro, complementa um conjunto de calça lisa e
túnica estampada. Flores também como acessório
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.após um /o/igo suspense, os principais
modislas de Paris apresentam ao público suas

coleções. As mudanças são
poucas e Iodas voltadas para o passado.

A mulher 74 usará saias longas,
plissadas e bem talhadas

UNGARO, LEVEZA EM VEZ DE GEOMETRIA
Abandonando a gcome-

iria que caracterizava suas
criações, Emanuel Ungaro
exibiu uma coleção, para a
próxima primavera européia,
de estilo particularmente fc-
minino, leve, florido. Embora
apresente franzidos e plissa-
dos, o comprimento de seus
modelos vai até o meio da
perna para o dia, c até o tor-
nozclo para a noite.

Sua linha nada tem a
ver com a predominância dos
anos 30 adotada pela maio-
ria das casas de alta costura.
Para a manhã o criador pro-
põe o conjunto de três peças:
ampla jaqueta franzida nas
costas e talhada em tecido
quadriculado, calça branca e
camisa dc seda estampada
em flores.

Os casacos são imensos,
em linho bege ou cinza, pre-
sos por um cinturão que aju-
da a formar suaves pregas

naturais. As mangas, muito
amplas, vão até abaixo dos
cotovelos. Para a tarde a no-
ta são os vestidos estampa-
dos com flores, acompanha-
dos por casacos leves e ja-
quetas franzidas, complemen-
tando os trajes com meias
pretas ou azul-marinho. .

Ungaro apresentou ain-
da o clássico costume corte
alfaiate, dc listras duplas,
saia plissada c jaqueta tipo
cardigan sobre blusa estam-
pada com motivos florais.

Mais flores nos estampa-
dos dos vestidos de noite, on-
de também aparece o preto.
Sofisticados, os modelos são
acompanhados por gargan-
tilhas dc pele ou compridos
colares de azeviche.

Jaquetas leves em tons
pastel sobre saias negras ou
cor de cereja e jalccos bor-
dados, são outras opções in-
dicadas para a noite, segun-
do Ungaro.

CHANEL EM CORES NOVAS

Pela primeira vez, ãois
colabodarores áa faleciâa
Coco Chanel criaram sua co-
leção para primavera/verão,
respeita7ião seu estilo, mas
inovanáo em coloriâo: Jean
Cazaubon e Yvonne Duâel
mostraram granáe fidelida-
ãe à Maison Chanel, que di-
tou a moãa dos anos 30, que
volta agora nesta têmpora-
da.

Desfilaram os tweeds de
cores harmoniosas, as golas
brancas, os grandes colares
de pérolas e correntes, os ca-
sacos curtos que terminam,
com muita graça, à altura
ãos quaãris, com os quatro
bolsos traáicionais e as saias
até os joelhos. Aináa seguiu-
áo a linha Chanel, foram
apresentaãas pequenas boi-

; nas puxaâas para a frente a
\ fim ãe âeixar livi'c o cabelo

na nuca, blusas áe seáa bor-
dada e também calças com-
pridas, retas c dc largura re-
guiar.

A inovação dos coloridos
foi dada por uma blusa ru-

bi, completando um casaqui-
nho branco e azul-marinho.
E, num tom mais suave, a
combinação ãe blusa estam-
paáa com flores e um costu-
me ãe corte-alfaiate com cal-
ça compriáa. Também muito
apreciaüa a combinação dc
azul-turqueza com bege, em
vários conjuntos, um dos
quais feito em seda e algo-
áão, com uma leveza ãe piu-
ma.

Os vestiáos são, na
maioria, estampados em co-
res suaves e acompanhaâos
por casacos leves sem forro,
com áiscretas lapelas. As
saias mantêm a traàição áas
pregas ou de panos aplica-
dos, para dar movimento.
Para a noite, vestidos de
musselina estampada com
flores cheias de simplicidade,
nos quais o busto é quase
imperceptível, e com aplica-
ção de fileiras áe pequenos
botões. As mangas são áo ti-
po chemisier e as saias apre-
sentam panos superpostos e
plissaáos.

SCHERRER, NOSTÁLGICO E ROMÂNTICO

Do ponto-de-vista da
criação básica, no fim do pri-
meiro dia de apresentação das
coleções da moda de prima-
vera/verão, ficou a sensação
dc uma profunda nostalgia
da época anterior à última
guerra mundial, os chama-
dos anos 30. Porém, alguns
criadores buscam inspiração
mais fundas ainda: Jean-
Louis Scherrcr, por exemplo,
apresenta heroínas romanti-
cas, envoltas em amplas
mantas flutuantes, com tur-
ban tes enrolados e uma evi-
dente tendência para os tons
pálidos em seus conjuntos
requintados, nos quais com-
bina tonalidades aproxima-
das, quase semelhantes; en-
feita seus modelos com bro-
ches presos sobre bordados,
com um bolso amplo que aca-
ba sob o braço e com colares
de pérolas; os sapatos têm
os saltos largos, as saias che-

gam até a metade da canela
(e quase até o tornozelo, na
hora do aperitivo).

Pela manhã usa a flane-
Ia, branca ou listrada, e à
tarde, o crepe da China, em
tons pastel ou estampado.
Os ombros são quadrados, a
cintura baixa, a silhueta rc-
ta, sóbria, estilo chemisier,
inclusive com úm toque mas-
culino. E' moda para mulhe-
res sem muita preocupação,
que gostam de gastar e qua-
se nunca correm o risco dc
se sujar. Moda para andar
de carro com chauffeur. Mo-
da, enfim, que não tem na-
da a ver com restrições de
petróleo ou dc outro qual-
quer tipo.

Mas parece qtie os mo-
delos de corte-alfaiate serão
um dos temas preferidos e
preponderantes da próxima
primavera.

DIOR, A PREFERÊNCIA PELO CREPE

*jít" Um vestido de Marc Bohan para
Dior, em crepe da China com

estamparia de frutas em a-ul-marinho e laranja. O colar
de várias voltas obedece à linha torsacle

Completando 13 anos na
Maison Dior, e mantendo o
estilo que marca as criações
dessa griffe, Marc Bohan
na época dos lançamentos
parisienses de alta costura
declarou: "Não há ditadura
na moda. Ela é uma respos-
ta, não uma ordem. Minha
moda não é bem comporta-
da. E' sutil, é "fogo sob q
gelo." As coordenadas desse
estilo, recém-saídas em Pa-
ris, são:

Para o dia, tailleurs, e
conjuntos. Os primeiros de
paletó curto, clássico, saia li-
sa evaséc, quase reta, sob o
joelho. Os conjuntos têm ja-
queta acinturada sobre saia
flexível, abrindo em godé um
palmo abaixo do joelho. Os
tecidos da jaqueta e da saia
são diferentes. Blusa é em
crepe da China ou crepe
ç/eorgette, diagonal com go-
ia chemisier ou atado em ia-
ço. No mesmo estilo, duas

peças em crepe da China es-
tampado. Conjunto de calça
com paletó chemisier acintu-
rado ou paletó-camisa três
quartos, estilo guarda-pó.
Casaco também em crepe da
China ou xantungue liso ou
estampado, estilo capa de
chuva com cinto, formando
conjunto com vestido estam-
pado ou liso de crepe da Chi-
na de saia godê.

À noite os vestidos um
pnuco mais compridos, são
em crepe georgette ou crepe
da China — o tecido preferi-
do nesta coleção — com
saias godé ou plissadas. De-
cotes chemisier ou camiseta
de alça. Outros vestidos de
crepe liso ou estampado com
pequenos desenhos, de saia
lisa cvasée, costas nuas ou
alças finas estilo combina-
ção, de comprimento no tor-
nozclo. Cores claras, unisse-
lina também para capas ou
casacos combinando.

Carlos
ilriiiiiitioiid
de Andrade

MINISTRO

ESSE 

vai ser
ministro, sen-
tenciou o

pai, logo que o garoto
nasceu.

E você, com esse
ordenado micho de
servente, tem lá poder
pra jazer nosso filho
ministro? duvidou a
mãe.

Então, só porque
meu ordenado é micho
ele não pode ser mi-
nistro? A Rádio Na-
cional deu que Abraão
Lincoln trabalhava de
cortar lenha no mato,
e chegou a Presidente
dos Estados Unidos.

Isso foi nos Esta-
dos Unidos.

E daí? Nem eu es-
tou querendo tanto
pra ele. Só quero uma
de ministro.

Tonzinho, deixa
isso pra lá.

Pra começar, a
gente convida o Minis-
tro pra padrinho dele.

O Ministro não
vai aceitar.

Não vai por quê?
Trabalho no Gabinete
há dois anos.

Ele é muito im-
portante, filho.

Por isso mesmo.
Com padrinho impor-
tante, o garotinho co-
meça logo a ser impor-
tante.

O Ministro é mui-
to ocupado, você mes-
mo diz. Está sempre
voando do Rio pra
Brasília, de Brasília
pro Rio. Vê lá se tem
tempo pra batizar fi-
Ihinho de pobre.

Pois sim. Ele me
trata com toda a con-
sideração, de igual
pra igual. Hoje mesmo
eu faço o convite.

Fez. O Ministro não
pôde comparecer, mas
enviou representante.
Era quase a mesma"
coisa. Na hora de di-
zer o nome do menino,
o pai não vacilou; dis-
se bem sonoro:

Ministro.
Como? estranhou

o padre.
Ministro, sim se-

nhor.
A mulher ia ata-

lhar: "Tonzinho, não
foi Antônio de Fá-
tima que a gente com-
binou?" mas era tarde.

No cartório, tam-
bém estranharam:

Ministro por quê?
Porque eu esco-

Ihi. Acho lindo.
Não é nome pró-

prio.
Pois eu cá acho

m uito próprio. Não
tem aí uma família
chamada Ministério,
aliás com pessoas dis-
tintas, médicos, den-
tistas, etc?

Tem.
—- Pois então. Meu

filho é Ministro, só
isso. Ministro Alves da
Silva, futuro cidadão
útil à Pátria. Tem ai-
guma coisa demais?

O garoto registrou-
se. Cresceu. Na escola,
a princípio achavam-
lhe graça no nome.

Parecia apelido. De-
pois, o costume. Há
nomes mais estranhos.
Ministro não era o pri-
meiro da classe, tam-
bém não foi dos últi-
mos.

Já moço, o leque das
opções não se abriu
para ele. Entre o ofício
sem brilho e o andar-
téireo da burocracia,
acabou sendo, como o
pai, servente de repar-
tição. Promovido a
contínuo.

Eu não disse?
festejou o pai. Come-
çou a subir.

O máximo que su-
biu foi trabalhar no
Gabinete do Ministro.

Ministro, o Sr.
Ministro está cha-
mando.

Ministro, já pro-
videnciou o cafezinho
do Sr. Ministro?

Sabe quem tele-
fonou pra você, Minis-
tro? A senhora do Sr.
Ministro. Diz que você
prometeu ir lá conser-
tar umas goteiras e es-
queceu.

Ministro! Ron-
cando na hora do ex-
pediente?!

Começaram os equi-
vocos:

Telefonema para
o Ministro.

Qual? O Ministro
ou o Sr. Ministro?

Este Ministro é
um cretino! Me fez es-
perar uma hora nesta
poltrona!

Perdão, Depu-
tado, o senhor está
ofendendo o Sr. Minis-
tro.

Eu? Eu? Estou
me referindo a esse
animal, esse...

Até que se apurasse
que o animal era Mi-
nistro, o contínuo —
que confusão!

O Ministro de Esta-
do, ciente da confusão,
recomendou ao asses-
sor:

Faça esse homem
trocar de nome.

Impossível, Sr.
Ministro. E' o seu titu-
lo de honra.

Então suma com
ele ãa minha vista.

Mandaram-no para
uma vaga repartição
de vago departamen-
to. Queixou-se ao pai,
aposentado, que isso
de se chamar Ministro
não conduz a grandes
coisas e pode até atra-
sar a vida.

Ora, meu filho,
hoje no bueiro, ama-
nhã no Pão de Açúcar,
E você não tem de que
se queixar. Num mo-
mento em que tanta
gente importante sua
a camisa pra ser Mi-
nistro, e fica olhando
pro céu pra ver se bai-
xa um signo do astral,
você já é, você sempre
foi Ministro, de nas-
cença! de direito! E
não depende de Gover-
no nenhum pra conti-'
riuar a ser, até a mor-
te!

Abraçaram-se, cho-
randò.
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SERVIÇO COMPLETO
Cinema

O Cine Veneza exibe a partir ãe hoje a come-
dia Um Toque de Classe, com Glenda Jackson
e George Segai, recente sucesso de bilheteria
na Europa e Estados Unidos

ESTRÉIAS
UM TOQUE DE CIASSE (A Touch of
Cias.), do AAelvin Frank. Comédia.
Com George Segai, Glenda Jackson,
Paul Sorvino e Hildegard Neíl. Ve-
neia (Av. Pasteur, 184 — 226-5845):
14h, 161), 18h, 20h, 22h. (18 anos).

AVOITA DOS GIGANTES (Kyoiin No
Hoshi, Dai Ligu Boru), desenho aní-
mado de Noboru Kawasaki. Comple-
mento: No Circo Aquático. Osnka
(Rua Maior Ávila, 455): 15h, l.h,
19h, 21h. Sáb. e dom., 14h, lóh,
18h, 20h, 22h. (Livre) Até quarla-
feira.

SÜSÃN E JEREMY (Jeremy), dc Ar-
thur Barron. Dois jovens estudantes
de música começam timidamente um
namoro e descobrem juntos como
enfrentar os problemas que encon-
tram em casa. Com Robby Benson e
Glynnis 0'Connors. Caruso-Copa ca*
bana (Av. Copacabana, 1 362 —
227-3544): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos),
DÁ-LHE DtJRO TRINITY (Ali the V/ãy"
Boys), de Giuseppc Colizzi. Os cria-
dores da sério do filmes de Trinity
aparecem aqui numa aventura na
Amazônia. Com Terence HMI,
Bud Spencer e René Kolldehoff.
Odeon (Pça. M. Gandhi, 2 — . . .
222-1508), Roxy (Av. Copacabana,
945 - 236-6245: 13h45m, 15h50m,
17h55m, 20h, 22h05m, (10 anos).
05 INVENCÍVEIS IRMÃOS MACISTE
(Gli Invincibili Fratelli Maciste), de
Roberto Mauri. Os dois irmãos Ma-
ciste invadem o reino subterrâneo
o'a Rainha Talide para acabar com
« escravidão e libertar uma prince-
sa seqüestrada. Com Richard Lloyd,
Cíaudie tange e Tony Freeman. Pia-
ia (Rua do Passeio, 78 - 222-1097):

lOh, llh45m, 13h30m, 15hl5m, 17h,
18h45m, 20h30m, 22hl5m. Dom., a
partir das 13h30m. (14 anos).
JmÃ~PISTOIA PARA RINGO (A Pis-
tol For Ríngo), dc Duccio Tessari.
Western italiano em cores. Com
Giutiano Gemma. Asteca (Rua do Ca-
tele, 228 — 245-6813), Paratodos:
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Mauá: ....
15h, 17h, 19h, 21h. Santa Roía (Ni-
lópolis), São João (S. João de Meri-
ti), Esperanto. (18 anos).

A VIÚVA (Li Veuve Courdec), de
Pierre Gr_nier-Defere. Adaptação de
um romance policial de Georges Si-
menon, Para fugir da polícia, Jean
(Alein Delon) volta à sua aldeia natal.
Também no elenco Simone Signoret,
Ottavia Piccolo e Jean Tisser. Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
592), Super Bruni-70 (Rua Vise. de
Pirajá, 595 - 287-1880), Rio: 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).

CÕNTINUAÇÕÊS~
OS AMANTES DE LADY CAROLINE
(Lady Caroline Lamb), dc Robert
Eolt. Os conflitos matrimoniais de
Lady Caroline Lamb e sua paixão
por Byron, o poeta. Primeiro filme
dirigido por Bolt, rotoirista de A
Filha de Ryan. Anglo-italiano. Com
Sarah Mtles, Jon Finch, Richard
Chamberlain, John Mills e Laurenco
Oli vier. Condor-Largo do Machado
(Lgo. do Machado, 29 - 245-7374),
Condor-Copacabana (Rua Figueire-
do Magalhães, 28ó — 255-2610):
15h, 17h20m, 19h40m, 22h. (18
*nos).

O DIÁRIO DE UMA GAROTA ESQuT
ZOFRÉNICA (Diary of e Schiiophre-
nic Girl), de Neio Risi. O tratamen-
to de uma jovem esquizofrênica (his-
tória real) pelo método de "realiza-

ção simbólica" da psicoanalista sul-
ca Marguerite Andrée Sechehaye.
Sem ser documentário, o filme rece-
beu (além de prêmios de entidades
diversas), menção especial do Fes-
tival de Veneza pela segurança com
que "descreve um episódio médí-
CO," Produção italiana. Com Ghislai-
ne d'Orsey e Margarita Lozano. Art-
Tiiuca (Rua Cde. de Bonfim, 406 —
254-0195), Pax (Rua Vise. de Pirajá,
351 - 287-1935), Ricamar (Av. Co
pacabana, 360): 14h, lóh, IBh, 20h,
22h. (14 anos).
SEXY E MARGÍNAL (Boxcar Bertha),
de Martin Scorsese. História basca-
da em personagens de Sister on the
Road, autobiografia da gangster
Boxcar Bertha Thompson dilada ao
Dr. Ben L. Rcilman. Produção
americana. Com Barbara Hers-
hey, David Carradine e Bar-
ry Primus. Piraiá (Rua Vise. de
Pirajá, 303 — 247-2668): 14h, . . .
15h40m, 17h20m, 19h, 20h40m,
22h20m. América (Rua Cde. de Bon-
fim, 334 - 248-4519): 14h. Impo-
rator-Méier (Rua Dias da Cruz, 170):
14h50m, 16h30m, lBhlOm, 19h50m,
21h30m. Poliloama: 14hl5rn
17h25m, 20h30m. (18 anos). No
América, até amanhã. A partir de
domingo, no Odeon (Niterói),
ALÃDIM E A LÂMPADA MARAV.
LHOSA (brasileiro), de J. B. TanV.o.
Adaptação livro da história das Mil
n Uma Noites em trajes moderno**.
Com Renato Aragão, Dcdó Santana,
Monique Lafont, Navarro Puppin e
Jorge Cherques. Central (Niterói), S.
Luis (Rua do Catete. 315 — ... .
225-7459), Palácio (Rua do Pas-
seio, 38 - 222-0838), Leblon
(Avenida Ataulfo do Paiva, 391 —
227-7805), 13h30rn, 15hl5m, 17h,
18h45m, 20h30m, 22hl5m. Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 —
228-8178); 15hl5m, I7h, 18h45m,
20h30m, 22hl5m. Sáb. o dom., a
parlir das 14h. Sanfa Alice: 
17hl5m, 19hl0m, 21h05m. Sáb. e

dom. n parlir das 15h20m, Madurei-
ra-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54):
15h40m, 17h35m, 19h30m, 21lt25m.
6a„ até às 19h30m. (livre).
O FABULOSO FITTIPALDI (Brasileiro)
de Roberto Farias. Documentário
sobre a carreira de Emerson Fitti-
paldi, com cenas das corridas filma-
das por José Medeiros e Jorge Bo-
danskt. Filmado nos autódromos
da Inglaterra, Alemanha, Itália,
Áustria, Suíça e cm Interlagos.
Icarai (Niterói): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. Capri (Rua Voluntários da Pá-
tria, 88): 18h, 20h, 22h. Sáb. e
dom., a partir das lóh. Vila Isabel,
Floriano, Rosário. (Livre).
LUA DE PAPEL (Paper Moon), de
Peter Bogdanovtch. Comédia. Uma
menina órfã conhece um amante
cie sua mãe no dia do enterro e re-
solve adotá-lo como pai, passando a
superá-lo em vigarice para sobrevi-
ver na crise econômica dos anos
30. Com Ryan 0'Neal, Madeieine
Kahn, John Hillerman, Tatum
0'Neal. Preto e branco. Art-Copaca*
bana (Av. Copacabana, 759 — ....
235-4895): 1 Ah, lóh, 18h, 20h, 22h.
(14 anos). Sábado, sessão a mela-
noite.
CAPITÃO APACHE (Capilain Apa-
che), de Alexandre Singer, Western.
Lee Van Cleff é um índio que che-
ga d capitão do Exército americano,
e é encarregado de investigar o
assassinato do comissário da reserva
índia. Com Carroll Baker e Stuart
Whitman. Madureíra-2 (Rua Dagmar
da Fonseca, 54): 15h, 17h, 19h, 21h.
Baronesa: 15h30m, 17h20m, 19hl0m.
(14 anos). No Baronesa, até sábado.

SE A MINHA CAMA VOASSE (Bedlc
nobs and Broomsticks), de Robert
Stevenson. Comédia com música,
focalizando três crianças londrinas
durante a guerra. Filme ame-
ricano dublado em português.
Com Angela lansbury, David Tom-
linson c Roddy McDowelI. Produção
de Walt Disney. América (Rua Cde.
de Bonfim, 334 — 248-4519), Copa-
cabana (Av. Copacabana, 801 —
255-0953: 16h20m, 18h50m
21h20m. Sáb. e dom., 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. Alameda. (Livre). A
partir de domingo, no Politeama.

IRMÃO SOL, IRMÃ LUA (Brother
Sun, Sister Moon), de Franco Zcffi-
relli, Francisco de Assis descobr»
a vocação ao voltar da guerra e a
santidade ao abandonar os bens
materiais q adotar o caminho da
pobreza. Com Grahm Faulkner, Jodi
Bowker e Alec Guiness. Metro-Boa-
vista (Rua do Passeio, 62 — ... .
222-6490): 12h, 14h30m, 17h
19h30m, 22h. Metro-Copacabana
(Av. Copacabana, 749 — 237-9797):
14h30m, 17h, 19h30m, 22h. Sáb.:' 
14h, 16h30m, 19h, 21h30m, 24h.
Metro-Tijuca (Rua Cde. de Bonfim,
366 - 248-8840): 14h30m, 17h
19h30m, 22h. (14 anos).
Ò CHEFÃO DE NOVA IORQUE (Go_-
father of Harlem), de Larry Cohen.
Um jovem negro que cresceu em
intimidada com o crime se apodera
da liderança da Máfia no Harlem.
Americano. Com Fred William-
son, d'Urville Martin e Julius Har-
ris. Odeon (Niterói): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). Até sábado.
JOGO SUJO (The Stone Killor), de
Michel Winner. Um grupo de sol-
dados que atuaram no Vietnã
contratado por uma família ma*
fiosa porá liquidar uma outra fa-
mília, e assim vingar o massacre
do dia de São Valentim, organi-
zado por Capone. Com Charles
Bronson e Martin Balsam Pathé:
12h, 14h, lóh, IBh, 20h, 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14h. (18
anos).
GÒDSPELL, A ESPERANÇA (Gods-
pell), de David Greene. Baseado
num musical escrito para o teatro,
que parte do reaparecimento de
Jesus na Nova Iorque de hoie. Ele
íscoll.t.- seus novos apóstolos e co-
rnèça a pregar o Evangelho. Cem
ViclorGarber e David Maskcll. Bru-
nl-Méier, Coral (Praia de Botafogo,
320), Astor: 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (10 anos).

REAPRESENTAÇOES"
SETE GRANDES MOMENTOS DA CO-
MÉDIA CINEMATOGRÁFICA - Hoie,
exibição de Pequenos Assassinatos
(little Murders), de Alan Arkin. Com
Elliolt Gould e Donald Suttrerland.
Estúdio-Paissandu (Rua Senador Ver-
gueiro, 35 — 265-4653). Primavera
para Hiller (Trio Producers), de Mel
Brooks. Com Zero Mostel, Dick
Shawn e Gene Wilders. Roma-Bruni
(Rua Vise. de Pirajá, 371 - 
267-2382): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.

QUE ASSIM SEJA TRINITY (Si puo
Fare... Amigo), de Maurizio Lucidi.
Com Bud Spencer e Jack Palance.
Lagoa Drive-In (Av. Borges de Me-
deiros, 1 426 - 227-6686): 20hl5m,
22h30m. (10 anos).

AS DUAS FACES DA FELICIDADE
(lc Bonheur), de Agnes Varda. Num
casamento sem qualquer problema
aparente, o homem descobre certo
dia estar apaixonado por duas mu-
lheres ao mesmo lompo. Prêmio
louis Dolluc e 1.° Prêmio no Feslival
de Berlim. Com Jean Claude Drouot
e Mario France Boycr. Cinoma-1 (Av.
Prado Júnior, 286): 14h, lóh, 18h,

_20h, 22h. (18 anos). Até amanhã.
SISSI (Sissi), de Ernst Marischka. O
primeiro filme da série romântica

quo celebrizou Romy Schneider.
Com Romy e Karlheinz Bobem, TI-
jucá-Polaco: 14h, lóh, 18h, 20h
221). (livre).
O AÇOUGUEIRO (le Boucher), de
Claude Chebrol. Com Jean Yanne o
Stcphane Audran. Jóia-Cinomaloca
(Av. Copacabana, 680 — 273-4714):
14h, lóh, IBh, 20h, 22h. (18 anos).
TIO VÂNIA, de Andrei Mikhalkov
Konchalovsky. Baseado na peç» do
Anton Checov, conta a história das
paixões Irrcalizadas de Vânia e sua
sobrinha. Com Innokenli Smoktu-
novsky, Serguei Bondarchuk, Irina
Miro.hnichonko e Vladimlr Zelden.
Estúdio-Tiiuca (Rua Desembargador
Esidro, 10): 17h45m, 20h, 22h. (14
anos).
JULGAMENTO DO SEXO - Com-
plcmenlo: A Soldo da Corrupção. S.
José (Pça. Tiradentes): lOh
13h30m, 17h, 20h30m. Dom. a par-
tir das 13h30m. (18 anos).
O DESTINO DO pÕsÍÍdON (The Po-
scidon Advonture), de Ronald Nea-
mo. Um naufrágio e o drama de
um punhado de personagens ¦ em
busca de salvação. Produção ame-
ricana. Com Gene Hackman, Ernest
Borgnine c Red Button. Scala (Praia
de Botafogo, 320): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (14 anos).

VISITANTES DA NOITE (Visitors in
•ho Night), de Terence Young. A
vida tranqüila do um americano re-
sidente na França é subitamente
ameaçada pelo reaparecimento de
um antigo companheiro de Exército.
Produção inglesa. Com Charles
Bronson, James Mason e liv
Ullman. (Av. Atlântica, 2 964
— 236-6114): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (18 anos). A partir de do-
mingo, no Baronesa.

ÜM VIOLINISTA NO TELHADO (Fid*-
dler on lhe Roof), de Norman Je-
wison. Baseado na peça de Joseph
Stein. Superprodução musical, pas-
sada .numa aldeia de população ju-
daica, no princípio do século. Com
Topol e Norma Crane. Bruni-Flamen-
go (Praia do Flamfcngo, 72): 15h
18h, 21h. (10 anos).

QUANDO AS MULHERES PAQUE-
RAM (brasileiro), de Victor di Mello.
Com Dilma Lóes, Eva Christian e
Três [ovens moderninhas e suas aven-
turas em Londres, Rio e São Paulo.
Sandra Barsotti. Rivoli: 12h
13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m, ....
20h20m, 22h. (18 anos).
METELLO (Metetlo), de Mauro Boloç^
nini, A ação se passa no fim do
século passado, nos primeiros cir-
culos socialistas de trabalhadores
italianos, e acompanha um opera-
rio, Metello, do período de apren-
dizado à liderança de classe. Com
Massimo Ranieri, Tina Aumon! e Li-
cia Bosé. Alasca (Av. Copacabana —
Posto Seis): 14h, lóh, 18h, 20h,
22h. (18 anos).
IRENE, A TEIMOSA (My Man Gold-
frey), de Gregory La Cava. Come-
dia sofisticada, com Willian Powell
e Carole Lombard. Cinema-2 (Rua
Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (livre).
VÔO 502 EM PERIGO (Skyiacked),
dc John Giulhermín. Um ex-soldado
com neurose de guerra seqüestra um
avião e se dirige para Moscou. Com
Charlton Heston, Yvette Mimieux e
James Brolin. Complemento: Partes
Privadas. Rex (Rua Álvaro Alvim,
33 - 222-6723): 13h50m, 17hl5m,
20h35m. (18 anos).
OS EMIGRANTES (The Emigrants),
de Jan Troell, Uma família de cam-
poneses suecos no princípio do sé-
culo emigra para os Estados Unidos,
esperando encontrar uma terra

mais amenas o rica. Com AAax von
Sydow e Liv Ullman. Império (Pça.
Mal. Floriano, 19 — 224-5276), Ti-
iuca (Rua Cde. do Bonfim, 422 —
248-4518): 14h, 16h30m, 19h, . . .
21h30m. (14 anos). A parlir do do-
mingo, no Petrópolis.
OS MELHORES-DE 73 SELECIONA-
DOS PELA CINEMATECA DO MAM
— Hoje, exibição do O CRIADO
(The Servant), do Joseph losey. Um
criado so torna indispensável à vida
parasitária do patrão iovem e do
caráter fraco. Roteiro de Harold
Pinter. Filme inglês em preto e
branco. Com Dirk Bogarde, Sarah
Miles e Edward Fox. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45-A): 13h30m, 15h
40m, 17h50m, 20h, 22hl0m. (18
anos). VOAR É COM OS PÁSSAROS
(Browslcr McCIoud), do Robert Alt-
man. Com Bud Cort, Sally Keller-
man e Michael Murphy. Comodoro
(Rua Haddock lobo, 145): 13h40m,
15h40m, 17h50m, 19h55m, 22h. (18
anos).

NA CORTE DE SUA MAJESTADE Õl
DELICIOSOS PECADOS (Scxy Susan
Sins Again), de François Legrand.
Com Jeffrcy Hunter e Pascale Pe-
tit. Mesbla (Rua do Passeio, 42 —
242-4880): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
(18 anos).
ST. PAULI, A RUA DO PECADO Tim
Angcls of St. Pauli), de Jurgcn Ro-
land. Com Horst Frank, Werner Po-
chatch e Herbert Fux. Edon (Nite-
réi): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
LESBOS, A ILHA DO PECADO (Les-
bos), de Eric Andrews. Com Carla
Romanelli, Steve Ted o Gizella Dol-
li. Festival (Ed. Av. Central, sobre-
loia - 252-2828): 12h, 14h, lóh,
18h, 20h, 22h, (18 anos).

O MESSIAS SELVAGEM (The Savago
Messíah), de Ken Russel. Com Do-
rothy Tufin, Scott Anlhony, Helen
Mirren e Lindsay Mtrren. Bruni-Tiju-
ca: 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18
anos).
CABARÉ' (Cabaret), de Bob Fosse.
Musical com Liza Minellt. Michael
York e Joel Grey, com ação se de-
senrolando em Berlim pouco antes
da ascenção do nazismo ao Poder.
S. Bento (Niterói): 15h30m, 18h, ...
20h30m. (18 anos).

matinês"
O CIRCO DO SÉCULO (Gala Para-
de), de llya Gutman. Estúdio-Tijuca
(R. Desembargador Isidro, 10): 14h,
15h40m. (livre).
CHARME E SNOOPY - Desenho
animado. Americano. Carioca (Rua
Cde. de Bonfim, 308 — 228-8178),
Copacabana: 14h. (Livre). No Copa-
cabana, até sexta-feira.

extra"
OS SEM ESPERANÇA (Szcgenylc-
genyek), de Miklos Jancso. Com
Janos Gabor, Tibor Moinar e Andras
Mosak. Hoje, às 18h30m, na Cinema-
teca do MAM, com legendas em es-
panhol.
CINEMA NA PRAÇA - Promoção
do Serviço de Cinema Educativo e
Cultural, em colaboração com o Ban*
co Nacional da Habitação. Serão
apresentados às 19h, durante esta
semana, os programas: A Ponte do
Rio Kwaí, Ao Mestre com Carinho
e Curtos Canadenses, nos seguintes
locais: A Ponte do Rio Wwai: hoje,
Favela da Rocinha (Gávea). Ao Mns-
tre com Carinho, hoje, Favela da Ro-
cinha — lado A (Gávea).
Os horários e os programas de ci-
nema divulgados neste roteiro são
fornecidos pelas empresas e, por-
tanto, de exclusiva responsabilidade
dos distribuidores e exibidores.

Teatros
UM VISITANTE DO ALTO, RÉVEIL-
LON, MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA
NA SELVA, PEQUENO DICIONÁRIO
DA LÍNGUA FEMININA - Ciclo de
quatro peças de dois jovens auto-
res nacionais. Dir. de Aderbal Jú-
nior. Com Ariclê Peres, Iara Ama-
ral, Ginaldo de Sousa, Rodrigo San-
tiago, André Valll e Hugo Bidel. Um
Visitante do Alto, de Roberto Atai-
de, 3a., às 2!h30m e sáb., às 20h.
(18 anos). Reveillon, de Flávio Már-
cio, 4a., às 21h30rn e sáb., às 22h
30m. (16 anos). Manual de Sobrevi-
vencia na Selva, de Roberto Ataíde,
5a., às 21h30m e dom., às 18h. (18
anos). Pequeno Dicionário da Língua
Feminina, de Flávio Márcio, óa., às
21h30m e dom., ás 21h30m. (18
anos). Teatro Gláucio Gil, Praça Car-
doai Arcoverde (237-7003). De 3a.
a 5a. e dom., Cr$ 20,00 e Cr$ ....
10,00 (estudantes). Sexta e sáb., pre-
ço único de CrS 20,00.
ÜM GRITO PARADO NO AR - Tex-
Io do Gianfrancesco Guarniori, com
músicas de Toquinho. Problemas
pessoais e profissionais de um elen-
co que está montando uma peça
de teatro. Dir. de Fernando Peixo-
to. Com Ólon Bastos, Marta Over-
beck, Fernando Peixolo e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av. Princesa
Isabel, 186 (236-3724), De 3a. a
6a. e dom., 21h30m. Sáb., 20h e
22h30m. Vesp. 5a., lóh e dom.,
18h. Ingressos de 3a. a 6a. e dom.
CrS 25,00 e Cr$ 15,00 (estudantes).
Sáb., Cr$ 30,00 e Cr$ 15,00 (es-
tudantes). Vesp. 5a. e dom., ao pre-
ço único de Cr$ 15,00, (18 anos).

A~DÃMA DE COPAS E O REI DE
CUBA — Comédia dramática de Ti-
mochenco Wehbt. Uma cantora de
cabaré e uma operária moram iun-
tas num cortiço. Dir. de Odavlas
Petti. Com Marlene, Vanda Lacerda
e Emiliai_> Queirós. Teatro Santa
Rosa, Rua Visconde de Piraiá, 22
(247-8641). De 3a. a 5a., às 21h30m,

Museus
MUSEU DE ARTE MODERNA - Ex-
posição do acervo e biblioteca com
livros de artes plásticas, cinema »
teatro. Avenida Beira-Mar. Aberto
de terça e sábado, das 12h às 18h
30m, com liberdade de pagamento
para o ingresso (sugestão Cr$ 5,00).
A03 domingos, das 14h às 22h, com
entrada franca,

MUSEU NACIONAL — Fundado cm
1818 por D. João VI. Tem uma se-
çao de Paleontologia e uma impor-
tante coleção de múmias na seção
de Antropologia. De 3a. a domin-
go, das 12h às 16h30m. Segundas
e feriados nao abre. Quinta da
Boa Vista, São Cristóvão (287-7010).
CHÁCARA DO CÉU - Pertencente
à Fundação Raimundo Castro Maia.
Possui 357 obras de arte brasilei-
ras e estrangeiras, entre quadros,
estátuas, cerâmica, luminárias e pra-
taria. Na Rua Murtinho Nobre, 93.
De 3a. a sábado, das l-1h às 17h.
Domingos, das llh às 17h. Ingres-
sos e Cr% 3,00 e Cr$ 1,00 (estudan-
tes).
MUSEU BOTÂNICO KUHLMANN -
Construído nos fundos do Jardim
Botânico em 1800, a antiga Casa dos
Pilões e ex-moradia de João Ge-
raldo Kuhlmann é a atual sede do
Museu. Aí podem sor vistos ob-
jetos pessoais do cientista, seus ins-
trumentos de trabalho, suas cole-
ções e os resultados de suas pes-
quisas. Na Rua Jardim Botânico,
1 008. De 2a. a óa., das 9h às 17h.
MUSEU DO iNDÍO - Exposição do
várias áreas culturais indígenas. Tra-
balhos das tribos do Xingu, Pinda-
re, Norte da Amazônia e Nordeste,
De 2a. a óa., das llh30m às 17h.
Rua Mata Machado, 127 (228-5805).

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL —
Com valiosas peças da nossa Histó-
ria, como a carruagem imperial, tro-
no de D. Pedro II, etc. Na Praça
Marochal Ancora (224-0993). De ter-

ça a sexta-feira, das 12h às 17h30m,
sáb., dom. e feriados, das 14h às
17h30m.

MUSEU DO FOLCLORE - Com um
acervo que inclui peças de arte e
artesanato popular — brinquedos,
leques, peneiras e instrumentos mu-
slcais de fabricação caseiro, indu-
mentárias típicas e grande material
sobre cultos afro-brasileiros. No
Anexo do Palácio do Cateto
(245-3838). Do 3a. a óa. das 13h
às 18h, sáb. e dom., das 15b às
18h. Entrada franca.

MUSEU DE VALORES - Com cédu-
Ias e moedas antigas, coleções das
primeiras cédulas e moedas que cir-
cularam no Brasil no tempo do do-
mínio holandês e do Império. No
Banco Central do Brasil, Avenida Rio
Branco, esquina de Visconde de
Inhaúma. De terça a sexta, das ...
Ilh30m às 16h30m. Sáb., das llh
às l.h e dom., das 12h às 18h,
MUSEU DO TEATRO - Exposição
permanente. Documentos sobro ar-
flstas e atividades teatrais, incluindo
indumentárias usadas em óperas o
peças. Salão Assírio no Teatro Mu-
nicipal. Entrada pela Avenida R i o
Branco (222-2885). De segunda a
sexta-feira, das 13h às 17h. Entrada
franca.

MUSEU DAS ARTES E TRADIÇÕES
POPULARES — Parque do Flamengo,
Av. Rui Barbosa (245-1195). De ter-
ça a domingo, das 12h às 17h.

MUSEU NACIONAL DE BELAS-
ARTES — Galerias nacionais e es-
trangeiras. Na Av. Rio Branco, 199
(223-3470). De 3a. a 6a„ das 12h
_s- 21 h. sáb. e dom., das 15h às
18h. Visitas guiadas de terça a sex-
ta-feira, das 15h às 17h.

MUSEU DO BANCO DO BRASIL -
Av, Presidente Vargas, 328/16.° an-
dar. De segunda a sexta-feira,' das
9h30m às 17h30m.

Revistas
TOCO NA BANDINHA DELA - Do
Nick Nicola e Álvaro Marzullo. Dir.
de Manoel Vieira, Com Cole, Iara
SÜva, Tânia Porto, Nick Nicola, Ma-
non Kropf, Tiririca, Chaguinha e três
stríp*teasers. Participação especial
de Jorge Lorcdo. Teatro Carlos Go-
mes, Pça. Tiradenles (222-7581). 3a.
a sáb., 18h, 20h, 22h. Dom., 191. e
21h,
ÃS BONECAS TAMBÉM... - De Ivà
Cardoso. Com os travesti ti Fabetc,
Susy Wong, Camillo e Marlene,
Maurício Loiola, Vanessa Neli, Car-
los Aguilera e o conjunto Tema Trio.

6a., às 21h30m e meia-noite, sáb.,
às 22h, dom., às 18h e 21h30m.
Ingressos do 3a. a 6a., e dom,, Cr$
20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes). Sáb.
a Cr$ 30,00 (preço único). (18
anos). ^^^^
O HOMEM DE LA MANCHA - Mu-
sical de Dala Wasserman, com músi-
ca dc Mitch Leigh. Letras da Chico
Buarque c Rui Guerra. Na prisão, Mi-
guel de Cervantes improvisa uma
dramatização do seu Dom Quixote,
o sonhador dos sonhos impossíveis.
Supervisão de Flávio Rangel. Com
Paulo Autran, Bibi Ferreira, Grande
Otdo, Rubens de Falco o outros.
Teatro João Caetano, Praça Tiradetv
tes (221-0305). De 3a. a óa. o dom.,
às 21h30m. Sáb., às 22h30m. Vesp.
sáb. e dom., às 18h30m. Ingressos
a Cr$ 5,00 galeria c balcão sim-
pies, Cr$ 15,00 balcão nobre, e Cr$
20,00 platéia. (14 anos).
UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 -
Comédia de Paulo Pontes. Como
ganhar (ou quase) na Loteria Espor-
tiva sem fazer força. Dir. de José
Renato. Com Milton Morais, Anall
Alvarez e Raquel dc Biase. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-1818 R. Teatro). De 3a. a dom.,
às 21hl5m. Vesp. dom., às 18h.
Ingressos de 3a. a 5a. a Cr$ 15,00 e
6a. a dom., a CrS 20,00. (18 anos).
O TRÁGICO FIM DE MARIA GOIA-
BADA — Comédia absurda de Fer-
nando Melo. Uma velha zeladora
apaixonada por um jovem professor
provoca rebuliço no mundo inteiro.
Dir. de Fernando Torres. Com Darle-
ne Glória, Cecil Thiré, Norma Dumar,
Cléber Drable e Pedro Paulo Rangel.
Teatro Nacional de Comédia, Av.
Rio Branco, 179 (222-0367), de 3a.
a 6a-, 21h30m. Sáb., 20h30m e ....
22h30m. Dom., 21h. Vesp. 5a., lóh
e dom., 18h. Ingressos a CrS 12,00
de 3a. a 6a., e dom. Aos sábados,
a CrS 25,00 o Cr$ 12,00 (estudan-
tes), (16 anos). Até domingo.
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Crimeterapia
(Mauro Mendonça e

Beatriz Lira) deixa o
cartas hoje, depois

de três meses
de permanência no

Teatro Glória

Teatro Miguel lemos, Rua Miguel lc-
mos, 55 (236-6343). De 3a. a 6a.,
às 21h30rn, sáb., às 20h e 22h, dom.
às 19h e 21h30tn.

ELAS ENTENDEM DE TUDO - De R.
Rocha e Meira Guimarães. Dir. de
Carvalhinho. Dir. musical de João
Roberto Kelly. Com Anilsa Leoni,
Carvalhinho, Everardo, Vitória Tor-
res, Nclíto Florem « outros. Toatro
da Praia, R. Francisco 5á, 88 ... .
(267-7749 o 227-1083). De 3a. a 6o„
às 21li30m, sáb., às 20h e 22h30m,
dom., às 19h30m e 21h30m. Últimos
dias.

CRIMETERAPIA - Comédia policial
de Denis Wenlworth. Um criminoso
obssessivo e suas possíveis viti-
mas. Dir. de João Bethencourt. Com
Iracema de Alencar, Mauro Mendon-
ça, Beatriz Lira, Ênio Santos e ou-
tros. Teatro Glória, Rua do Russel,
632 (245-5527). De 3a. a 6a. e
dom., 21h30m, sáb., 20h e . . . .
22h30m. Vesp. dom., 18h. Ingres-
sos a Cr$ 10,00 e CrS 5,00 (eslu-
dantes), de 3a. a 5a., e dom. e
Cr$ 20,00 e Cr$ 10,00 (estudantes)
às óas. e sábs. (16 anos). Último
dia. ,
ALEGRO DESBUM — Comédia de
Oduvaldo Viana Filho. Um i o v e m

publicitário procura sair àa roda-vl-
va da sociedade de consumo. Dir.
de José Renato. Com Gracindo Jú-
nior, André Villon, Berta Loran, Re-
gina Viana o outros. Teatro Ginásti-
co, Av. Graça Aranha, 187 ... .
(221-4484). De 3a. a óa. e dom.,
21h. Sáb. 20h e 22h30m. Vesp.
dom., 18h. Ingressos a Cr$ 20,00 o
CrS 10,00 (estudantes), (18 anos).

GRETA GARBO, QUEM DIRIA?,
ACABOU NO 1RAJA' - Comédia
de Fernando Melo. Grandezas o mi-
sénas do bat-fond carioca. Dir. do
Leo Just. Com Nestor Montemor, Ar-
lete Sales, Mário Gomes. Teatro
Serrador, Rua 5enador Dantas, 13
(232-8531). De 3a. a óa., o dom.,
às 21h. Sáb., 20h e 22h. Vespcral
dom., às 18h. Ingressos ao preço
único de Cr$ 10,00. (18 anos).

MAMÃE, PAPAI ESTÁ FICANDO RC.
XO — Comédia do Oduvaldo Viana,
adaptada por Oduvaldo Viana Fi-
lho. Um papai mal compreendido
pela sua família. Dir, de Válter
Avencini. Com Renata Fronzi, Ari
Fontoura, Felipe Caronc, João Pau-
Io Adour c outros. Teatro Dulcina, R.
Alcindo Guanabara, 17 (232-5817).
De 3a. a 6a„ às 21hl5m. Sáb, . . .
20h • 22b. Dom., 18h e 20h30m.
Ingressos a Cr$ 10,00 sáb., Cr$
15,00, (16 anos).

O GENRO QUE ERA NORA - Nova
montagem da comédia Escândalos
em Sociedade, de Aurimar Rocha.
Dir. do autor. Com Glória Ladani,
Marin Santo Cristo, Medeiros Lima,
Olegário de Holanda c Aurimar Ro-
cha. Toatro do Bolso (Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (287-0871). Dc 3a. a
óa., às 21h30m, sáb., às 21lt o . . .
22h45m, dom., às 20h. Vesp. 5a.,
às lóh e dom., às 18h. Ingressos a
Cr$ 30,00, óa., sáb. e dom., Cr$
25,00, de 3a. a 5a., Cr$ 16,00, vesp.
do 5a., a Cr$ 25,00, vesp. de dom.,
Estudante a Cr$ 8,00 em qualquer
sessão. (16 anos).

APARECEU A MARGARIDA - Co-
média-monólogo de Roberto de
Ataíde, Uma professora primária
biruta ministra à platéia uma aula
rica em ensinamentos inesperados,
Dir. de Aderbal Jr. Com Marília Pó-
ra. Teatro Ipanema, Rua Prudente
do Morais, 824 (247-9794). Do 4a. a
óa., 2lh, sáb, 20h o 22h30m, dom.
IBh c 20h30m. Ingressos de 4a, a

óa. e dom., a Cr$ 30,00 c Cr$ 15,00
(estudantes). Sáb. a CrS 40,00 e
CrS 20,00 (estudantes). (16 anos).
Até 17 de fevereiro.

O AMANTE DE MADAME VIDAl -
Comédia de Louis Verneuil. Triangu-
Io matrimonial no alegre ambiente
de Paris de 1926. Trad. de Milor Fer-
nandes. Dir. de Fernando Torres.
Com Fernanda Montenegro, Otávio
Augusto, Labanca, Afonso Stuart, Ja-
queline Laurence e outros. Teatro
Maison de France, Av. Pres. Antô-
nio Carlos, 58 (252-3456), de 4a. a
óa. e dom., às 21h, sáb., às . . .
21h30m. Vesp. 5a., lóh, e dom.,
18h. Ingressos a Cr$ 25,00 e Cr$
15,00 (estudantes), 4a. e 5a., CrS
30,00 o Cr$ 15,00 (estudante), óa.
e dom. e a CrS 40,00 o Cr$ 20,00
(esludanles), aos sábs. (16 anos).

EXTRA
DOS MISTÉRIOS — Baseado nos
Mistérios da Missa, do Calderon de
Ia Barca. Produção do Centro de
Pesquisa Ex-Teatro. Dir. de Airton
Korensky. Com Edgar Ribeiro, Pauli-
no de Abreu, Elias Nunes da Silva
e Sara Kopczynki. De 4a. a dom.,
às 21h30m. Na Aliança Francoso de
Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.

DYSANGELIUM (Hic e Hoc) - Pro-
dução do Centro de Pesquisa ex-Tea-
tro. Dir. de Airton Kerensky. Com
Edgar Ribeiro. Na Aliança Francos»
de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 54.
Às 2as„ às 21li30m.

DOROTÉIA — Comédia trágica do
Nelson Rodrigues. Prova pública da
Escola de Teatro da FEFIEG. Dir. de
Andorson Siqueira. Música dc Mar-
eus Faria. Com elenco de alunos da
Escola. Teatro do Conservatório,
Praia do Flamengo, 132, às 2lh.
Entrada franca. Alé 10 de fevareiro.

TRILOGIA POP — Exercício ritual
de criação livre, retrospectiva dos
trabalhos do Teatro Laboratório em
73: Fábulas, de La Fontaine, Meta-
morfose, de Hermann Hesse e Nova
Consciência, de luis Carlos Maciel.
Dir. de Pedro Jorge. Músicas de
Yes, Pink Floyd e King Crimson. E.
C. Radar, Rua Mal. Mascarenhas do
Morais, 191 (237-0512). Somente aoi
sábados, às 19h.

INFANTIL ~~
SHOW DO COELHO PERNALONGA
— Produção da Warner Bros, apre-
sentada no Brasil pela Diverplan,
com os personagens dos desenhos
animados (^s Warner: PatoÜno, Piu-
Piu, Galo Frajola, Bip-Bip, Coiolc,
Horlolino Trocalelras o Gaguinho,
entre outros. Adaptação e coroo-
grafia de Hugo Berardi. Apresenta-

ção do Miriam Muller. No Toatro
da Lagoa (Av. Borges de Medeiros,
227-20BO, 227-6Ó86 e 227-3589). De
terça a sexta-feira, às 17h (Cr$ ....
10,00 crianças o Cr$ 15,00 adul-
tos). Sábados o domingos, às lóh
e 18h (Cr$ 15,00 crianças • Cr$
20,00 adultos).

SAIAS DE ALGODÃO - Feitas de
retalhos, com babados largos e a
barra enviesada ou reta, em com-
primento abaixo dos joelhos. Des-
de Çr$ 120,00, na Ecchistenio: R.
Visconde de Pirajá, 156 — sobre-
loja 217.

LEILÕES DE ARTE - A Galeria Pau-
Io Brame já está selecionando as
peças que comporão os primeiros
leilões da temporada de 1974, a
realizarem-se em março próximo.
Entre os objetos, pratarias france-
sas, inglesas e portuguesas, jóias
antigas, móveis franceses e brasi-
leiros e tapetes persas. A Galeria
mantém também um serviço de
avaliação de objetos de arte e qua-
dros, bastando um telefonema para
marcar a visita de um representante
autorizado. R. João de Barros, 147,
no Leblon. Telefones: 247-5628 e
247-8092.

BRONZEADOR INFANTIL - A Cop-
pertone lançou mais um produto,
desta vez pensando na pele fina
dos bebês e crianças: o Baby-Tan,
que evita as queimaduras em ex-
cesso, causadas pelo sol, e protege
do ressecamento, mantendo a umi-
dade normal do corpo. O preço
médio de cada vidro, nas drogarias
e magazines, é Cr$ 13,00.
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FLORES ARTIFICIAIS - Raminhos
de flores silvestres, em pano e ara-
me, ou pencas de frutinhas colori-
das, próprios para serem usados
como broches ou para serem pre-
gados nas abas dos chapéus de pa-
lha. A partir de Cr$ 2,80, na Prin-
temps: Barata Ribeiro, 529, loja B.

NOVOS PERFUMES IMPORTADOS
— O novo perfume Shandy, da Ro-
ger et Gallet francesa, a partir de
Cr$ 61,00, e o Vadrouille, em vi-
dros pequenos, desde Cr$ 26,00,
já estão à venda na Bambu Fino:
R. Visconde de Pirajá, 365, loja 4.

MAQUILAGEM PARA O CARNA-
VAL — A Academia HeIoise's já
está aceitando reservas de horas
para maquilagens especiais para o
carnaval, com aplicações de lante-
joulas, purpurinas e plumas. O pre-
ço médio: Cr$ 60,00. R. Santa Cia-
ra, 50, s/l 204. Telefone: 
257-9790.

VESTIDOS COM RENDÃO - Na
Wave, vestidos longos em voile
branco, com entremeios de renda
e nervuras finas no busto, por Cr$
180,00. R. Visconde de Pirajá,
444, sobreloja 114.

O PRATO PARA 0
FIM DE SEMANA

"LOMBO DE PORCO
COM PURÊ DE AMEIXAS"

Temperar bem o lombo de
véspera. No dia seguinte, colocar
em uma assadeira coberto com
fatias de bacon e bastante ce-
bola ralada e levar ao forno bem
quente para tostar. Deixar en-
tão em forno regular, virando de
vez em quando, até que fique
macio. Servir com batatas fritas
e purê de ameixas, feito da se-
guinte maneira: colocar em uma
vasilha 400g de ameixas cober-
tas por água fria e deixar por
meia hora. Retirar os caroços.
Na mesma água, cozinhar as
ameixas com uma colher de sopa
de açúcar. Amassar com um
garfo e deixar no fogo até que fi-
qüeihcom a consistência de purê.

RUTH MARIA
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| Shows
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Chico Buarque
jas temporada
até março, no

Teatro Casã-Grandc

TEATRO
TEMPO E CONTRATEMPO - Show
do cantor e compositor Chico Buar-
que de Holanda, com a participação
do coniunto MPB-'. Acompanhamen-
los de Bolo (bateria), Nilson (baixo),
Chiciuinho Balera (percussão), Ray
(Ilauta) e Roberto Nascimento (vio-
lão). Dir. de Rui Guerra. Dir. musi-
cal de Magro. Cenografia de Hélio
Eichbauer. Teatro Cnsa-Grande, Av.
Afrânio de Melo Franco, 290 ....
(227-6475). De 4a. a óa., e dom.,
2lh30m. Sábados, 20h30m e . . . .
22h30m. Vesp. dom., 18li30m. In-
çjressos a CrS 40,00 e Cr$ 20,00 es-
tudantes, somente 4a. 5a. e dom,
MARIA AlCINÃ — Produção de Rui
Bri2oia. Programação visual e dire-
çáo de Antônio Guerreiro, Show
com acompanhamento do conjunto
-Sururu no Galinheiro. Teatro da La-
¦goa, Av. Borge; de A^ecieiros, 1 426
1227-6686): cie 4a. a sáb. às 21 h
30m. Dom., às 20h30m. Ingressos a
CrS 30,00 e CrS 20,00 (estudantes),
exceto às sextas-feiras e sábados.
PÕÍTviA DAS DÚVIDAS - Show
com o travesti Rogéria, Rui Cavai-
canti, Luís Pimentel e o Ballet Ne-
gro. Dir. de Agitdo Ribeiro. Textos
de Max Nunes e Haroldo Barbosa.
Tp»tro da Galeria, Rua Senador Ver-
nueiro, 93 — (225-8846). De 3a. a
6a., e dom., às 21h30m. Sáb., àl
20h « 22ii30m. Vesp. dom., às 18h.
SECOS E MOLHADOS - Conjunto
integrado por João Ricardo (vio-
lão acústico, harmônica de boca,
vocal e composição), Nei Malogrcsso
(vocal) e Gérson Conrad (violão, vo-
cal e composição). Acompanhamento
de bateria, percussão, flauta, gut-
tarra, baixo e órgão elétrico. Tealro
Taresa Raquel, Rua Siqueira Campos,
143 (235-1113): de 3a. a dom., às
2lhl5m. Ingressos a CrS 30,00, de
óa. a dom., a CrS 25,00, de 3a. a
5a. Até dia 12 de fevereiro.
ÒS ÚLTIMOS DIAS - Show «~m~õ
•rs nior e compositor Luís Gonzaga
Júnior. Dir. musical de Sidney Ma-
los. Músicos acompanhantes: Eduar-
do Andrade (percussão), João Cor-
tes (bateria), Sidney Matos (guitar-
ra e violão), e Arnaldo Luís (bai-
xo). Tealro Fonte da Saudade, Av.
Cpitácio Pessoa, 4 866 (256-2990 c
257-8200): de 4a. a sáb., ás . . .
21h30m. Dom., às 20h. Ingressos a
CrS 20,00 e CrS 10,00 (estudantes),
excito aos sábados. Reinicio da
ttmporada amanhã.

se, formado por Ricardo — baixo e
bandolin. Joca — bateria e per-
cuss.ío. Kay — guitarra e violão, e
Zé -— órgão e flauta. Apresentação
especial do Grupo Frulo. Tealro Opi-
nião, Rua Siqueira Campos, 143 ....
(235-2119). De 4a. a dom., às . . .
21h30m. Ingressos a CrS 15,00,

NOITADA DE SAMBA - Com Nél-
son Cavaquinho, Xangô da Manguei-
ra, Conjunto Nosso Samba, Sabrina,
Vera e Zeca da Cuíca. Todn» ai ie-
gund.is e terças-feiras, is 21h30m,
no Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143.

RODA DE SAMBA - Comandado
por Candeia, Anik Malvil e Edinho
da Mangueira. Participação de pas-
sislas, ritmistas e partideiros. No
Copalome (Ladeira Ari Barroso, 1 —
236-6049). Todas as segundas-feiras,
a partir das 20h30m,

CASAS NOTURNAS
ALÉM DA VELOCIDADE — Show
com o cantor e compositor Roberto
Carlos, acompanhado pela Orquestra
MC2, sob a regência do maestro
Chiquinho de Morais. Coral dt Se-
verino Filho e Alzik and the Joy
Quartet. Direção de Miele e Bôscoli.
Antes e depois do espetáculo. Grilo
de Carnaval com a orquestra de Vai-
dir Calmon e as Garotai do Rio, gru-
po de dança moderna. Canocio, Av.
Venceslau Brás, 215 (246-0617 e ....
246-7188). 4a e 5a. às 22h30m (CrS
35,00, às óas., às 23h30m (CrS 
45,00), sáb. às 20h e 24h (CrS 
45,00 e dom., às 18h (CrS 35,00).
Permitida a enlrada d» crianças cle
mais de cinco anos no espetáculo
de domingo, com ingressos a Cr$
20,00. Alé dia 17 de fevereiro.

NOSSA ESCOLA DE SAMBA - Show
dirigido por Haroldo Costa, Coreo-
grafia de Mary Marinho. Com Rogé-
ria, Dalila, Abílio Martins, lone Fer-
nandes, o Coral de Raul Moreno, Oi
Bjtuqueiros, o Grupo Maculelê da
Bahia e Seleção Brasileira d» Mu-
latas. De 3a. a 6a., « dom. a par-
tir das 24h, sáb., às 23h < lh.
Na Sucata (Borges dt Medeiros).
Reservas: 227-2080 e 227-6686.

BALANGANDÃ — Show diariamen-
te a partir das 22h, com a pianista
Judith Kenez, a cantora ca nade n-
se Sharon Friendly e os conjuntos
de Márcio Montarroyos e Paulo Mou-
ra. Das 18h às 22h, música ao vivo
para dançar. Hotel Nacional
(399-0100). Consumação mínima: CrS
50,00. A partir das 22h.

EXTRA
ROUC EM DO' - Show de rock
contemporâneo com o conjunto Qua-'

,,ww.

O PRIMEIRO TANGO NA MAUÁ -
Show diariamente à lh sob a dire-
ção de Yang. Com o travesti Va-
nessa Show, Olegário Holanda, Jom-
ba, Luís Magnelli, Evsrardo, Juliui
César e o Ballet Argentino. Cow-
boy, Praça Mauá, 39 (243-3135).

SHOW DA NOITE - Às 2as., 3ai.,
sáb. * dom., apresentado por Wal-
ter Miranda, com passistas e ritmis-
tas. De 4a. a óa., o show Samba,
Romance • Fantasia, com Dennis
Duarte e seu Bailei e o cantor João
Geraldo Krisli. Plaia, Av. Prado Jú-
nior, 258-A (257-6132).

SAMBALANÇANDO - Com Míriam
Batucada, Alegria, Sônia Machado a
mais 25 figurantes. De 2a. a sáb.,
às 23h, no Alt-Berlin, Visconde d*
Pirajá, 22 (287-0302).

TOM E DITO — Show com a dupla
de cantores e compositores, de 2a.
a sábado, a partir das 21h30m. Par-
ticipação da cantora Miriam e do
coniunto de Celinho. It Roy, Rua
Fernando Mendes, 28-A (256-7337).
Couvert: Cr$ 30,00.

CASINO DA URCA - Texto de Car-
los Machado e Acióli Neto. Com
Grande Otelo, Nilza Magalhães, Ro-
berto Azevedo e grande elenco. Boi*
te Night and Day, no Hotel Serra-
dor - Cinelândia (242-7119 e , .
232-4220), de 2a. a 6a. à meia-nol-
le, sáb., às 20h30m e 0h30m.

LA BOCA — Show de 2a. a dom.,
a partir das 21 h, com Pedrinho Ro-
drigues, Rubens Leite, o coniunlo
de Sidney Marzullo, a Bandinha
da La Boca e o seresteiro Evandro.
Aos domingos, ao almoço, show
infantil com o Circo do Zé Carioca,
mágicos e palhaços. Sem couvert
artístico. Rua Tcodoro da Silva, 668
(268-4497).

SHOW — D» 2a. a dom., a parlir
das 20h30m, com o conjunto de Pi-
tuca e o cantor Miguel França. Bier-
klause, Rua Ronald de Carvalho, 55
(237-1521 e 235-7727).

BRAZILIAN FOLLIES - Dir. de Mau-
rício Sherman. Figurino de Ai lin-
do Rodrigues. Com Trio de Ouro,
Peri Ribeiro, Sônia Santos, Altamiro
Carrilho e Black and White Dancers
e mais 35 artistas. No intervalo do
show, apreientação do Grupo Fu-
2u£. Hotel Nacional, Av. Nièmeyer.

SHOW — De 2a. a sáb., a partir
das 17h, com a cantora Telma acom-
panhada do coniunto Som Trio e o
seresteiro Evandro. Texaj Bar, Av.
Atlântica, 974-A (257-1104). Couvert
CrS 10,00.

SERESTA — E música ao vivo para
dançar, dt 4a. a sáb., com as can-
toras Teresa Cúri e Graciela e par-
ticipação especial de Grcgorio
Barrios. Cervejaria Capelão, Rua Se-
nador Dantas, 84 (242-2348).

CHURRASCARIA PAVILHÃO - Show
dt 5a. a sáb., das 20h30m a 0h30m.
t dom., das 12h às lóh, com o con-
junto Som-4, a cantora Dora e a
dupla de cantores chilenos Sérgio e
Verônica. Campo de São Cristóvão,
102 (234-5548).

SUSEXY SHOW - Show de 2a. a
sáb., a lh, com Tania Porto e mais
40 artistas em cena. Participação es-
pecial' de Dina Gonçalves, Evr:rardo
e Cy Manifold, Erotika, Av. Prado
Júnior, 63 (237-9390).

SHOW — Dt 2a. t sáb., eom Dim
TrinJade, Elltn dt lima, Adélia Pe-
dro», Antônio Canpos, o pianista
Don Charlas • os guitarristas Ante-
nio Ferreira e Silvino Pinheiro, Ras*
taurante Lisboa à Noite, Rua Frarv
cisco Otaviano, 21.

VEM SAMBAR, IAIÃ - Às óas. e sáb.
à ineia-noilt. Apresentação e dire-
ção de Oscar Nascimento. Com An*»-
lia, Balalaika da Mangueira, o corv
junto Ideais do Samba, mulatas e
ritmistas. Sem couvert artístico.
Churrascaria O Gargalo (Shopping
Center do Méier), 3.° andar — Tel.
229-0095 e 229-0074).

ZÉ MARIA — Ao plano todas as
noíles, no Kaitauranta Forno t Fo-
gio, Rua Sousa Lima, 48 (287-4212).

GRINCHA BANK - E sua bandinha
se apresenta de segunda a domin-
go, a partir dai 20 horas, na Chur-
riscaria Leme, Rua Rodolfo Dantas,
16 (237-5599).

GOLDEN SAMBA SHOW IN RIO -
Dirigido e apresentado por Gasoli-
na, com passistas e ritmistas. To-
das as noites, música ao vivo na
hora do jantar, com a cantora Cé-
lia, Os Zíngaros e o conjunto de
Válter Amaral. Churrascaria Las Bra-
sas, Rua Humaitá, 110 (246-7858 e
266-3455).

SHOW — Todas as sexlas e sábados,
a partir das 22h, t domingos, na
hora do almoço, com o conjunto d*
Rubinho t os cantores Mário César

a Norimar. Churrascaria Lat Palmas,
Rua Nicarágua, 468 (280-4948). Sem
couvert artístico.

ELEN DE LIMA — Acompanhada dos
cantores Cy Manifold, Valesca, Bill-
mar, Sérgio Moreno e dos conjuntos
Os Grilos e Samba Show. Rincão
Gaúcho da Tijuca, Rua Marquês de
Valença, 48 (264-Ó659, 264-3545 e
248-3663). No Rincão Gaúcho da Ni-
tsrói, todas as noites, show com os
conjuntos Esquema Novo e Bandinha
do Rincão e os cantores Maryland e
Zé Carlos. As óas., apresentação da
cantora Elcn da Lima e aos sábs.,
Cy Manifold.

BWANA'S QUARTET — Tocando to-
das as noites, a partir das 21h,
acompanhado dos cantores Lorena
e José Luís Machado, na Churrav
caria Tijuca na, Rua Marquês da Va-
lenca, 71 (228-8870).

OSMAR MUITO — E seu coniunlo
e a cantora Sally Baldwln. Diária-
mente no Flaj (Rua Xavier à* Sil-
veira, 13 (255-0735). Sem couvert.

SAMBATUQUENTE - Show apre-
sentado de 2a. a 2a., das 23h30m
à lh, com Célia Paiva, Sílvio Alei-
xo, The Brazilian Girls, o coniun-
to Samba Quatro e Lorelti Trio.
Boate Ktltkombe, Av. Copacabana,
1 241 (267-2735).

TANGO — De 2a. a sáb., a partir
das 23h, ihow de tangos, boleros
e sambas-canções. Com Juan Daniel,
Perez Moreno, Luís César, Dina Gon-
çalves, Evandro, Sônia Melo, o Con-
junto Típico Portenho, o Conjunto
de Julinho do Acordeão, o pianista ,
argentino Alberto • atrações
diversas tedas as semanas. Apresen-
tação especial da cantora Valesca,
todas as óas. e sáb. Casa do Tango,
Rua Voluntários da Pátria, 24 —
1.° andar - (226-2904).

SAMBA, HUMOR E MULHER - De
3a. a 5a., e dom., à meia-noite. As
6>s., e sábs., às 22h30m, «how com
Lady Hilda, a cantora Maria Helena
e um elenco de 35 mulatas, passis-
tas c ritmistas. Dir. de Ernâni Filho
Ã lh, apresentação do cantor Ivon
Cúri. Aberto todas as noites com
cozinha brasileira. Sambío e Sinhá,
Rua Constante Ramos, 140 ....
(237-5368).

POKER BAR — Apresentando Show
com Josemir Barbosa e Valesca. De
2a. a 6a., ¦ partir das 18h. Rua
Alm. Gonçalves, 50 — (235-3485).

MINICARNAVAL - Show diariamen-
te, às 22h, com a participação do
cantor Carlos Hamilton, Sargentelli
Filho, passistas e ritmistas da Man-
gueira e Portela. Participação espe-
ciai do conjunto Harpa Havaiana.
Schinitão, Rua Voluntários da Pá-
tria, 24 (226-2904).

TITO MADI, MARISA E RIBAMAR
— Show de hora em hora. As 22h,
apresentação extra da cantora Va-
lesca. Na Boate Fossa (R. Ronald de
Carvalho, 55 (237-1521 e . . . . .
235 7727). Couvert: Cr$ 30,00. Não
funciona aos domingos.

EDDY STAR — Apresentação de 3a.
a dom. a partir de Oh. Participação
da Banda do Number One, cantora
Áurea Martins e o conjunto de Emy
Oliveira. Number One, Rua Maria
Quitaria, 19 (267-2231).

O CASO — Show com direção de
Luír. Carlos Miéli. Com Sandra Bréa,
Mieli e Pedrinho Mattar. De 3a. a 5a.
à meia-noite, óa. e sáb., à lh e
dom., às 23h. M. Pujol, Rua Aníbal
de Mendonça, 36 (287-0105). Últimos
dias.

VARIEDADES - De 5a. a dom., apre-
sentação do conjunto de Ubirapara
Silva e vários cantores. De 2a. a
4a.-feira, música para dançar Chur-
rascaria Ttm Tudo, R. Padre Manso,
180 (390-6054).

Livros

Televisão
CANAL 4

*"

Boa programação para hoje: do.s
quatro longa-melragens, três são plena-
mente satisfatórios em seus gêneros —
o musical O Encanto de Viver, o melo-
cirama de época O Destino inc 1'ersc-
ene e o cirama teatral Anastácia — e
um é excepcional: o clássico A Mulher
I'ii7. o Homem, encerrando o minifesti-
vai Frank Capra que a Globo promoveu
esta semana. ¦ ;

i

15h — TV Glogo, canal 4 — O EN-
CANTO DE VIVER (The Best Things
in Life Are Prec). Produçáo americana,
cm Cinemascope c cores, de 195G, diri-
Rida por Michael Curti*/.. No elenco:
Gordon MacRae, Dnn Dailcy, Ernest
Borgninc, Slicrec North, Tommy Noo-
nan, Murvyii Vyc, Phyllis Avcry, Larry
Kcallng, Tony Galenlo, Norman Bro-
oks,
• A carreira, o.s sucessos c os dramas
do .famoso trio de compositores da
Broadway, Buddy De Sylva tMacRae),
Iicw Brown (Borgninc > e Ray Hender-
son (Dailey), responsável por diversos
êxitos dos anos 20, como Snnriy Boy.
Boa reconstituição de época e direção
sóbria do experimentado Curti;- man-
tem o espetáculo sempre atraente, O
novelista John OTlara escreveu a his-
tória original.

22h*30ni — TV Tupi, canal fi - O
DESTINO ME PERSEGUE (The Pre-
sidehfs Lady). Produção americana,
em preto e branco, de 11)53, dirigida por
Henry l.cvin. No elenco: Charlton Hcs-
ton, Susan Hayward, .lohn Mclntire,
l*ay Bainter, Carl ]'etz, Ralph Dumke,
Whitficld Connor, Gladys Hurlbul, Bu-
th Attaway, Charles DLngle.
• A vida romântica de Andrew Jack-
son (Hestont antes de sua eleição pataPresidente dos EUA, no inicio do sé-
culo passado. O escândalo dc seu ca.sa-
mento com a amada Rachel tSusan
Hayward), acusada de bigamia. c que
serviu cle arma para seus adversários.
O íllme, bastante sentimental, S0 pren-
de exclusivamente a esse detalhe da vi-
ria de Jackson. segundo o liest seller
original de Irving Stone, adaptado á
tela por John Patrick, Heston voltaria
a interpretar Jncson em 1058, no filme
O Corsário sem Pátria,

24h — TV Globo, canal 4 - A
MULHER PAZ O HOMEM (Mr. Smith
("ioes to Washington). Produção ameri-
cana, em prelo e branco, (Ir l!)'t!l, diri-
Sida por Frank Capra. No elenco: ,1a-

10hl5mi Abertura — Color Bars.
I0h30m: Curso de Francês, llh: Vi-

Ia Sésamo. 12h: Festival de Dese-
nhos. 13h: Hoje (a cores). 13h30m:
Carinhoso. 14h: Túnel do Tempo.
15h: Sessão d* Férias, filme: O En-
canto d* Viver (a cores). 17h30m:
Globo Cor Especial: Festival Hanna
Barbera, com os desenhos: Labora-
tório Submarino, Os Muzzarella e
Charlia Chan. 1 Bh: Globo em Dois
Minutos. 18h05m: Shaiam, Xerife &
Cia. 18h45m: Globo em Dois Mlnu-
tos. 18h50m: Supermanoela. 19h
42rri: João Saldanha. 19h45m: Jornal
Nacional (a cores). 20hl0m: O Se-
mideus. 21h: A Grande Família. 22h:
Os Ossos do Barão (a cores). 22h
45m: Jornal Internacional (a cores).
23h05m: O Jogo Mortal, filme: Sa-
bat das Bruxas. 24h: Sessão Coruja,
filme: A Mulher Fax o Homem.

CANAL 6
10h: Abertura. 10h30m: TV Educati-
va. llh: A Feiticeira (a coros). 12h:
Jerónimo, o Herói do Sertão. 12h
30m: Plantão Permanente. 12h32m:
Esporte em Cima da Hora. 12h52m:
Reda Fluminense de Noticias. 13h
I5in. Programa Edna Savaget. 141)

mes Stewart, .leaii Arthur, Claude
Uains, Edward Arnold, Thomas Mll-
chcll, Guy Kibce, Eugene Pallettc, Ben-
lah Btmdi, Harry Carcy, II. IJ. Warner,
Ruth Donnelly, Grant Milchell, Porter
Hall, William Demarcst, Jack Carson.
• Stewart é um ingênuo rapaz do ln-
terior convencido por políticos lnescrii-
pulosos a aceitar uma cadeira no Se-
nado, a fim de facilitar as artimanhas
do grupo. Jean Arthur é a secretária
que lhe revela a trama. Uma das mais
famosas comédias de Frank Capra, cle
quem a TV Globo exibiu nesta semana
Do Mundo Nada se Leva e O Galante
Mr. Deeds. A seqüência final — um
discurso interminável do herói — 6 an-
tológica. A produçáo foi candidata a
vários Oscar, inclusive de filme, dlre-
çáo e ator, recebendo o dc roteiro oti-
pina! iLewls R. Foster). James Stewart
ganhou o prêmio da critica de Nova
Iorque,

0h30m — TV Tupi, canal 6 —
ANASTÁCIA, A PRINCESA ESQUE*-

08m: Ás do Espaço e Esquadrão Ar-
co-íris. 14h39m; Batman (a cores),
15h: Daniel Boone (a cores), lóh:
Joio da Silva. 16h44m: Viagem ao
Fundo do Mar a cores). 17h40m: Ei-
per, o Garoto a Jato (a cores). 18h
10m: As Divinas s Maravilhosas. 19li
13m: Coelho Pernalonga • Sua Pa-
tota (a cores), e Porki Pig (a cores).
19h40m: Mulheres de Areia. 20h
45m: Jornal da Tupi (a cores). 2'h:
Os Trapalhões (a cores). 22h30m:
Filmei Inesquecíveis: O Destino me
Persegue. 0h30m: Filme: Anastácia,
a Princesa Esquecida. 2h: Encerra-
mento.  

CANAL 13
16h30m: TV Educativa. 17h: Via-
gem Fantástica. 17h2om: Teletipo
Rio. 17h30m: Fantasminha legal. 17h
'16111: Teletipo Rio. 18h: Vidas Mar-
cadas. 19hl5m: Teletipo Rio. 19h
20m: João da Silva. 19h55m: Tala-
tipo Rio. 20h: Atualidades Esporti-
vas. 20h30m: Cantara 13. 21h30m:
Cannon (a cores). 22h30m: Teletipo
Rio. 22h35m: Edgar Wallace. 23h
30m: Nichols.

Os horários • programas acima cita-
dos são fornecidos pelas emissoras
*, portanto, de sua inteira respon-
sabiüdade.

CIDA (Anastasia). Produção britânica,
cm Cinemascope e cores, de 1956, diri-
sritla por Analole Litvak. No elenco:
Ingrid Bcrgman, Yul Brynner, Hclen
Haycs, Akim Tainiroff, Martlta Hunt,
Fclix Aylmer, Saoha Pitoeff, Ivan Des-
ny, Natalie Schafcr, Grcgoire Gromoff,
Karel Stepanek, Jna de la Haye.
• Ingrid Bergman obteve o Oscar de
melhor atriz, de 5G por seu desempe-
nho como Anastácia, uma mulher que
se dizia filha do Tzar Nicolau II, úni-
ca sobrevivente do massacre da familia
imperial. Seu encontro com a avó (He-
len Haycs), que desacredita a sua his-
lórla, está entre o.s bons momentos des-
sa. versão luxuosa e satisfatória cle uma
peça de êxito de Marcello Mnurctlc.
Brynner ê um general ru-vo exilado,
que encontra Anastácia, e Desny, um
príncipe, sobrinho do Tzar, que se
apaixona por ela. A música cle Alfred
Newman, muito conhecida, ajuda a
sustentar o clima dramático,

INTERINO

Carlos Castaneda e Rachel Jardim —
dois livros, dois objetivos. A Erva do Diabo,
do muito estranho, exótico Carlos Castaneda,
são as experiências indígenas com plantas
alucinógenas, reveladas por um velho índio
Yaqui, de Sonora, México. Don Juan ensi-
nou a Castaneda os usos do Peiote e outras
plantas, que abrem as portas da percepção,
iniciando-o nos métodos para conseguir a vi-
são e o domínio de um mundo de "realida-

de extra-sensorial." Castaneda conquistou
com suas teorias e livros (que serão pu-
blicados no Brasil pela Record) grande no-
toriedade após. a publicação de um longo
artigo na revista Time. Rachel Jardim é a
mais nova revelação da memorialística. Em
Os Anos 40, ela realiza um livro belo e co-
rajoso, desfiando as suas lembranças de Juiz
de Fora e Rio, com excepcional autenticidade.

REMY GORGA, filho

NICOLETA NINFETA, de Cassandra
Rios, Record. A Autora diz que o
conteúdo emocional depende sem-

pre dos personagens que cria e
"embora não seria fazendo com-

preenderem-me que eu explicaria
minha obra, a minha literatura não
é espelho de outros valores, mas
da minha própria inspiração". Volu-
me de 165 pp., Cr$ 22,00. 

TODÕYIÍREMOS IRMÃOS, de J. M.
Simmel, Nova Fronteira, tradução
de Erika F. Engert Rizzo, capa de
Miguel Paiva, livro que retrata a
vida de Richard Mark e seu trá-
gico destino. Em meio ao desen-
rolar dos falos, porém, Simmel con-
segue mostrar nitidamente o pre-
sente e o passado do povo alemão.
Volume de 440 pp. '
VERÃO NO AQUÁRIO, de tygia
Fagundes Telles, José Olímpio, capa
de Eugênio Hirsch, 3a. ed. tygia
Fagundes Telles é, segundo Otávio
de Faria, autêntica, inequívoca ro-
mancista. Verão no Aquário conta
a história de um conflito entre mãe
e filha. Volume de 174 pp., CrS
20,00.

O SEQÜESTRADOR, de Victor Can-
ning, Martins, capa de fuís Dlaz.
O Autor reúne as habilidades re-
veladas no dia-a-dia, numa história
original e impressionante, contem-
poranea, provocante e verdadeira.
Volume de 226 pp., CrS 20,00.
TÚd"Õ"cÕMEÇOI* BEM*~de Charles
Carpentier, Record, tradução de tu-
zia Machado da Costa. O primeiro
avião comercial supersônico está
prestes a decolar do Aeroporto de
tos Angeles. Stan Sears, o piloto,
suspeita que está havendo um caso
entre o co-piloto e sua mulher. A
tensão aparece no exame psiquiá-
tricô que precede o vôo. Volume
de HZ?_ppi'_cí$J28*?£*^
APARECEU A MARGARIDA, de Ro-
berto Athayde, Ed. Brasília, capa
dc Carlos Alberlo Ribeiro. O cri-

OS FILMES
DA TV

tico Yan Michalski leu essa peça
de teatro ainda inédita e diz que
"ler 

peças iríéditas de iovens auto-
res é uma das minhas tarefas mais
constantes". No caso de Roberlo
Athayde "foi uma tarefa quase fas-
cinante: desde as primeiras páginas
senti que a voz de Roberto, aflita

por se fa7er ouvir, tinha a me dizer
algo que eu não estava muito
acostumado a ouvir em nossos pai-
cos; e esta voz nao me decepcio-
nou até a página final". Volume
de 95 pp„ Cr$ 15,00.

SELETA DE ORÍGENES LESSA, José
Olímpio/MEC, organização, estudo
e notas de Gilberto Mendonça Te-
los, capa de Gian Calvi. Coleção
dirigida por Paulo Rónai, divulga
nossos autores mais expressivos e
orienta a leitura e a pesquisa. Vo-
lume de 197 pp-, Cr$ 12,00.

FLAGRANTES MÉDICO-LEGAIS, de
Genival Veloso de França, Imprensa
Universitária da Paraíba, capa de
tucemar Navarro, tivro que focali-
za aspectos médicos, éticos e iurí-
dicos. Volume de 188 páginas.
OS ANOS 40, de Rachel Jardim,
José Olímpio, capa de Eugênio
Hirsch, desenhos de João Guima-
rães Vieira, prefácio de Franklin de
Oliveira, tivro de memórias, se-
gundo sua Autora, a ficção e o real
de uma época. Para Antônio Carlos
Villaça, Rachel foi ao fundo do
abismo e escreveu um livro huma-
no, uma viagem ao abismo dos ho-
mens. Volume de 119 pp., Cr$
25,00.__
X ERVA DO DIABO, de Carlos Cas-
taneda, Record, tradução de Luzia
Machado da Costa.. História dos
cinco anos que Castaneda passou
ao lado de Don Juan, quando
aprendeu o uso das plantas aluei-
nógenas, a caminho da aterradora
jornada que o homem tem de em-

preender para tornar-se um "ho-

mem de sabedoria". Volume He
246 pp., Cr$ 30,00.

Artes plásticas
ANSEL ADAMS — Mostra patrocina-
da pelo Consulado americano, com
103 fotografias do artista americano.
Museu de Arte Moderna, Av. Beira-
Mar. De 2a. a sáb., das 12h às
19h, c dom., das 14h às 19h. Até
dia 28 de fevereiro. 
COLETIVA — Obras de Vânia Via-
na de Paula, Laódice Camargo, Vil-
ma Mendes, Nina Maria Lemos e
íris Braga. Piccola Galleria, Av. Co-

pacabana, 919, sobreloia. De 2a. a
óa., das 9h às 12h e das 15h às
19h. Até dia 20 de fevereiro.

GRAVADORES AMERICANOS - Co-
leliva com obras de Judith Brodsky,
Ann Gross, Jacob Landau, Stephan
Martin, Burlon Wasserman, Richard
Kemble, Josep Demarais e Werner
Drewes. Consulado Geral dos Esta-
dos Unidas, Av. Presidente Wilson,
147. De 2a. a 6a., das 9h às 17h.
Até dia 13 de fevereiro.
BRAMANTE - ENTRE O HUMANIS-
MO E O MANEIRISMO — Exposição
de 97 foto-painéis c algumas ma-
quotes em madeira do pintor e ar-
quiteto Donato Bramante (1444-
1514), mostrando as diversas fases
e aspectos de suas pesquisas arqui-
tetónicas. Museu de Arte Moderna,
Av. Beira-Mar. De 2a. a sáb., das
12h às 19h, e dom., das 14h às
19h. Até dia 17 de fevereiro. 

VI.¦JSALAO.ADE-. verão -
Mostra patrocinada pelo
JORNAL DO BRASIL, com
1 0 9 artistas selecionados
apresentando as mais diver-
sas propostas, da arte de
vanguarda aos meios tra-
dicionais de representação
plástica. Museu de Arte Mo-
derna. De 2.° a sáb., das
12h às 19h e dom., das 14h
às 19h. Até dia 24 de feve-
reiro.
NELSON PORTO - Pinturas. Gale-
ria Atelier, R. General Dionlslo 03.
De 2a. a óa., das 9h às 21 h, sáb.,
das 171-, às 21h.*"POSTERS-BARRACÃS 

— Exposição
de serigrafias de 20 artistas, entre
eles Sami Mattar, Ivan Serpa, Glauco
Rodrigues, Ana Lelícia, Henfil e Ja-

gunr. Galeria Quadrante, Av. Gal.

Venancio Flores, 125. De 2a. a sáb.,
das 14h às 22h.

COLETIVA — Obras de 15 arlistas

plásticos, entre eles Lourdes Gua-
nabara, Klênio Passos, Klaus Viana
e Sílvia Chalréo. Museu da Cidade,
Estrada Sanla Marinha, s/n.°. De
3a. a óa., cias 13h às 17h, sáb.,
dom. e feriados, das llh às 17h.
Até dia 13 de fevereiro.

COLETIVA — Exposição do acervo
reunindo obras de Isabel Pons, Ma-
ria Bonomi, Grasspian, Darcílio Li-
ma, Vinicio Horta, Roberlo Maga-
lhães, Milton * Dacosta, Geza Heller,
Mabe, Dali, Zaluar e outros. Th»
Gallery, Rua Francisco Otaviano, 67
B. De 2a. a óa., das 14h às 22h, e
sáb., das lOh às 20h.

EXPOSIÇÃO DO ACERVO - Com
obras de João Câmara, Miguel dos
Santos, Di Cavalcanti, Flávio Tava-
res, Dianira, Píndaro Castelo Bran-
co, Júlio Vieira, Vera Chaves Barce-'
los, Pielrina Checcacci, Fernando
Guerra, Gila Charifkcr, José Melo,
Helena Maria Beltrão de Barros,
Antônio Barbosa, entre outros. Ga-
leria Studius, Rua cias Laranjeiras,
498. De 2a. a sáb., das lóh às 23h.
Último dia.
E*xFÕsTçÃO DO ACERVO - Com
obras de Di Cavalcenti, Portinari
Sclisr, Ge2.i, Heller, Marcier, Ismael
Nérl, Bianco, Sigaud e Iberé Cornar-
go. Galeria Domus, Rua Joana Angé-
lica, 184. De 2a. a 6a., das 14h às
22h e sáb,, das 14h às 19h.

FUTEBOL NO MUSEU — Exposição
de Edgar de Carvalho Júnior. Mu-
seu Nacional d» Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das
13h às 20h, sáb. e dom,, das ...
14h30m às 19h. Diariamente, às
15h, 16h30m e 18h, exibição de
um documentário sobre Peté. En-
trada franca. Até domingo.

ALDA LOFEGO — Pinturas. Galeria
Ornalus, Rua Dias da Rocha, 20-B.
Às 4as. e óas., das 9h às 22h. 'As

3ns. e 5as., das 9h às 19h e sáb.,
das 9h às 12h. Último dia.

CÍ3LÍfTvA — De obras do: Mabe,
Aldemir Martins, Odriozola, Rony
Brandão, Campeio, Sachiko, além de
gravuras de artistas estrangeiros.
Galeria Vernissage, Rua Hilário de
Gouveia, 57-A. De 2a. a óa., das
14h às 22h. Último dia.

Planetário

HOJE 'NA RADIO
JORNAL DO BRASIL

ZYD-66
AM-940 KHz

MÚSICA CONTEMPORÂNEA (15h) -

Rupert Hine, Jan Akkerman, Alvin Lee, My-
lon Le Fevre e Badger.

PRIMEIRA CLASSE (22h às 23h) -

Adagio para Cordas e Órgão, de Albinoni
(Orquestra de Câmara Barroca); Marcha Tur-
ca, de Mozart (Landowska — cravo); Valsa
Triste, de Sibelius (Gould); Variação da Ra-
psódia sobre um Tema de Paganini, de
Rachmaninoff (Penario — piano); Sexteto Mis-
tico, de Vila-Lobos (Turibio Santos — violão)
e Concerto N.° 1, (1.° Movimento), de Cho-

pin (Rubinstein — piano).'
NOTURNO (23h) A música de Tony

Bennett.
NOTICIÁRIO - De 2a. a 6a. 6h 30m,

7h 30m, 8h 30m, 9h 30m, 1 Oh 30m, llh 30m,
12h 30m, 13h 30m, 14h 30m, 16h 30rn,
17h30m, 18h30m, 20h 30m, 21h30m,
Oh 30m, Ih30m e 2h 30rn.

Aos sábados, domingos e feriados,
8h 30m, 12h30m, 18h30m, Oh 30m e
2h 30m.

PELOS CAMINHOS DO MUNDO (Oh a lh)
— Música Modulada.

FM-ESTÉREO - 99.7 MHz
Diariamente das lOh às 24lt

CLÁSSICOS EM FM (12h às 13h30m) -
8a. Sinfonia — Dos Mil, de Mahler (Haitink —
75').

ESTÉREO SHOW (16h30m) - Hugo
Montenegro, Ennio Morricone e Ferrante e
Teicher.

CLÁSSICOS EM FM (20h 30m às 22h) --
Concerto em Si Menor, Op. 3, N.° 10, de
L'Estro Armonico, de Vivaldi (Musici — 11');
Noites nos Jardins de Espanha, de Falia (Ru-
binstein — 2V); Concerto para Harpa, de
Dittersdorff (Zabaleta — 19') e Apollon Mu-
sagète, de Strawinsky — (Karajan — 32').

ESTÉREO SHOW (22h 30m - Ted Heath,
Arthur Fiedler e Quincy Jones.

INFORMAÇÕES EM UM MINUTO - De
2a. a 6a. llh, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h,
22h, 23h e 24h. Sábados, llh, 12h, 15h, lóh,
17h, 18h, 19h, 20h, 22h, 23h e 24h. Domin-
gos 12h, 14h, 15h, lóh, 17h, 18h, 19h, 20h,
22h e 24h.

Correspondência para ¦ RÁDIO JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, SOO — 7." andar — Telefone 264.4422.

O PROGRAMA
EM SÃO PAULO

CINEMA

SONHOS DO PASSADO
(Save the Tujer), de John
Avilsen. Estados Unidos,
1973. Jack Lemmon yive Tim
fabricante de tecidos à bei-
ra da falência que finge \im
incêndio a fim de receber o
dinheiro do seguro. Colorido.
Com Jack Gilford, Lauric
Heinemann, Norman Burton
e Liv von Linden. Horário
normal. Cine Paulistano,
Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, 2 344. f 18 anos).

O ESTIGMA DE SATÃ-
NAS (Blood on SataWs
Ciam'), de Piers Haggard.
Inglaterra, 1970. Represen-
tou o cinema inglês na
I Convenção Francesa do
Cinema Fantástico e no IV
Festival Internacional de
Cinema de Terror de Sitges,
na Espanha. O tema gira
em torno de ritos satânicos
praticados por adolescentes.
Colorido. Com Linda Hay-
den, Patrick Wymark, Bar-
ry Andres, Alice Landon,
Simon Williams, Tamara
Ustinov. Horário normal.
Cine Bruni, Rua Dom José
de Barros, 306. (18 anos).

O GRANDE SEQÜESTRO
(Innocent Bysyanders), de
Peter Collinson. Inglaterra.
1971. Thriller de espiona-
gem, envolvendo um agen-
te secreto ocidental c um
cientista soviético fugido de
uma prisão na Sibéria. Co-
lorido. Com Stanley Baker,
Geraldine Chaplin, Donald
Pleasence e Dana Andrews.
Horário normal. Cines Ba-
rão, Rua Barão cle Itapcti-
ninga, 255, e Gazeta, Ave-
nida Paulista, 9 0 0. (18
anost.

TEATRO

DA CRIAÇÃO AOS NOSSOS DIAS -

focalizando a criação do universo e

uma viagem planetária a Marte.

Sfissàea públicas aon iabados, Ho*

iitineos a feriados, ls 15li, 16li30m,

Uh, 19h30m • 21h. Senaoes do fé-

rias às tntças • quintas-feiras, is
lóh e 20h. Às quartas e .extas," às
lóh. Rua Padre Iconíl Franca, junto

A PUC (267-6230 x 267-3520). Prei;o
único: Cr$ 3,00. Proibido o IngrÕS-
io « menores de sete anos.

El Grande tle Coca-Cola,
texto falado em espanhol
com músicas de Roland
House e Diane White. Di-
reção de Luis Sérgio Person.
Com Cacilda Lanuza, Sueli
Franco, Laerte Morrone, Ar-
mando Bogus e Ricardo Pc-
traglla. Critica ao mundo
dos negócios c dos espeta-
culos. Terça, quarta e quin-
ta-feira, as 21h lãm; sex-
ta. às 21h 15iri o 24h;
Sábado às 20h 15m e 23h
30m e domingo, às 18h e 21h
15m. No Auditório Augusta,
Rua Augusta. 943. (18 anos).

O que Mantém um Ho-
mem Vivo?, trechos de pc-
ças, poemas e canções de

Bertolt Brecht. Músicas de
Kurt Weill e Jards Macalé.
Direção de José Antônio de
Souza e Renato Borghi, es-
te último um dos lnterpre-
tes ao lado cie Ester Góes.
De terça a sábado, às 21h,
e domingo, às 18h e 21h. No
Teatro da Aliança France-
sa. Rua General Jardim,
182. (18 anos).

Bonitinha, mas Ordinária,
de Nelson Rodrigues. Dire-
ção de Antunes Filho, mú-
sica de Paulo Herculano e
Antônio Mercado. Cenogra-
fia de Túlio Costa. Com Fre-
golente, Míriam Mehler.
Knio Gonçalves, Margarida
Rei. Claris.se Abujamra, Ru-
bens Rollo c mais 17 parti-
cipântes, Diariamente às
21h. No Teatro Paiol, Rua
Amaral Gurgel, 164. (18
anos i.

Bodas de Sangue, dc Fe-
derico Garcia Lorca. Dire-
ção de Antunes Filho. Com
Maria Delia Costa, Ney La-
torraca, Jonas Mello, Már-
cia Real e outros. De terça
a sábado, às 21h 15m e do-
mingos, às 18h e 21h 15m.
No Teatro Itália, Avenida
São Luis, 50. (18 anos).

O. Pássaro, de Elói Araújo.
Inspirado em Sholem Alei-
hem. Direção de Lúcia Mc-

• lo. Com Elói Araújo, Ale-
xandre Drexier c Merita
Paim. No século passado,
judeus em luta entre a tra-
dição milenar e a ânsia
de modernização, sonhando
com a América como a ter-
ra prometida pelos profe-
tas. De terça a sexta-feira.
às 21h; sábado, às 20h e
22h e domingo, às 18h. No
Teatro de Bolso, Avenida
São João, 1737. (18 anos).

"SHOW"

Tamanduá Come Formi-
«a e o Elefante Leva a Fa-
ma —¦ Ari Toledo diz textos
de Chico de Assis e canta
canções satíricas, üc terça
a sexta, às 21h; sábados, às
20h30m e 22h30m; domln-
gos. à.s 18h c 21h. No Teatro
de Arena, R. Teodoro Bày-
ma, 94. (18 anos).

O Som a INlil de Zé Ro-
drix — O compositor, can-
tor é músico, acompanhado
cle um conjunto de nove fi-
guras. também dança e faz
mágicas. No Teatro 13 de
Maio. R. 13 de Maio, 134.
Somente até domingo, às
21h 20m.
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F . SAÚDE

A TABELA
DA RESSACA

Tão velha pelo menos quanto Noé, a pc-
nosa condição da manhã seguinte tem encon-
trado palavras expressivas para defini-la, Ro-
manos e gregos usavam o termo crápula, mas
um Italiano de hoje em estado de ressaca se
diria stonato, isto é, fora de tom. Um norue-
guês utilizaria a expressão jeg har tommer-
nienn — homens trabalhando na cabeça.
Gueule de bois, usada na França, é a boca de
pau, aparentada da nossa boca com gosto de
cabo de guarda-chuva.

A ciência ainda não encontrou remédio
eficaz para a ressaca. Mas alguns cientistas
do Middleessex Hospital Medicai School, na
Inglaterra, estão sugerindo que a causa desse
purgatório reside nas substancias congênc-
res das bebidas alcoólicas. Estabeleceram uma
tabela segundo a qual quanto maior for o con-
teúdo congênere de uma bebida, anais infer-
nal a ressaca. Começando com o brandi), a
escala segue com o vinho tinto, o rum e o
uísque. Gim, vinho branco e vodea, todos de
baixo conteúdo de congêneres, como o álcool
amilico e os esteres, teriam efeitos mais suaves.

Enquanto o veredito da ciência não se
torna definitivo, os médicos de bar continuam
a proclamar receitas quase religiosas para
cortar a ressaca: leite, óleo de oliva, sal, café,
anti-histaminicos, ovo cru, vitamina B e até
pelos de cachorro. Na verdade, todas as viti-
mas experimentadas da ressaca sabem que
apenas um remédio funciona: o comporta-
mento paciente e estóico. Porque, afinal, ne-
nhuma ressaca é eterna.
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Para que haja vida, tal como
a conhecemos em nosso
pequenino planeta, é
indispensável que haja água.
Ora, ao analisar os dados
remetidos pelos instrumentos do
Pioneer-10 os astrônomos
descobriram a presença de

água em alguns dos grandes
satélites de Júpiter. E isto poderia
ser um indício de que, afinal
de contas, o sistema solar não
seria um vasto deserto com
apenas um oásis: a Terra.
Mais importante ainda foi
a constatação da existência de

moléculas de água na cauda
do Kohoutek. Uma vez que
os cometas são provavelmente
formados para além do nosso
sistema planetário, a

presença dessas gotículas (que
teriam provocado um dilúvio

universal se o Kohoutek se
houvesse chocado com a
Terra) vem reforçar a hipótese
de vida em outros recantos da
Galáxia, nos quais o homem

poderia estabelecer-se
em remoto futuro

WM

A ÁGUA QUE VEM DO COSMOS
(e a vida que pode anunciar)

FAUSTO CUNHA

A 

expectativa criada pelo cometa
Kohoutek, do qual se esperava
mais do que prometia, fez com
que algumas notícias impor-
tantes do mês de dezembro
passassem despercebidas, en-

tre elas a do aparecimento de uma nova
vedete no céu: o satélite Io, de Júpiter.
O próprio cometa não chegou a decepcio-
nar os cientistas, muito pelo contrário.
Não era mais vistoso que o de Halley,
nem aspirava a ser a "estrela de Belém",
como apareceu em certas manchetes.
Serviu, porém, para comprovar uma fa-
mosa teoria, a do astrônomo Fred L.
Whipple, conhecida como a "teoria da
bola de neve suja" (dirly S7ioioball), que
previa a presença de água nos cometas.
Postulava essa teoria que os cometas se
compunham de um núcleo de gelo
(água), vários outros gases congelados e
minúsculas partículas de poeira. Pois
muito bem: dois cientistas canadenses
acabam de descobrir moléculas de água
no Kohoutek.

São eles o Dr. Gerhard Herzberg,
Prêmio Nobel de Química de 1971, e o Dr.
Hin Lew, ambos da Divisão de Fisica do
Conselho Nacional de Pesquisas do Ca-
nada. Segundo eles, foram identificadas
moléculas de água eletricamente carre-
gadas na cauda do cometa Kohoutek.

Descoberta
importantíssima

"Essa é uma das mais importantes
descobertas até agora", declara o Dr.
Steve Maran, chefe-da Operação-Kohou-
tek, da NASA, "e vem fortalecer nossa
crença de que o Kohoutek é, cientifica-
mente falando, o mais importante come-
ta desde o aparecimento do Halley, em-
bora não tenha as proporções que se es-
peravam". Outros observadores já ti-
nham descoberto no cometa a presença
de cianeto de hidrogênio (o terrível gás
das câmaras de extermínio nazistas) e
cianeto de metila — substancias quimi-
cas observadas pela primeira vez num
cometa, e que vêm reforçar a teoria de
que eles se formam fora do sistema solar.

Não é esta a conclusão dos cientis-
tas: mas nós, os leigos, temos o direito
de acreditar em vida e em sobrevivência
em outras galáxias, diante da formação
de massas colossais de água e vapor
dágua, como no Kohoutek.

Aqueles que temiam um choque do
cometa com a Terra mal se davam conla
de que o perigo — nessa hipótese remo-
tíssima — era o de um dilúvio universal.

Outra descoberta que podemos tam-
bém qualificar de importantíssima foi
a da constituição das nuvens de Vénus.
Várias teorias haviam sido formuladas,
ã luz dos resultados obtidos com as son-
das automáticas da URSS e dos Estados
Unidos. Mas o que uma equipe de cien-

tistas espaciais acaba de concluir é pelo
menos espantoso.

Nuvens de ácido
sulfúrico

"As camadas superiores das brilhan-
tes nuvens de Vênus, que durante tanto
tempo desafiaram os astrônomos, são
constituídas de gotículas de ácido sulfú-
rico mais concentrado do que o ácido
numa bateria de automóvel". Essa é a
conclusão da equipe chefiada pelo Dr.
James B. Pollack, do Centro Ames de
Pesquisas, em Mountain View, Califór-
nia. Esse resultado foi obtido pela me-
dicão da "cor" infravermelha de Vênus,
feita de um avião Learjet, e da compa-
ração dos resultados com a simulação,
em computador, das propriedades cro-
máticas de uma grande variedade dc
substancias.

Não é aqui o lugar para se descrever
o complexo processo utilizado a fim de
se chegar a essa conclusão, que parece
definitiva. Tem ela duas significações
diferentes. A primeira é que é essa ca-
mada de ácido sulfúrico que torna Vênus
o objeto mais brilhante do nosso céu,
com exceção da Lua e, é claro, do Sol.
Não se pode saber de que consistem as
camadas inferiores (salvo, mais tarde,
através dc outras naves automáticas i.
A segunda é que, a confirmar-se a hl-
pótese, Vênus será um planeta hostil à
vida como a conhecemos. A atmosfera
venusina contém 100 vezes mais gás do
que a da Terra, e a quase totalidade
desse gás é bióxido de carbono. Essa
atmosfera compacta deve tornar a su-
perfície do planeta insuportavelmente
quente (750 graus Kelvin). Embora o
Dr. Pollack não o diga, parece que Vênus
é mesmo um planeta desértico.

Enquanto vão por água abaixo as
especulações dos autores de ficção cien-
tifica que imaginavam esse planeta como
uma espécie de paraíso virgem ou como
uma reserva biológica da Terra, um novo
objeto celeste — este invisível a olho nu
— começa a despertar a atenção dos as-
trònomos: o satélite Io, de Júpiter.

Luas com
atmosfera

O suspense criado pelo Kohoutek fez
com que se relegassem a segundo plano
os fascinantes resultados do Pioneer-10.
que circunavegou o planeta Júpiter e
hoje se encontra a uns 850 milhões de
quilômetros da Terra, viajando a uma
velocidade de 83 520 km por hora. Deve
chegar ã órbita de Saturno em 1976 e
cruzar a de Urano em 1979, quando en-
tão ficará fora dos limites de comuni-
cação com a Terra e partirá para o des-
conhecido, levando a mensagem de paz
do homem a outros seres inteligentes da
galáxia. Sua velocidade de cruzeiro in-
terestelar será de apenas 45 mil km/h.

A descoberta mais importante do
Pioneer se refere ao satélite Io, quase
tão grande quanto o planeta Mercúrio
e a mais interior das grandes luas jovia-
nas. Maiores do que Io são Ganimcdes
c Calisto, doi.s corpos celestes de tama-
nho planetário I Ganimcdes é bem maior
que Mercúrioi, enquanto Europa (apro-
ximadamente igual, para mais. á nossa
Luai é o menor dos chamados "satéli-
tes galileicos".

Ê provável que esses quatro satélites
possuam atmosfera. Medições infraver-
melhas mostraram que Europa e Gani-
medes têm gelo (de água) em sua su-
perfície. Os quatro satélites mais exter-

nos, Andrastea, Pan, Poseidon e Hades,
situados a mais de 20 milhões de quilo-
metros do planeta, têm órbitas retro-
gradas, o que induz os astrônomos a
acreditarem que se trata de asteróides
capturados pela poderosa gravidade jo-
viana.

Mas voltemos a Io. Este é o melhor
espelho do sistema solar. De cor ala-
ranjada, reflete a luz do Sol de maneira
extraordinária. É constituído provável-
mente de matéria rochosa e ferro, possui
ionosfera e uma tênue atmosfera de
110 km de profundidade. Sua densidade
situa-se entre as da Lua e da Terra.
Sua atmosfera, provavelmente dc nitro-
gênio ou metano, cai na superfície como
neve e endurece, quando Io está do lado
escuro, e volta a evaporar quando o sa-
télite fica exposto ao Sol. É então que
devolve a quase totalidade da luz que
recebe, como se fosse um espelho ou su-
perfície polida de alto poder refrator —
sem igual em todo o sistema. Ele é par-
ticularmente brilhante nos primeiros 10
minutos em que emerge da sombra de
Júpiter.

A estrela
Júpiter

Os mistérios de Júpiter ainda vão
dar muito que falar. Podemos imagina-
lo como uma estrela que nao teve ma-
terial bastante para formar-se. Num
sentido muito lato (e não astronômico),
o Sol e Júpiter constituiriam, para um
observador colocado fora de nosso sis-
tema, uma estrela dupla, A relativa-
mente grande e brilhante e B muito pe-
queria, quase invisível. Um autor de fie-
ção cientifica estaria ainda dentro dos
limites do possível se imaginasse, na cx-
plosão final do Sol e sua transforma-
ção numa nova, que pelo menos por al-
guns instantes Júpiter se converteria
numa estrela, absorvendo, antes do Sol,
alguns planetas próximos. Ou, mais ar-
rojado ainda, que a Terra colonizasse
Marte e os grandes satélites de Júpiter,
Saturno e Urano e mesmo Netuno, e
ainda o longínquo Plutão, acionando a
bateria atômica de Júpiter, embora isso
pudesse perturbar a sobrevivência da
própria Terra.

De qualquer maneira, antes que co-
nheçamos melhor os segredos de Júpi-
ter, não podemos formular uma teoria
definitiva sobre a origem e formação do
sistema solar. Notar, de passagem, que
os seus cinturões de radiação são de
10 mil a 1 milhão de vezes mais fortes
que os da Terra. Para absoluta surpresa
cios cientistas, em Júpiter os eléctrons
de alta energia ocorrem com uma fre-
quência 100 vezes superior ã dos prótons.
Seu campo magnético tem uma polari-
dade oposta à da Terra: nele, uma bus-
sola apontaria sempre para o Sul, em
vez do Norte.

IxwxxwwxMXMttMi*:nxx:*xmÊamn

/«w//iwi/*7.,ljjl BSi^BU 13

JL ' i ¦¦ flflMN {£535 IN

flflflflflrfri BW*^**^KWwBwB^'^^^B

RECORD

PÚBLICO/
--ajB^Jjy -

RYAN 0'NEAL (NA PRODUÇÃO DE

PETER ROGDANOVICH Vçwnj'
uAdepApet

um t.n
apresentando | íiümiuii ni I u-min t-nr.ilTATUM 0 NEAL madeleine kahn peter
a nova SHIRLEY TEMPlEl J0HNNI11ERMAN I BOGOANQVICH !

HO.IE
HOHAHIOI-4-6-.B-10

HKSfflMáftr

Ê85Í
HOHÁHIO ,„,a-4-6-.B-10Ht

«MtKKSVWiftNQirÉ

studiopaissaimduTI IrOMA BR UNI]
_n..5.iii«viigui.D, 35 1 ^^—^^^^^MM!_.,Rua Vise, dff Pir.iin. 371——J

,¦¦a»r.^is."~,• ¦«¦

'VIVENDO 
UMA ESTRANHA -HISTORIA DE AMOR/
iuymond danon apresenta

AL. AIN / SIMONE *
DELON SIGNORET

y,y>
HOJE

GKAKDtS «STOsl I-£í**£**£
DAATUAUIMDf Idbivein
VIUM FIIME , 2O.iB-21.S0«A faJstf?^ciiri» i m

;X,í. Bronson/Oelon ,' ' — mu» ; im»
Mitune-André»

»Jt\»í*fc.mw

A VIIIV A

<*~t ALANARKIN IB anãos ZERO MOSTEL IO anosl

o>* PfJRBEemfK LIVRE I iSA-nos '=<w W***'«

oo/AeoAoweo ,líK£
M/\ec£iLo MAsr/?o/AM/ - mowôa v/ny

MMM£&M0eCOMfcmA(/I8S/M

(AS9IMFALA OAMOR)<ie JOW' OAÔQAWÉG

Otlavu PKXOLO. Jean llSSItn . Moninue CHAUMtnC • Bob, LAPOINTE £M

Pierre'üiÍÀnIUIUI IHHU: . Unlr.bu.Jo co. COLUMBI» PICrUHES ';'¦'¦

HOJE;
HORÁRIO;

2-4-6-8 E
10 HORAS

O OfABO /f QefiffftO uvfê
c^, OS fftMAQQ MARX u

vm/irmmm'/m&\ H^cxomnpe- l&a-nos

Wmmmm -stól < mm!Éà WÉZL «!£«°g2L

FEIRA A «AL AÔHBr^ wrfíGOfMN lBfA^ 
ã / w,w,w ovnJA,:-, rM, UGO TVQMrZA

LOMBARD® POWELL

WfWp <MY mai\'òoOFftey) '^

:'" ''y: — lltiÉNa^tittBHADY-BIÈÈNE ftlÍETTF-ÍMISCHAMR

2-4-6-8-10
HQ^I diMEMA 11

P. Raul Pomrwa. 103

j í| —~yy—^y^^
fl H Minha nssinnluro
TwW*V tem mms importância
^'^Vi ^H no auc cu imaginam.
^r T(1fl| ela vale ate por .-'

JÍ.'.™ '-/fl ¦ telefone.

•V^ II -«='.-•¦* -'¦'
JA JORNAL DO BRASIL ,



COMPORTAMENTO

CADERNO B D JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, quinta-feira, 31 de janeiro de 1974 D PÁGINA 9

PEAMJTS

ATENÇÃO
DEVAGAR
É TEMPO DE FÉRIAS

MARIA LÚCIA RANGEL

m

O trabalho nas oficinas
aumenta de 10 a
15% na época das

férias. Tudo por
causa de amortecedores

velhos, falta de
lubrificação, pneus

carecas e, ocasionalmente
excesso de velocidade

nas estradas

"Não deixe de verificar o
óleo do freio antes de viajar.
E não se esqueça que o óleo
tal é o.melhor..." ou "Se você
pretende passar o fim de se-
mana fora, teste seus pneus
antes...". Frases como essas
são jogadas em cima do con-
sumidor diariamente pela te-
levisão, rádio, out-doors, ofi-
cinas mecânicas, enfim, to-
dos os veiculos da propagan-
da, interessada em vender
melhor o seu produto. O mo-
torista já habituado aos cha-
voes, deixa quase sempre,
frases como essas passarem
despercebidas. Mas elas são
verdadeiras, e antes de via-
jar, ele deve não só verificar
o óleo do freio e os pneus,
mas tudo o mais que deixe o
carro em perfeito estado e
que possa lhe proporcionar
.uma viagem segura.

Um mecânico e um moto-
rista cuidadoso foram ouvi-
dos, com o sentido de alertar
o grande número de motor is-
tas de estrada desta época do
ano. As oficinas acusam um
aumento de 10 a 15'i de ser-
.viço no período das férias, o
que acusa também, um au-
mento de responsabilidade
dos donos de carros, já bas-
tante traumatizados pelo
tráfego tumultuado da cida-
de durante a semana.

¦-'¦'- OPINIÃO DO MECÂNICO
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Gerente da Oficina Allan
Volks.no Jardim Botânico,
Abel Fontes da Silva cuida
cie mesmo, dos carros de
seus fregueses quando acon-
tece dos seus mecânicos es-
tarem superlotados de servi-
£_). Mas é indispensável, se-
gsindo ele, que o motorista
verifique antes de viajar, os
uinortecedores, freios e dire-
cão ão seu carro, os grandes
causadores de batidas em es-
gradas:
J — Os amortecedores — ex-
plica ele — dão uma perfeita
estabilidade ao carro, garan-
tindo as curvas perfeitas, as-
sim como a direção. Já o
freio ruim pode travar uma
roda e ocasionar uma capo-
tagem, priiieípalmente nas
curvas.

Uma prevenção para não
enguiçar no meio do cami-
nho é a verificação das velas
e do platinado. Quando as
velas estão gastas, o carro
começa a ratear e enguiça —
é o caso do carro que demora
a pegar pela manhã — e o
platinado pode abrir e deixar
o motorista na vião.

Quanto aos pneus, Abel
considera-os tão importantes
que acha desnecessário falar.Explica que com 20 mil qiti-lòmetros rodados, um pneunão agüenta mais uma via-
gem de três mil quilômetros.

—¦ Se chove xlvi pouco co-
meça a ratear e numa curva
não agüenta o carro.

_*" recomendável uma revi-
sqo «o sistema elétrico, "sem
esquecer uma caixinha de fu-
ziveis":

•— Pode acontecer de o car-
rò ficar sem luz devido a um
fúzível que custa apenas 10
centavos.

Por último, ele lembra a
caixa de ferramentas, que
deve ter duas chaves âe fen-
da (uma grande e outra me-
nor), uma chave 13 de boca
(para se tirar um distribui-
dor, um carburador, uma
bóia do tanque de gasolina),
uma chave 13 de estria (SO.Í
das medidas dos Volkswagen
são ãe 13mm.), um alicate,
quatro velas, um platinado,
um reparo da bomba âe ga-
solina (ou uma bomba) e
um condensador.

— Pode acontecer âe o pia-
tinaão e a vela estarem com
âefeito âe fábrica e em Volks-
wagen, por exemplo, há sem-
pre alguém em qualquer es-
quina que sabe trocá-los.

Abel é previdente, e não se
esquece da bolsa de ferra-
menta, que deve conter a
chave de roda, seu ferro (ra-
bo do macaco) e o triângulo.

OPINIÃO DO MOTORISTA

Apesar de ter somente 24
anos, Jorge Eduardo Coelho
Neto de Freitas pode dizer
que dirige há 10 anos, época
que no Vale do Bonsucesso"conseguia emprestado" o
carro do pai. Nunca deu uma
batida e trabalho com carro
é coisa que desconhece: "Não
é preciso um cuidaâo excessi-
vo com o carro", diz ele, "mas
só levá-lo para a lubrificação
e revisão na hora certa e evi-
tar trancos e freadas fortes."

Quando vai viajar, seu pri-
meiro cuidado são os pneus
(calibragem) e a verificação
do freio. Ele explica:

— A cada 15 mil quilòme-
tros é bom dar uma olhada
em toãas as borrachinhas, lo-
nas, tuão que faz parte âo sis-
tema âe freio. Assim como os
faróis e limpadores de pára-
brisas, que âepois âe áois ou
três meses, começam a ficar
com a borracha endurecida,
já não limpando bem. Duran-
te o dia, não se sente muito
a diferença, mas à noite, com
um farol cruzado, um filete

de água pode ofuscar inteira-
mente o motorista.

Para uma viagem, ele con-
sidera esses cuidados os es-
senciais:

— Mas evidentemente que
o motor deve andar sempre
bem reguladinho. As fábri-
cas e anúncios mandam nor-
malmente, que verifiquemos
o carro a cada três ou cinco
mil quilômetros. Mas eu, reli-
giosamente, verifico o meu
entre mil e oitocentos e dois
mil. Dou uma geral: lubrifi-
cação geral, de pinos, troca
de óleo, porque o carro fica
sempre inteirinho.

Se acontece do motorista
enguiçar na estrada, Jorge
Eduardo aconselha como pri-
meira providência o estácio-
namento fora da estrada e a
colocação imeâiata âo trian-
guio âe segurança. Se for noi-
te, os faróis devem permane-
cer ligados:

Se o problema for pe-
queno, a gente mesmo resol-
ve, se não, procura-se ajuâa:
um reboque ou a Polícia Ro-
áoviária, que nunca nega so-
corro. Basta estar com o car-
ro paraáo que ela pára para
saber o que aconteceu.

Quanto à velocidade nas
estraâas, ele aconselha os 90
quilômetros, no máximo 100:

Seja o carro qual for, é
a que permite um bom con-
trole sobre ele. Numa serra
ou curva fechada, a velocida-
de não deve ulti-apassar os 60
quilômetros. Na serra de Pe-
trópolis, por exemplo, por
mais esforço Qíte faça o mo-
torista, o velocímetro perma-
nece entre 60 e 65 quilòme-
tros. E esta pequena diferen-
ça âe 5 quilômetros poâe oca-
sionar um acidente. E' prefe-
rível então, deixar a tensão
de laâo, ir um pouco mais de-
vagar e chegar bem ao lugar
pretendido.

E a revisão de um carro
para viagem fica em torno
de CrS 250,00 a 400,00. Ha-
vendo necessidade de trocar
os amortecedores, o preço so-
be CrS 220,00.

DECALOGO DA SOBREVIVÊNCIA

Estes 10 itens devem ser seguidos à risca
por qualquer motorista, principalmente
quando pretende fazer uma viagem,
sob o risco de ficar detido pela Polícia
Rodoviária ou então ter seu carro apreendido.

1'. Pneu em bom estado (inclusive
sobressalente).

2. Equipamento ótico em perfeitas
condições de funcionamento
(inclusive o stop).

3. Buzina funcionando
4. Limpador de pára-brisa em perfeito estado.
5. Freios (de pé e de mão).
6. Triângulo de segurança
7. Extintor de incêndio com a carga plena.
8. Cinto de segurança.
9. Carroçaria perfeita (o carro não pode

estar sem pára-lama, capo, tampa
da mala, etc).

10. Documentação em ordem (recibo
da Taxa Rodoviária, seguro
obrigatório,.licença do carro, carteira
de motorista com exame médico em
dia e carteira de identidade).

Em alguns carros, a luz de cortesia (lâmpada
do teto) serve na lanterna.
Se acontecer da sua lanterna queimar
na estrada, você poderá quebrar o galho.

CHARLES M. SCHUIZ
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horóscopo STARRY
HOJE

ÁRIES

Signo solar vigente: Aquário.

(20 de janeiro a 21 de fevereiro).
Conforma cálculos baseados nas
Efemérides, dc Rafael,., o Sol per-
corre nesle período o signo de
Aquário.

CÂNCER

Y (Jl _a março 1
19 dt abril)

Desfavorável para compras,
principalmente a crédito.
Evite discussões com o se-
xo oposto.

TOURO

V (10 dt abri! 4.
20 dt maio)

Adie decisões importantes.
Evite a impaciência ou
agressividade. Não se ex-
ceda nos gastos.

¦<P>
(21 dt iunho •
.2 dt julho)

Evite agitações e emoções.
Não se irrite. Calma. Bom
para o amor.

LEÃO

si (23 dt Julho >
22 dt agoilol

Dia importante para os co-
mercianles. Cuidado com
as viagens. Dê atenção à
saúde.

Planeta regente: Urano.
Elemento: Ar — Fixo — Positivo.
Parles do corpo: Tornozelos — Sis-
tema Circulatório. i
Melai: Urânio.
Cor: Azul-Elélrico.

LIBRA

(23 dt itlembro _
22 dt oulubro)

Cautela com as finanças.
Propensão a gastar em de-
masia. Procure não co-
meter enganos.

ESCORPIÃO

TH.

CAPRICÓRNIO

>ç (_2 dt dezembro _
19 dt ianeiro)

Dia emocional exigindo
paciência e consideração.
Evite riscos. Cuidado ao vo-
lante.

AQUÁRIO

(23 de oulubro *
21 de- novembro)

GÊMEOSm (21 dt maio .
20 de iunho)

Cuide dos interesses comer-
ciais e pessoais. Cuidado
com a saúde.

VIRGEMw (23 dt agosto a
22 dt icltmbro)

Muito cuidado ao viajar.
Possibilidade de discus-
soes. Seja paciente.

Assuntos domésticos cau-
sarão discórdia. Procure ser
razoável.

(20 de Í_n_ko *
Ift de fevereiro.

Possíveis brigas familiares.
Seja mais ponderado. Não
se exceda.

SAGITÁRIO

(22 de novembro i
.21 de dezembro)

PEIXES

(19 de fevereiro •
20 de março}

Dia de cautela. Procure evi-
tar desavenças. Cuide da
saúde.

Cuidado ao dirigir seu car-
ro. Evite brigas e discus-
soes.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS
1 — estrangeiro, dc outro país; 11 — relativo ao apêndice

móvel, não articulado, que, na cabeça ou na parte anterior dos
animais, serve de órgão do tato; 12 — untuosidade; 13 — céle-
bre matemático e astrônomo francês (1749-1827), inventor do
sistema cosmogônico; 14 — divindade sumeriana; 15 — espécie
de torquês de madeira, usada pelos penteeiros; 16 — sufixo for-
mador dc substantivos, com a idéia de pancada; 17 — (ant.) san-
teiro; 19 — agora (termo do dialeto de Cabo Verde); 20 — ação
dc ir de um lugar para outro; 21 — espécie dc palmeira; 22 —
bebida alcoólica indiana; 24 — lingua daomeana falada na re-
gião de Acra; 25 — lugar sem pastagem para o gado; 28 — pa-
ra barlavento; 29 — caminho mie pode levar o viajante a per-
der-se ou transviar-se do seu itinerário.

VERTICAIS
1 — recifes circulares; 2 — diz-se da rapariga leviana, ama-

lucada; 3 — que revela toleima; que náo é inteligente; 4 — que
se refere ao tratado dos costumes, usos e caracteres humanos; 5
— qualidade de nasal; 6 — corpo cristalizávcl, extraído da resi-
na de uma espécie de icica; 7 — certo jogo infantil; 8 — rei de
Israel de 919 a 918 a.C; morreu assassinado por um dos seus ge-
nerais; 9 — que serve para nadar; 10 -- planta da família das
Ciperáceas; 16 — reprovara (em exame); 17 — canoa pequena
e esguia íeita de casca dc árvore; 18 — parte da Filosofia que
trata dos costumes ou devores do homem; 23 — peça de madei-
ra ou temáo a que se liga todo o sistema tle charrilu; 24 — teci-
do branco de algodão produzido antigamente na Índia; 26 —
cabo do Canadá; 27 — força, poder misterioso. (Colaboração dc
Josc Ricardo Motta dc Oliveira. — Rio). Léxicos: Lello, Pequeno
e Casanovas.
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50-UCÕES DO
NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS - tcofleneíi-; anto-

Cencse; ur; ruir; cr; miada; orne;

aquarela; tur; adama; uc; bi-oro;

«n; pa; ar; galego; eto; omaso;

«nis.

VERTICAIS — taumot-rrjo; enrique;
ot; gorda; eguaras; nei; enrola-
dn; se; isen; aerco; aur; ramo;
édipo; arali; ines; oros; alaj am;
çjo; en.

CORRESPONDÊNCIA

C. NOyÉLLI - Rio - Atiiadcce-
mos o Irlefonunic.. Recebemos ou*

tra remessa de sol-.òcs c cs-

peramoi quo seja constante. O

pseudônimo c interessante. Nos-
sas féliClt-S-Oa.

EVALDE DE OtIVEIRA - Rio — O
confrade é conhecido de José
Rcarclo Moita do Oliveira? Agra-
decênios as soluções. Um abraço.

LUIZ GONZAGA PINTO MENDES -

Rio — Damos as boas-vindas e
esperamos que a :ua presença

seja constante. Um abraço.

Correspondência, colaborações r r*_-
mossa rie livros o revistas (sarai
Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 —

Botafogo - ZC02.
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GUS: Eu dava tudo para saberquem valsar esíá; BEN: Que \^^^i0$^^^M . / . . ,\Z
sempre fazendo perguntas. Z */? '

GUS: Está bém, vou pôr íi V^àleii^j^fo^;Z/;z
KEN: Eu nunca na minha, vídâ ^ylilgitém ifieÍTiO»*
usar essa expressão A"pét * ^a^_i|KJ fojjo^ ,: ¦¦ 

;/
GUS: Eu garanto que era ássimíZz^ v Z.:í Z/'-
que minha mãe falava.. "/ ' v
BEN: Há quanto tempo voce nâo.vê^íUam«è? A
GUSZ Não sei, não me lembro. " Z?..

A equipe No mesmo ritmo de
Stênio e Vereza trabalham os
demais componentes da equipe
envolvida nos preparativos para
a encenação de O Monta Carga:
• Leônidas Lara, aliás Paraná,
o contra-regra ("uma espécie
de governanta da gente,

que cuida de tcda a infra-estrutura
e não arreda o pé do teatro");

Leila Cravo, que vai
soltar o seu riso numa das
descidas do elevador;

Clarice Garcia, mulher de Stènio,
que só aparece em fotografia;

Naná e Xuxu, responsáveis
pelas vendas;

Cláudio Miranda, o layoutman;
Artur José Fernandes,

o Tuca, que cuida da adminislração
Walter Magalhães,

relações públicas;
. José Carlos de Abreu

e Rodolfo Lopes de Carvalho,

que instalam o equipamento de sorn

ANTECIPAÇÕES E TENTATIVAS DE EXPLICAÇÃO
Stênio Garcia (Ben)

Esse tipo de trabalho é meio bruxo.
Uma forma de liberar energias para a cons-
trução de um teatro muito nosso, 10 horas
por dia. Impregnamos tudo com essa nossa
vontade de fazer uma encenação pura. Cons-
truímos, buscamos a forma de representar,
atuamos, dirigimos, nos preocupamos com o
som, o jogo de luz, o cenário. Tudo de manei-
ra muito interligada. Essa energia contamina
o ambiente. Para dizer a verdade, o teatro
e peça estão ficando lindos.

Stênio acha que a boa marcha do tra-
balho é resultado do seu perfeito entendi-
mento com Vereza:

O processo de trabalho nunca está
pronto para nós. Sempre estamos a procurar
um tipo de representação mais intimista,' um
angulo novo da forma de atuar. Foi por acaso
que nos encontramos, durante os ensaios de
Cavalo de Aço. Tínhamos o mesmo tipo de
frustração e a mesma preocupação: a busca
de uma característica brasileira, de uma ex-
pressão do ator brasileiro. O encontro foi
muito importante. E essa amizade em que nin-
guém quer rivalizar, vencer, ficar dc cima, rc-
flete-se no trabalho de agora.

Por fim, Stênio opina sobre a TV:
—¦ Fiz teatro durante boa parte de mi-

nha vida. Excursionei pelo Brasil e pela Eu-
ropa (Cemitério de Automóveis, Per Gynt, A
Escada). Mas nunca deixei a televisão. Como
Vereza, acho que a TV capitaliza. O imedia-
Lismo da televisão leva a um exercício de
busca, e a recarga desse material é enrique-
cedora. Sem falar da popularidade, que é ca-
nalizada para o teatro. Coisa que nenhum
ator pode ignorar ou jogar fora.

-Carlos Vereza (Gus).
Como se teoriza uma coisa sensorial?

Não sei. Portanto, não posso explicar a peça.
Aqui, as coisas são ditas de forma aparente-
mente banal, como só o Pinter sabe fazer.
Por exemplo: ele diz que uma bóia está es-
cangalhada, e você sente que alguém vai mor-
rer. Harold Pinter é um autor de ameaça e
tem uma incrível capacidade de subtexto.

Vereza observa que no teatro de Pinter a
palavra é apenas contraponto do silêncio, de
forma que "o ator se sente estimulado a pre-
encher cada vez melhor os seus silêncios".

Namoro esta peça há vários anos. Ela
é inédita no Brasil. E foi muito por acaso que,
justamente num momento de autodeseoberta
e de questionamento de trabalho, deparei com
o Stênio. Ele estava na mesma situação, que-¦endo fazer um teatro que não fosse trabalho

. sim a extensão da própria vida. Cada tra-'.alho tem de ser perseguido. Stênio e eu nos
conjugamos perfeitamente em tal busca. E é
só por isso que está dando certo a nossa con-
dição de faz tudo nesta peça. Estamos levan-
do as nossas propostas às últimas consequên-
cias.

Para ele, a TV "nào é mácula na vida do
ator":

— Paralelamente ao teatro sempre fiz
televisão (A Ponte dos Suspiros, Verão Ver-
melho, O Cafona, Selva de Pedra, Cavalo de
Aço e agora a Supcr-Manoela). Fiz e faço
porque gosto. A TV demanda outro tipo cie
provocação: E posso mesmo dizer que o seu
imediatísmo —- pegar um script para entre-
gar amanhã — muito ajudou no desenvolvi-
mento do meu trabalho como ator.

-Guest c Escobar (Som) —
— Como contraponto do silêncio, nosso

som ajuda a carregar as palavras de Ben e
de Gus. Usamos música concreta e eletrônica,
criando uma ambientação, um clima estra-
nhíssimo, como Pinter requer. Porque Pin-
ter não escreve nunca o que realmente quer
dizer. E, assim, é a música que vai dar clima
às situações, enfatizando o silêncio dos ato-
res, dizendo coisas que não são ditas com pa-
lavras. São as impressões sonoras que tra-
zem à tona fragmentos do passado encoberto
de Ben e de Gus. Daí porque na música con-
creta fizemos uma colagem sonora de musicas
antigas e também de ruídos de vozes, risos,
choros e programas transmitidos por rádios
de pilha.

Ian Guest e Aylton Escobar advertem, no
entanto, que a música nem sempre estará
presente:

— Ela está ligada principalmente ao
elevador — seu leitmotif — único meio de
comunicação de Ben-Gus com o mundo ex-
terior. O elevador traz comida e carga sonora.
E à medida que aumenta, essa carga
imprime novas impressões no elevador, no-
vas loucuras ph.terian.is. Nossa sonoplastia
procurou estilizar o ruído, não deixando que
em nenhum momento parecesse apenas real.
Para tanto, utilizamos efeitos de geradores,
sintetizadores, pianos convencionais e elétri-
cos, sons produzidos por instrumentos rui-
dosos, risos e as próprias vozes dos atores. Em
determinados momentos a carga sonora é tal
que o público terá a impressão de mundo de-
sabando sobre as suas cabeças. E acredito
mesmo que muita gente mais desavisada não
agüentará semelhante peso.

NORMA COURI
Uma caixa de fósforos no sapa-

to. Duas camas de ferro num quar-
to. Que bem poderia ser uma antiga
cozinha de restaurante. Ou a cabina
áe um submarino. Ou de uma nave
espacial. Frases aparentemente ães-
proviáas áe sentião: "Olha aí, áevol-
veram o café. Vai ver que aináa não
está na hora ão café." Frases, po-
rém, que servem para manter a vio-
lència pairando o tempo toâo no ar.
E por cima, um elevaâor áe ferro.
Um elevaâor que áesce e sobe sem
parar. Que ãomina a cena. Porque
ele sim, é o personagem principal áe

Monta Carga, peça de Harolã Pin-
ter, com estréia marcada para o dia
7 ãe fevereiro.

O teatro áe Pinter tem recebi-
do vários qualificativos. Absurdo é o
mais comum. Outros o situam como
um hiperrealismo. E há quem o cha-
me de realismo exasperaâo. O impor-
tante, porém, é que a sua força re-
siãe na violência que se áilui no áia.
a-áia áas relações entre as pessoas.
E mais aináa: no silêncio. Um tea-
tro que veio ao encontro ãas aspira-
ções áe Carlos Vereza e Stênio
Garcia.

Os ãois serão ao mesmo tempo
áiretores e atores. E por enquanto
são também carpinteiros barulhen-
tos. Há um mês ambos poáem ser
encontraáos a qualquer hora áo áia
martelando na sala da Black Gallery
(Av. Borges ãe Meáeiros, 3 207), que
se transformará em teatro com o no-
me áe Saleta Cuca (Cuca em home-
nagem ao irmão áe Mariza Waá-
áington, dona da galeria, "uma ba-

talhadora áo teatro"). Eles pregam
| as tábuas que irão servir áe chão,

montam arquibancaâas, instalam a
cabina áe luz e erguem pouco a pou-
co o cenário.

O tamanho áa saleta — bem pe-
quena, com capaciáaâe apenas para
umas S5 pessoas — áeverá ajuàar a
criação áo clima áa peça. Durante
uma hora e meia, Ben (Stènio Gar-
cia) e Gus (Carlos Vereza) irão en-
tregar-se ao jogo angustiante áo
questionamento — e esperam trans-
ferir suas aflições à platéia. Tuáo
em função áo monta carga. _.' o par-
tir ãa aparição áo elevador que se
áefinirão o comportamento áos ãois
e a situação-limite áa peça. Como
um elemento áe sucção, o monta
carga exige que ambos estejam cons-
lantemente a optar, seja pela aco-
moáação, seja pelo raciocínio.

— Mas a nossa proposta é âei-
xar em aberto, muito em aberto, a
colocação áo monta carga. Não que-
remos áiáatizar. Caáa um extrapola
c simboliza a situação áa maneira
que quiser.

Pinter ensina que há duas es-
pécies de silêncio:

"Um, quando não se diz palavra
alguma. Outro, quando se emprega
uma torrente ãe palavras. Essa tor-

I rente que tenta dissimular a lin-

| guagem oculta embaixo de si. As pa-
! lavras que ouvimos são um indicio
\ daquilo que não ouvimos na reali-
I daáe. Que não é áito. __" um subter-
| fúgio necessário, violento; um hábil,
! angustiaâo c irônico biombo que

mantém a linguagem subterrânea
em seu âeviáo lugar. Uma forma de
encararmos o áiálogo é ãizermos que
ele é um constante estratagema pa-
ra tapar a nossa nudez."

Coerentes com as iáéias do au-
tor, Vereza e Garcia vêm trabalhan-
do no sentido de conseguir uma per-
feita orquestração dos silêncios e
pausas da peça, pausas e silêncios
que no final deverão dizer mais do
que um jorro dc palavras. Em
O Monta Carga as situações nào se
definem. "Não há ãistinções nitiáas
entre o real e o irreal, entre o veráa-
deiro e o falso. Uma coisa não é ver-
dadeiramente falsa ou veráaáeira-
mente verdadeira. Ela pode ser ao
mesmo tempo falsa e veráaáeira" —
é aináa Harolã Pinter quem opina.

Vereza c Garcia garantem a vol-
ta áe caáa pergunta que o público
fizer, áa mesma forma que Pinter
áevolveu as perguntas áe uma es-
pectaâora curiosa sobre a origem e
a normaliáaãe áos ãois personagens.
Ora, no final áa peça caáa especta-
dor é que deverá responácr a tais
perguntas:

— Quem é você? De onâc veio
você? Você é normal?
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quem?"
dt angra

sabe
da vida

Você sabe da vida. Por isso estamos lhe esperando
em Angra dos Reis com o Refúgio do Corsário.

Exatamente na Praia do Bonfim, bem ao lado da
sub-sede do late Clube do Rio de Janeiro, logo

depois do Colégio Naval. Sabendo sobre Angra e
sobre o Refúgio do Corsário, você pode acabar, de

uma vez por todas, com o seu problema de veraneio,
com preços e condições excepcionais. Por enquanto.

Afinal, vem aí a Rio-Santos.
São casas e apartamentos a partir de 300,00 mensais

(prontos ainda neste verão). Para quem quer saber da vida.
Casas e apartamentos com sala, quarto, cozinha ou

kit, banheiro e área para estacionamento.
Financiamento em até 20 anos.

aoc e
iBW PtapejamerçtofrVepdas

Plantão diariamente até 22 h, inclusive sábados e domingos.
Informações e vendas no local ou na INVESTI MOV rua Boltort Roxo, 161

tels:
CRECI - J-47S

255=142

Olhada no mapa, a Terra do
Fogo é apenas uma porção de
terra que eom boa vontade se

assemelha a um sapato calçaudo
todo o continente. Isolada nos

confins da América do Sul,

quando se fala na possibilidade
de conhecê-la o viajante desavisado
imediatamente pensa que talvez só

pudesse desbravá-la através de
uma expedição meio exploradora,
cercada por certos riscos e muito

frio. Um grande engano. A
imagem nada tem a ver com a

ilha situada numa região dc
imponente beleza que se

estende rumo ao Sul a partir
do Estreito de Magalhães

VINTE 

anos depois de Cabral ter
chegado às costas brasileiras,
Pernão de Magalhães se em-
penhava por encontrar uma
passagem que unisse os oceanos

Pacifico e Atlântico. Enquanto percor-
ria o estreito, que levou o seu nome,
vislumbrou ao longe uma quantidade in-
terminável de fogueiras acesas pelos na-
tivos para combater o frio. E chamou o
local de Terra do Fogo.

Naquele tempo a ilha era povoada
somente por tribos indígenas hoje ex-
tintas: os yaganes, os onas e os alaca-
lufes. Atualmente, depois de definitiva-
mente incorporada à soberania argen-
tina, a região conta com quase 15 mil
habitantes, importantes recursos natu-
rais, indústrias florescentes e duas ci-
dades: Rio Grande e Ushuaia. A primei-
ra com 6 500 habitantes sobre as mar-
gens do Atlântico e a segunda com 5
mil habitantes junto ao canal de Bea-
gle, ao Sul da ilha. As duas estão sepa-
radas por 231 quilômetros e, apesar dt
Rio Grande ser o centro da atividade
pecuária local e a mais populosa, Ushu-
aia é de uma maior importância como
Capital da Terra do Fogo.

Ushuaia começa onde termina a
Cordilheira dos Andes. Aconchegada en-
tre majestosas montanhas nevadas, a
primeira impressão é de que se trata
de alguma cidade transplantada da re-
jião dos Alpes, com suas casas baixas,
seus telhados inclinados e seu indefecti-
vel campanário. Fundada em 1884 pelo
comodoro Augusto Laserre, seus anos de
pionelrismo foram difíceis com os bran-
cos usando de todos os recursos para ex-
pulsar os indios da região, como acon-
tece em todas as páginas da História da
América do Sul. Uma luta tão encarai-
cada que algumas famílias (Inglesas)
chegavam a pagar a caçadores proíissio-
nais cada cabeça de índio apresenta-
da. A familia Bridge, ainda a mais rica
do local, sozinha dizimou quase um ter-
ço da população nativa.

No momento contam-se nos dedos os
.descendentes dos indios. Conta-se nos
dedos e talvez não se gastem as duas
mãos. A mais ilustre é a Senhora San-
tim, mais conhecida como Índia Varela,
que com ferramentas de sua fabricação
faz talhas em madeira de lenga — uma
árvore tipica da região — que ficam
próximas da perfeição. Com sua Cabeça
de Índio a Senhora Santim obteve o
segundo prêmio do Salão Patagònico de
Artes Plásticas em 1958.

DURANTE 

muito tempo Ushuaia
foi uma colônia penal. Há seis
anos as autoridades acabaram
com o presidio sob a alegação
de que o lugar em que se en-

çontravá era insalubre para os presos.
Entretanto, para espanto geral, tão lo-
go os presos deixaram o local a Mari-
nha ocupou a penitenciária e transfor-
mou-a numa base naval, Quer dizer, a
região era insalubre para os presos, mas
provavelmente salubre para os marinhei-
ros. Atualmente, pelo menos a metade
da população é formada por militares.
E fazem questão de frisar: estão todos
com Peron. '

De qualquer maneira, salubre ou
não, goza-se na cidade de um clima ex-
traordinaríamente amável para tais la-
titudes. O frio não chega a ser hicle-
mente graças ã zona montanhosa que
a protege dos ventos, mas mesmo assim
cu não aconselharia a nenhum habitan-
te dos trópicos a aparecer por lá sem le-
var cachecol, casaco, bonés, luvas e to-
do o equipamento necessário para fazer
írente a um inverno de 365 dias por ano.
No inverno propriamente dito a tempe-
ratura média é de cinco graus. Abaixo,
naturalmente. No verão, melhora um
pouquinho e com algum esforço os ter-
mômetros sobem a 15 graus.

Ushuaia é considerada a "porta da
Antártida." Antes porém, de ser a porta
da Antártida é considerada a »idade
mais austral do mundo, qualificação que
não é preciso perguntar a ninguém. To-
dos na terra arranjarão um jeito de di-
zè-lo uo primeiro encontro. Ou mais
propriamente nas primeiras palavras. O
fato cle Ushuaia ser a cidade mais âús-
trai do mundo é o maior orgulho regio-
nal do qual compartilham todos os ha-
bitantes e principalmente o primeiro
mandatário da cidade que ainda tem
para se orgulhar o pomposo nome que
acompanha suas incumbências adminis-
trativas: Governador da Terra do Fogo,
Ilhas do Sul e Antártida.

Para o seu tamanho até que a ci-
dado tem um comércio bastante diversl-
ficado. Os preços, porém, não dlvcrslfi-
cam muito: estão todos muito acima do

esperado. Quando chegamos, inclusive
nos disseram que era um porto livre,
mas depois de verificar o preço das mer-
cadorias entendemos que o porto era li-
vre porque o pessoal podia entrar e sair
à hora que quisesse.

Além de todos esses atributos a Ter-
ra do Fogo. segundo seus habitantes,
também pode ser classificada como o
paraíso da pesca. O que é uma verdade
durante somente cinco meses. Realmen-
te, de princípios de novembro a fins de
março os lagos, lagoas e quase todos os
tormentosos rios da ilha ficam conges-
tionados cle salmonideos. O congestiona-
mento é tão grande que um paulista que
me acompanhou a uma visita ao lago
Fagnano chegou a comentar que parecia
a hora do rush em São Paulo. São sal-
monideos das mais variadas espécies:
salmão encerrado, trutas arco-íris, cas-
tanha, de arroio fé evidente que estou
•epetindo o que me disse um pescador:

cm matéria de peixe mal distingo um
ubarão dc um golfinho i. Quem sc inte-

ressar por pesca e tiver algum dinheiro
para a condução pode dirigir-se ao Chi-
be de Caça e Pesca em Ushuaia, onde sc
obtém todas as informações necessárias.
As licenças de pesca são outorgadas pela
Policia do Território, pelo Clube e pela
administração do Parque Nacional da
Terra do Fogo.

QUANTO 

à espécie animal, a mais
representativa da ilha é o gua-
naco, cuja caça foi proibida pa-
ra a preservação da espécie.
Curioso é que no tempo dos in-
dios ninguém pensou em preser-

var a espécie. Há também tucu-tucus, ra-
posas, coelhos e cerca de 130 variedades
de aves, entre elas os albatrozes, os pin-
guins e o nosso conhecido urubu. No mar
há baleias e lobos-marinhos. Além des-
ses existem ainda as santolas e as chol-
gas, muito procuradas por quem gosta
cle comer bem.

Ushuaia conta com hotéis conforta-
veis como o Albatroz e o Vieja Gamela,
ambos de primeira classe, c restaurantes
de categoria onde é possível saborear os
pratos típicos preparados com carne de
ovelha ou frutos do mar. Oferece ainda
condições bastante satisfatórias para se
realizarem excuusões tanto aéreas como
terrestres ou lacustres. As mais importan-
tes atrações turísticas da Terra do Fo-
go podem ser visitadas seguindo-se pe-
la Rodovia Nacional n.° 3. que une Bue-
nos Aires a Ushuaia através de aproxi-
madàménte 3 200 quilômetros.

A baia Lapata fica a 20 quilômetros
de Ushuaia, perto da fronteira com o
Chile. Defronte dela está o arquipélago
Cormoranes. No caminho que vai a La-
pataia pode-se admirar toda a exube-
rante beleza do rio Pipo e da baia En-
senada. No vale Carbajal, a 13 quilòme-
tros de Ushuaia, pode-se observar gran-
des extensões de turfas com seu clássico
colorido castanho-avermelhado em meio
à moldura natural das montanhas com
suas geleiras azul-esverdeado. O lago
Escondido, a 430 metros acima do nivel
do mar, tem sua beleza em tonalidades
furta-cor cercado cle um fantástico ar-
voredo. O lago Fagnano é um verda-
deiro mar interno com 130 quilômetros
de extensão. Sua cabeceira está a 98 qui-
lômetros cle Ushuaia. Há ainda muitas
outras excursões para se fazer, e os ae-
roclubes cle Ushuaia e Rio Grande rea-
lizam passeios aéreos que permitem con-
templar paisagens verdadeiramente es-
petacularcs.

Para atingir a Terra do Fogo não
há dificuldades, Chega-se por terra, mar
e ar. Por mar. além dos navios da.s em-
presas de turismo, podem-se utilizar os
Transportes Navais que fazem -viagens
mensais levando cargas c passageiros.
De avião podem-se usar a Aerolineas
Argentinas ou a Austral, que, com apa-
relhos a jato, tèm vôos diariamente até
Rio Gallegos na Provincia dn Santa Cruz.
Dai a LADE (Linhas Aéreas do Estado)
se encarrega de fazer a conexão com
Ushuaia.

POR 

terra chega-se através da
Pvodovla Nacionaln.0 3. que pas-
sa por cidades importantes co-
mo Bahia Blàrica, Carmen dc
Patagones. Viedma. Comodoro

Rivadávia e Rio Gallegos. A travessia
cio Est elto cle Magalhães é feita em
bacaças. As rodovias da Terra do Fogo
estão em boas condições, mas somente
entre os meses de novembro a abril. De-
pois disso, corre-se o risco de ficar co-
mo a Janudrla cle Chico Buarque, enca-
lhado a. beira da estrada vendo o ln-
verno passar.
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A igrejinha seiscentista tem uma imagem barroca de Nossa Senhora da Piedade do Pirajá

GUIA JB
Horários e

preços das passagens de
aviões, ônibus c trens

AVIÕES

nn pio para DO RIO PARA , •_ _ •
En.pr.s- Horário Dias Tarifa Equipamento Empresa Hori.io Dias Tarifa Equ.pam.nl.

ARACAJU MANAUS

&„1, í^l -,.,,.:*.*c,-.b-_0) 593,00 J.,10 Cruzeiro 8,30 gj* 
J 

0|8,00 Carav.,1.

BEIÍM Vaso 8:30 3s., 5a. e sábado 1 058,00 Boeing

Cru-ciro 00;05 diário W9.00 Boeing Vsrig °:-5 2a., áa., 5a.. 6a., sáb. e dom. 1 058,00 Boeing

Cru-ciro 15-30 diário 939,00 Boeing Varig 1:15 3a., 6b. e domingo 1 053,00 Boeing
Vaso 9:15 2a., 4a. e sábsdo 939.00 Boeing Varig 10:45 is.-feira I 058,00 Boeing
Vaso 9:15 3a., 5a., 6a. t d:min.o 939.00 Boeing _,.,..
Vaso 21:00 3a., 5». e domingo 939.00 Boeing NATAl
Varig 1:15 3a., 6a. e domingo 939,00 Boeing VaJD ,9.15 diário 836,00 Boeing
Varig í>:20 5a. c domingo 854,00 Eleclra v .jIjq diário 836.00 Boeing
Varlfj 10:30 4a.-fc.ra I 110,00 DC-8
Varig 22:00 sabndo c domingo 939.00 Boeing PORTO AlEGRE
Transbrasil 17:50 diário 939,00 Jatão j:_,i„ 484 00 Bo_inti
Transbrasil 19:30 2a.. 4a. , 6, 939,00 Jatão Cruze.ro 14,00 diano .84,00 Boelnfl

ÍEIO HORIZONTE Cruzeiro 22:05 diário 484,00 Caravclle

Cruzeiro 10:30 2a., 4a., 6a. e domingo Caraveile Vaso 15:45 diário exe. sábado ''o4'?. _°c\ng
Cruzeiro 12:00 2a. a 6a. Caravella. Variq 8:30 diário 4S1'Sx _°c'.r"3
Cruzeiro 13:00 2a., 3a. e 5a. VS-11 Varig 11:45 diário 484,00 Boemq

Cruzeiro 18:35 3«„ sábado e domingo Carav-lle Varig 13:00 -diário 440,00 Electra
Vaso 6:30 diário exe. 2a. e 4a. Bu-ing Varig 19:45 " 3a., 5a., sábado e domingo 484,00 Boeng
Vasp 8:30 diário Viscounl Transbrasil 10:30 3a., 5a. e sábado 484,00 Jatao
Vasp 13:00 sábado e domingo Vis:oun> Transbrasil 11:40 diário 484,00 Jatão
Vasp 14:30 diário cxc. sábado Bjeing or-riE*
Vaso 18:30 diário 145,00 Viscounl n--ir_
Varig 6:00 2a. a sábado Avro Cruzeiro 10:30 diário 739,00 Caravcll.
Varig 7:C0 2a. a sábado Electra/Avro Cruzeiro 15:30 diário 739,00 Boeing
Varig 8:30 domingo Electra. Avro Vasp 8:C0 3a. a sábado 605,00 Samurai
Varig 10:00 2a., 3a., 5a., sab. domingo Elcc.rs Va5p 9.30 3, __ e %i_„_0 739,00 Boeing
Varig ll:CO domingo Avro Vas0 jj.qq 3a e 5. 739,00 Samurai
Varig 13:00 4a.-feira Electra Va!p 19;,5 diério 739,00 Boeing
Varig 16:00 2a. a sábado _'""?., Variq 18:00 2a e 4a. 739,00 Boeing
Varig 19:15 diário Avro. Electra Varig ,.,5 3^ 6g. e doming0 739,00 Boeing
Varig 8:40 5a. feira tlictra Varig ,0.I5 diár!o 739,00 Boeing
BRASillA Varig V 18:30 diário 739,00 Boeing
_ . , ,„ . r,.;„_ Transbrasil 12:30 diário exe. sábado 605,OODarl Herald
Cruze.ro 7:30 3a. e 6a. Bo ng Transbrasil 17:50 diário 739,00 

Jarão
Cruieiro 7:3o 2a. c *1a, boeipg
Cruzeiro 7:35 5a. e domingo Carave SALVADOR
Cru-ciro 17-00 2a. a 6a. Caravella
Cruzeiro 18:35 3a., 5a., sábado e domingo Caravella Cruzeiro 17:15 diário 335,00 B:e.ng
Vae_ 9.15 sábado Bicinq Vasp 8:CO 3a, c sábado 413,00 Samurai
V_s0 11:00 diário One Eleven Vaso 12:00 3a. e 5a. 459,00 Samurai
VaSD 14*30 diári_t Bceing Vasp 15:45 3a. e óa. 505,00 Viscounl
Vaso 21-00 3a., 5a. e domingo Boeing Vaso 19:15 diário 413,00 Boeing
Vaso 22-15 diário Boeing Varig 6:45 4a.-feira 505,00 Avro
Varig 7:00 2a. a sábado 356,00 Electra Varig 7:45 6a. e domm.o 413,00 Avro
Varig 8:30 5a. e domingo E ectra Varig 10:15 diário 505,00 Boeing-727
Varig 10:30 diário exe. sábado E.ectra Transbrasil 7:30 diário 413,00 Dart Herald
Varig 13:45 4a., 6a. e domingo E.cc.ra transbrasil 17:50 diário 505,00 Jatão
Varig 15:30 .6a.-la.ira Boeing Transbrasil 12:30 diariamente o»c. sábado 505,00 Jatão
Varig 16:30 diário ?oemg ,ÂO ....i
Varig 17:30 2a..feira E.ectra SAO lUlS

Varig 10:45 4a.-feira Boeing Cruzeiro 15:30 diário 1 200,00 Boeing
Varig 20:C0 4a.-fcira £_?," Vaso 9:15 2a., 4a. e sábado 923,00 Boeing
Varig 21:00 2a., 6a.-f-.ra Boeing VaJp ,.30 3i. 5s> £ libjdo ç23 M E|cc|f.
Transbrasil 12:15 2a. a sábado ">\_° Varig 8:30 5a. e domingo 839 00 Electra
Transbrasil 19:30 2a„ 4a. e 6a. ¦>»'*<> Varig 1:15 3a„ 6a. c domingo 1 200,00 Boeing
CUIABÁ Transbrasil 17:50 diário 1 200,00 Jatão

Cruzeiro 7:00 3a., 5a. e sábado 704,00 Caravella SAO PAUIO
Cruzeiro 700 ?a 4a e 6a 704,00 Caravete
Vaso 10Í30 2a.', 5a'. e sábado 673,00 Visczunt Cruzeiro 7:15 sábado Caravela

Va"r> 15-45 2a., 4a„ 6a. e sábado 704,00 Boeing Cruzeiro 8:30 diário Carave le
Crurciro 9:00 diano Boetrifl

CURITIBA Cruzeiro 8:00 5a. e drmingo 3je"-,a

Cruzeiro 7:50 2a.. 4a. e 6a. 307,00 Caravella Cruzeiro 14:00 diário Boeing
Vam 15:30 diário cxc. 3a. e sábado 2/9,00 Viscounl Cruze.ro 17:30 diano Boeing
Varig 13-00 diário 279,00 Electra Cruzeiro 22:05 diano Carave,I.
Varig 8:00 3a., 5a., sábado e domingo 279,00 Electra Vaso '2:15 diário Boc;ng
Transbrasil 11:40 2a. a sábado 307,00 Jatão Varo 5:30 diano Boeing

Vasp 16:30 domingo Baelno
FLORIANÓPOIIS Vaso 19:00 4a., 6a. e domingo .oe ng
Varig 13:00 diário 362,00 Eíectra Vaso 20:C0 6a.-feira B:eing
Transbrasil 10-40 2a. a sábado 398,00 Jatão Vaso 22:30 2a., 4a. e sábado Boe.n,.
«17 nn ir.llArtl Vaso 23:30 3a., 5a. c domingo 145,00 Boe.ng
1-ü- uo l.UA^u _._„.,, 

Varig 11:45 diário Boeing
Varig 8:00 3a., 5a., sab. . domingo 464,00 Electra Varig 19-45 diário Bòelng
Varig 9:CO diário 4íf'Ç? Electra Variq 20.30 _,„ ia.. 5s. sáb, ,. domingo Boeing
Transbrasil 11:40 domingo 496,00 Jatao Varig 21:15 3a.. 6a. e domingo Bceing
FORTALEZA Transbrasil 8:30 Domingo Dart Herald

Cruzeiro 15:30 diário 963,00 Boeing Transbrasil 10:30 3a„ 5a. e sábado tW^H.r.ld

Vaso 8:00 3a. e sábado 738,00 Samurai J an.b a. 0:45 2 a sábado M_0-

Vaso 8:30 3a„ 5a. e sábado 963,00 Boeing Transbras 1:40 diário Jatao
Vaso 19:15 diário 963,00 Boeing Transbras, 7,45 diano l^Li"""'''
V""u 1.15 3a., 6a. . domingo 963,00 Boeing í Sih !_ _0._0 dom nao De,;"Herald\/,.:« a.At_ _i_.f_.i_.., 7Sfl m A..r« iransuras _iu:ju comingo •"¦" noioio
Varig o:»j 4a.-icira /oo.ou ftvro _ . ., nn ,_ _¦¦_:.•_. r.-,rt Uf>r.i-i
\/_,:,. io -in j*ir:„ 0/.1 rn _„:„_ Transbrasil 20:45 diário u^n naraia

Tr.n_far_.lt" 1 7 50 dU,l_ 94 
'oo 

Jatãé?° Transbrasil 22:25 diário exe. sábado laticTransbra.il 1 7:_0 diário 963,00 Jatao {0s v- da ponre Aé_ca sSo da. 6 j, 2, horas e cus1am Cr$ )28,00)
GOIÂNIA
Vaso 6.30 diário, c.c. ?a. 4a. 494,00 Boeing VITÓRIA
Vaso 14:30 diário cxc. 2a. 6a. 494,00 Boeing Vaso 12:00 3a. e 5a. 171,00 Samurai
Varig 10:30 2a. e 4a. 462,00 Avro (Cone- Vaso 6:45 2a.. 4o., 6a. e sábado 171,00 Samurai

xão cm VflEp 8:00 3a. e sábado 171,00 Samurai
Brasília) Varig 6:45 4a.-feira I71.C0 Avro

MACEIÓ Varig 7:45 6a. e domingo 171,00 Avro
Vaio 17:00 3a. e 5a. 550,00 Samurai Transbrasil 7:30 diário 171,00 Dart Herald
Varig 10:15 sábado 67700 Jatão Transbrasil 13:45 domingo 171,00 Dart Herald
Transbrasil 12:30 diário (exe. sábado) 672.30 Boeing Transbrasil 16:15 2a. a sábado 209,00 Jatão

e BOM SABER:

— As diferenças nos preços das passagens para a mesma cidade tão
ou sem escala.

- A Vasp possui Bocing-737 e a Varig e Cruzeiro, Boeing-727.
- A taxa dc embarque nos principais aeroportos é de Cr!» 5,50.

motivadas pelas diversas rotas do avião: pelo centro ou pelo litoral, com escala

ÔNIBUS

DO RIO PARA Prp-Ct
(CrS)

Tempo
d.

viay(.m
DO RIO PARA Pre^o

(CrS)

Tempo
d. Saida

SÃO BARTOLOMEU

Aqui também se

fez história
Isidro Duarte

Salvador (Sucursal) — Historiadores e
pesquisadores já determinaram que o riacho
de São Bartolomeu é tão importante histórica-
mente quanto o ria.ho Ipiranga. Circundado
por um bosque de eucaliptos, duas quedas de
água, um maciço florestal dc essências nobres,
entre outros atrativos naturais, foi transfor-
mado no Parque Histórico Pirajá pela Pref ei-
tura de Salvador. Ali travaram-se as lutas pe-
Ia Independência da Bahia.

Mesmo sem os melhoramentos que ali
serão feitos pela Prefeitura de Salvador, o lo-
cal há muito atrai turistas e moradores da
Capital que nos fins de semana fogem do bur-
burinho urbano para um contato mais direto
com a natureza. Ar puro, formações rochosas
de grande beleza, muitas árvores e bosque for-
mam um lugar ideal para piqueniques, ou pas-
seios demorados.
MISTICISMO ATRAI

Há uma série de lendas sobre a cachoeira
de São Bartolomeu, alimentadas, ainda hoje,
pelas centenas de romeiros que ali depositam
as oferendas a Oxum, deusa das águas doces,
orixá mais vaidoso do culto afro-baiano. Ao
transformar o local em parque, mediante dc-
cieto, o Prefeito Clériston Andrade f e z
questão de frisar que a preocupação maior es-
tava na preservação da área verde que forma
o parque, indispensável ao equilíbrio ecológi-
cos da região, ameaçado pelo vertiginoso pro-
gresso de Salvador.

Dentro dessa orientação, o órgão Central
de Planejamento da Prefeitura elabora um
projeto para o Parque Histórico de Pirajá fun-
damentando-se, sobretudo, no que a natureza
ali oferece. Assim, nada será modificado, ex-
plica o Prefeito Clériston Andrade. Os grotões,
quedas de água, riacho, árvores, bosques, tudo
será preservado de modo a que o local não pa-
reça artificial. Haverá mirantes e acessso as-
faltados — além do já existente. A Prefeitura
ainda constrói um cem entrada e saida pela
Avenida Suburbana, que facilitará o fluxo dc
veiculos e pessoas em todas as direções até Pi-
rajá, subúrbio onde sc localiza o Parque.
CAMPO DE LUTA

Pirajá hoje conta com õ mil habitantes. Há
150 anos foi palco de um dos episódios mais
importantes da História do Brasil e parti-
cularmente da Bahia. Em São Bartolomeu as
tropas nacionais comandadas pelo General
Pedro Labatut se abasteciam e descansavam
da refrega contra as tropas portuguesas, bani-
das, afinal, depois de muita luta a 2 de julho
de 1823, um ano depois de ter sido proclamada
a Indepndência do Brasil seriamente amea-
cada por aquele foco de resistência portugue-
sa. Um panteon foi erguido em homenagem
aos heróis baianos e um túmulo em mármore
abriga os restos mortais de Labatut.

A 30 minutos do centro da cidade, Pirajá
conta, ainda, com uma igrejinha seiscentista
de grande valor histórico. Fachada simples,
uma torre e um sino, o templo conta com duas
imagens barrocas do século XVII, de Nossa Sc-
nhora da Piedade de Pirajá e do Senhor Mor-
to. Na parede principal há uma placa que alu-
de ao 2 de julho e o "assentamento de provi-
dências do que restou a Salvação da Bahia."

O levantamento aerofotogramétrico de to-
da área a ser preservada já foi feito pela Pre-
feitura, assim como cadastramento dos pontos
históricos c turísticos mais importantes.

- "É tempo (le férias.,
Eseollia paru onde ir.

A Itatiáiu ret-ervu ':'¦

e financia para voec^.

Araruamá — RJ
HOTEL IA GÕNDOIA Junto
A Ingoa de água radioativa,
aptos, duplos e triplos. No tn
Gôndola há a melhor peixarla
do lugar,
Fribürgo — RJ
AKASKAY - Templo de loga.
Único hotel no flrasil com ali-
ment..ção mocroblótlca e vege*
t ariana. Piscina e cachoeira.
Fone: Fribürgo 5005,
HOTEl FAZENDA DA SERRA -
Sob <i direção dos propriet., lia
sepé do Maciço do Itatiaia.
Leite r.o curral, saun*., ducha,
espertes, banhor. de ribeirão,
apt.°l privativo-.
Penedo — RJ
COLÔNIA FINLANDESA
DANIEtA - Pewno li"
bruçado sobre um rli
dra5 e águas cristalinas,
piscina, ducha natural,
e suites. Caprichada comida ca-
seira.
Pirai — RJ

MELLO HOTEl - No Km 84
clfl Via Dutra um hotel ffl_çnda.
Leite no curral, alimentação far-
ta c sadiíí, produção própria.
Piscina, varanda, larjo, ele.
Sacra Família — RJ

HOTEL FAZENDA STA. BARBA.
RA - Entre o céu e a monta-
nha o mais pitoresco Hotel Fa-
zenda. Contida caseira, plng*
pong, cavalos, piscina, quadras
íle esportes, pescaria etc.

Guarapari — ES
HOTEL CORONADO 1.» cato-
goria, suite r aotos. com tele-
fone, resta*->f*nti _.>'3<_;p"-* cn*
Ire as praias do Meio e da
Areia Preta.

adega

Cia..

¦t;l de-
de pc-
sauna.
Aptos.

Itatiaia — RJ
HOTEL SIMON -- A 1.150m de
altitude, drntro do Parque Na-
cional, Piscina, sauna, ducha.
Vassouras — RJ
PARQUE HOTEL SANTA AMA-
LIA — Na histórica cidade das
palmeiras imperiais, no centro
dc um parque com piscina, rrr-
drs e f*r,n.crada cozinha caseira,
Fone 13.16.
Campos do Jordão — SP
CHATEAU Suítes estilo Lui?
XVI, banheiro completo
res, televisão na luílr,
internacional, etc.
Ouro Pr-lo - MG
POUSADA OURO PRETO
se internacional. - Suites -
Apartamentos - Restaurantes —
Boitc - Garagem. Tel.: 596.
São Lourenço — MG
GRANDE HOTEL - Um hotel
com preço de motel. Diária; a
partir dc CrS 35,C0 p/ pessoa.
Um dos hotéis mais tradicionais
da cidede, famoso pela excelén-
cia da cozinha c confeitaria.
é perto do Parquer,
TERMOTEl SAO LOURENÇO -
A 200 meiros do parque das
ãquas. Excelentes apartamentos.
Comida caseira, boitc, sinuca,
TV, etc.
Curitiba - PR
CARAVELLE PALACE HOTEl "O
melhor" - Apto. cem calefação
central, música ambiente e TV.
Restaurante internacional, bar,
salas dc- conferência c garagem.
Vitória — ES
CANNES PALACE HOTEL -
Classe internacional. - Suites
com geladeira e tevê, — Ar
condicionado e telefone em to*
dos os apartamentos.

aá£ itafiaia turismo
•S-SSH Ernbr itur 204/GB e 576/SP

RESERVA E FINANCIA HOTÉIS EM QUALQUER CIDADE
Bio: Av. Rio Branco. 170 (Galeria dos F.mp'wados do Comércio) sal;». 1201/3
Tel; 23I-24I8. 231 3761 e ABAV 218
_. Ptulo: Rua 1 de Abril, 264 gr. 502 leis': 37-1706 t 32-36»

\J$
Vitória (sede nacional) — Rua
13 de Maio, 10S 13-1459). Rio
de Janeiro — Rua Senador Dan-
Ias, 76, gr. 1.0! (-2.-097.3).
Belo Horízonle — Av. Ahi.no-

nas, 135, gr. 1216 (26-3090).
Aiiul-» Fribürgo, Petrópolis e

Teresópolis.
CAM BRÁS

Associará, de Camp.n-* do Bras.l

CAMBRAS COMUNICA
ij< Cámping de Guapirnirim aumentando muito o movimento no

último fim de semana. A comida da cantina elogiadíssima. íjí

Jogador do Rosário Central da Argentina, Matias Flores, acampado
na Barra da Tijuca e maravilhado com a praia. íjí Até o f^nal

dc marco mais dois campings CAMBRAS. E resultado de viagem

de dois dias do Presidente, Carlos Guerra Pinto, do Diretor de

Planejamento, José Aroudo Santana e do Diretor de Vendas, Vicente

Evangelista do Carmo. Mais detalhes nas póximas colunas.
(p

VIAGENS A RÚSSIA
RESERVE HOJE
AMANHÃ SERÁ TARDE
Grande Dtocura e escassez de hotéis (oz prever

dificuldades paru obtenção de lugares. Para sua

tranqüilidade faça a sua reserva o quanto antes

com quem entende do assunto: o especialista.

O-U-4 SEU AMIGO AGENTE DE VIAGENS
Rua São José. 90 gr. 1010 ¦ Tels. 252-2526 e 252-2290

Embratur 189-GB - Cot. A

RESERVA EM HOTÉIS
E EXCURSÕES

VIAJE CERTO!...

SEM DÚVIDA!....

TRANQÜILAMENTE .. .

COMA

Edifício Av. Central, subsolo 129

Avenida Rio Branco 156

Tel.: 242.9213 e 242.4384

REG. EMB. . 03-GB • CAT "A"

SEMANA SANTA- NOVA JERUSALÉM
Roteiro: Rio—.Macaé—Vitória-

Monte Pascoal-Porto Seguro

Salvador — Aracaju — Penedo —

Maceió—Palmares —Nova Jeru-

salém-Caruarú—Recile-Olin-

da-João Pessoa-Natal-Forta-

\en\ (fim dos 16 dias, volta de

avião) Cralo-Joazetro do Norte

Campina Grande-Palmeiras dos

Indios—Paulo Afonso—Jequié-Vi-

tória de Conquista—Teófilo Otoni

Governador Valadares-Muriaé-

Rio (fim dos 25 dias, ida e volta

de ônibus).

Ou ainda, você vai 8 volta de jato, com 5 dias, de

permanência em Nova Jerusalém, Saída: 14/04/74.

^ 
FLU/VIITUP*. Rio- R. do Rosário, 113 conj. 301/2 -Tels.

"A l/WGENS E TURtS/WO S.A Nil • Cai. Gomes Machado, 75 ¦ loja • Tels.:

sSf-7mu
/' \ A CO ci

4—^7-* .

252-5541 c 252-3171
722-8283 e 722-6565

4S50at.pi. JO S/Sf£AM f.ODLHi

u

HOTÉIS
DE CLASSE
reserve à vista ou a prazo

Buenos Airci ,203,16 - 4B|00
Angra doi Reii 11,0*1 ...30

Araruamá 8,17 3:00

Aríx' 52,60 15:00
Btlo Horiionlt 25,10 9:00
Bríjílij 129,18 20:00

61,35
C«bo Frio 10,39 4:00
Cjnibuq-irj 18,19 6:00
Onipinai 28.00 7:30
Campos 18,50 6:30

Caxjmbu 16.00 5:30
Curitiba -8,00 13:00

93,00
Florianópolis 66.00 19:00
Fribürgo 8,76 3:00

Forlalaia 147,79 50:00
295,08

8:30 - 10:45 - 13:00
16:45 - 18:30 (diário)
11:00 - 13:00

21:00 - 23:00
15:15
23:30

diáricrj
5:45 - 7:15

- 15:15 -
7:00 - 9:00

- 17:00 -
.diário)

20:00 (via Uberslí,.
De meia em meia hora
C/leito, às 17 h-ras (diário)
S/loito, is 9:15 (diário)
6:45 e 15 heras (diário)
8:30 e 21:30 (diário)
9:30 c 22 horas (diário)
De duas em duas horas,

7 horas
8-15 (diário)
S/leito is 20 e 22:30 horas (diário)
C/leito is 20:30 c 21:30 (diário)
14 horas (diário)
De hora em hora a partir das 6 ho-

rí.5. Último ônibus sai às 20 heras.
9:00 - 14:00 e 19:00 (diário)
C/lelto. 3a. e 5a. às 16 horas.
4a., 6a. e sábado às 13 horas.

Guarapari,
Itatiaia

Lambiri
Petrópolis

Poços de Caldas
Porto Alnr-ri

Retifi**

partir das

30,22
10,00

20,20
3,76

26,94
86,00

168,00
129,18

256,80

Salvador 93,00
182,00

São João dal Rei 20,50
São Paulo 24.88

48,54
Teresópolis 5,50
Vitória 32,08

63,23

9:00 - 10:00
18:00

5a„

9:40 7:15 (diáric)
3:00 6:00 6:15 - 8:45 -

- 12:40 - 14:00
7:00 8 horas (diário)
1:30 A partir dc 5:15, de 15 em 15 mi-

nulos. Último ônibus sai às 23:45.
9:00 7 horas o 23:10 {diári_)

26:00 7:30 ,s/l_ito)
15:00 (c leito)

38:00 S/leito: 7:40 (diário) e 8:30 (3a.,
6a, e dom.)

C/leito: 7 horas (diário) e 6t45

25:00 S/lciio: 7:30 e 10:00 (diário)
24:00 C/leito: 13:00 (diário)
7:00 11:30 e 21:45 (diário)
6:00 De 15 em 15 minutos

2:00 De meia em maia hora
10:00 7:30 - 19:00 - 19:30 - 20:30

20:40 - 21:00 - 21:15 e 22:30
C/leito: 21:30 - 21:45

(2a.,

Aos domin.jos • feriados algumas empresas alteram seus horários colocando ônibus extras.

TRENS

PARA SÃO PAUIO:

IREM OP-1 (ato d» luxo) - Sai diaiiamenlo ás 8h50m da Estação Padro II
e chega '*; 

lóhlOrn em São Paulo. Poltrona: CrS 18,00. Crianças até
13 anos: CrS 9.00.

TREM DP . (aço da luxo) - Sai diariamente ál 23lil0m da Estação Pedro II
e chega às lóhlOm em Sao PiVo. Poltrona: Cr$ 22,00; Cabina indi*
vidual: CrS 52,00; Cabina dupla: CrS 89,00; leito interior: CrS 47,00;
Leito superior: CrS 48,00, Meia passagem em poltrona: CrJ 11,00.
Crianças até quatro anos não pagam,

TREM SP-1 (expresso matutino) - Sai ás Sli.Om da Estação Padro II e cheiia
em São Paulo is ISIi. Preto: Ia. tla^e, CrS 16,70 e Ja. tlasse, CrS 10,10.

PARA BEIO HORIZONTE:

TREM NI (noturno) - Sai da Estação Pedro II is 17h20m e choqa a Belo
Horltonta is 71.11 m.. Prllrcna de Ia. cl.n.c: CrS 21,00; de 2a. classe:
CrS 12,00; Cabina dupla: CrS 60,00; leito inferior: CrS 31,00; Leito
superior: Cr$ 29,00; Crianças de 4 a 10 anos em leito pagam meia
passagem e de 4 a 13 anos em poltrona também.

TREM D- (ato da luxo) - Sai às ?0hlSm da Estarão Pedio II e theqa a
Belo Horiionte is 8h40m. Pollroncsl CrS 26,00; Cabina dupla: CrS 97,00;
Leito Inferior: C/S 31,00; Leito superior: CrS 46,00.

AUTO MOTRIZ - Sai dlarlamnnte is IBhlSm da Estação Pedro II e tliaçia is
0h30m em Sanlos Duincnt. Alé Dana do Pirai: CrS 4,00; Até Trás Rios:

CrS 6,50; Ati Juil de Fora: CrS 10,00 a Santos Dumont: CrS 12,00.

Araxá — MG
GRANDE HOTEl ARAXÁ

(HIDROMINAS) - O mais comple-

to do Brasil em serviços termais.

BanhoE de lama. Gabarito inter-

nacional. Refeições especiais. S.v
loes de jogos, etc.

Campos do Jordão — SP
HOTEl TORIBA - A 1 700

metros de altitude, um perfeito
ambiente suíço. Restaurante de
alta desse, parque, quadras do
tênis, apartamentos excelentes.
C-lefflção perfeita.

Angra dos Reis — RJ
HOTEl DO FRADE - Apar-

lamentos completos, confoM-jvcis.
Restaurante. Cozinha tlpka re-

Oional. Praia particular. Amblen-
te acolhedor o excelente para
férias e fins do semana.

HOTEl DA PRAIA - Apar-

lamentos e bünyolôs com ar

condicionado. Bar, Iancha3, caça

submarina, pesca e magnífica

praia particular. Serviço de cias-

;e e atendimento perfeito. Para
ferias c lua-de-mel.

Curitiba - PR
• OURO VERDE HOTEl - Um

ambiente "Classe A" criado cs-

pecialmcnte para você. que apre-

cia o melhor. 72 apartamentos

e 18 suites de classe internado-

nal. Cortesia e presteza. Insta,

lacões modernísslmas,

• CARAVEUE PAIACE HOTEl
— Apartamentos com calofa;iio

central. Excelente cozinha inter-

nacional. Sala dc conferências.

Garagem própria. Canil. Música

ambienlc e uma cciuipc c-llamen*

te preparada para bem servi-lo.

Itatiaia - RJ
• HOTEl SIMON - Em melo

às belezas do Parque Nacional,

a 1 150 metros do altitude, o

mais elevado padrão de confor-
to. Ótimo restaurante, bar, pis-
clna, sauna, garagem e o famoso
serviço "Simon,"

Miguel Pereira — RJ
MIGUEL PEREIRA A. C. -

Um excelente hotel «sm meio ao

requintado ambiente de um clu-

be social. Piscina, ducha, sauna,

ótima alimentação e jí.rdins com

play-ground. A poucos metros

do centro da cidade.

Ouro Preto — MG
GRANDE HOTEl OURO PRE-

TO — Arquilelura moderna de

Niemeyer. Garagem própria, te-

lolone cm todos os apartamento-,,

ôuites. Restaurante 
"à Ia carte".

Poços de Caldas — MG
PAIACE HOTEl (HIÜROMI-

NAS) — No cenlro. Gabarito in-

ternacional. Aparlarnernos de lu*

xo e amplos salócs de iogos.
Restaurante dc- alio nível.lÉüEfc

São Lourenço — MG

HOTEL GUANABARA - Am-

pios e confortáveis apartomen-

les. Próximo an Parque rias

Águas. Tabela dt preços convi-

daliva. Alimentação farta e dc

ólimo palador. Ideal para lon

gos períodos de descansj.

HOTEl LONDRES - Tradi-

cional pelo seu bom acolhimen-

to e pela cozinha sempre elo-

giada. Aposentos mobiliados

com bom gosto. Apartamentos.

Excelente serviço e pessoal sem-

pre atento o cortes.

• HOTEl UNIVERSAL - loci-

lizacão privilegiada, próximo ao

centro da cidade c dos atrali-os

turísticos. Preços módicos. Ali-

mentação sempre esmerada.

Aposentos acolhedores e doía-

dos do lodo a conforto

RIO: Tels. 232-0676 e 224-6089
R. México, 119 - s/loja
EMBRATUR N. 159/GB - Categoria 

"A".
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PASSAPORTE
HÉLIO KALTMAN

Edilor ds Caderno de Tuninio

Sob o tema 300 Anos do Cielo do Ouro e
do Diamante, Minas Gerais já iniciou os pre-
parativos para o seu VIII Festival de Inverno,
a ser realizado em Ouro Preto e outras 21 ci-
dades mineiras. Este ano, o Festival vai sofrer
algumas alterações importantes: o preço da
inscrição diminui para Cr$ 100 — sem direito
h alimentação — e o número total dc vagas
nos seus diversos cursos cai dc 580 para 300
participantes. Todo o planejamento do Festi-
vai de Inverno está sendo feito através da
Universidade'Federal de Minas Gerais que de-
cidiü concentrar em Ouro Preto o núcleo bási-
co do certame, pois ali serão ministrados os
cursos de Artes Plásticas, Música, Teatro,
Dança, Literatura, Arquitetura e Cultura Ar-
tistica Brasileira. Em pleno Festival será co-
memorado o tricentenário da primeira expe-
dição do bandeirante Fernão Dias por terras
mineiras, iniciada em 21 de julho de 1674, e
que deu origem aos ciclos do ouro e do dia-
mante.

Shéraloii se expande
A cadeia hoteleira Sheraton registrou no

ano passado uma grande expansão na sua re-
de de hotéis e motéis que com a incorporação
de mais 72 propriedades elevou para 318 o nú-
mero de estabelecimentos que levam o seu no-
me e dispõem de 81 497 apartamentos em 27
paises. Somente em melhoramentos nos hotéis
já construídos, a Sheraton aplicou mais de
CrS 60 milhões e inaugurou o Manhattan Cen-
ter, em Bruxelas 1600 apartamentos), o Obe-
roi-Sheraton, em Bombaim (462 quartos), o Li-
ma-Sheraton, o Western e o Perth-Sheraton,
na Austrália, o Sheraton-Heathrow, em Lon-
dres e o Sheraton-Landmark, cm Vancouver,
no Canadá. Para este ano, o maior empreendi-
mento da cadeia será o Rio-Sheraton, na
praia do Vidigal, com 617 apartamentos iun-
cionando a partir de julho.

A versão oficial
Uma nota oficial distribuída pelo British

Travei Authority, através do seu escritório no
Brasil, esclarece que a crise de energia e a se-
mana de três dias de trabalho na Grã-Breta-
nha pouco — ou quase nada — afetam a pro-
gramacão normal de um turista brasileiro que
pretenda viajar para Londres. Esclarece a no-
ta que as companhias aéreas internacionais
estão conseguindo manter 4/5 da freqüência
normal dos seus vôos e que a presença de tro-
pas nos aeroportos é mera rotina de exercícios
antiterroristas; a calefação funciona embora
reduzindo para 17 graus — perfeitamente su-
portáveis — a temperatura nos recintos fe-
chados; ônibus, táxis e metrô trafegam regu-
larmente e todos os teatros, museus e hotéis
estão em plena atividade. O British Travei
Authority lembra ainda duas vantagens para
os brasileiros viajarem nesta época do ano: a
libra íoi desvalorizada e o cruzeiro está valen-
do mais 7% e as lojas em janeiro e fevereiro
promovem grandes liquidações. Quem tiver
qualquer dúvida sobre a situação em Londres
pode ligar diretamente para o British Travei,
em São Paulo, pelos tels. 257-1834 e 257-2121.

Salgado no mapa
O Município sergipano de Salgado, a 14

quilômetros da Rodovia BR-101, está desenvol-
vendo uma série de esforços para figurar no
mapa turístico do Brasil. Umai fonte de água
mineral, piscina natural onde são tomados ba-
nhos com fins medicinais, um clima ameno e
paisagem interessante são as credenciais de
Salgado cujas autoridades, com o auxilio do
Governador Paulo Barreto de Menezes e do pre-
sidente da Empresa Sergipana de Turismo, Sr.
Carlos Magalhães, buscam agora dotar a cida-
de de uma infra-estrutura capaz de dar con-
forto aos visitantes. Uma das possibilidades
mais concretas é a construção de um hotel da
cadeia Tropical — subsidiária da Varig — com
310 apartamentos dotados de ar condicionado,
salões de jogos, áreas de recreação e sauna.

Recrutar e treinar
O recrutamento e treinamento de pessoal

brasileiro para servir no Hotel Intercontl-
nental Rio é a missão que durante 10 dias de-
sempenha no Brasil o diretor de Pessoal da
cadeia, Sr. William K. Turner. Ele trabalha há
33 anos com esta organização — subsidiária
da Pan American — e acha que o treinamento

. no próprio emprego é o método mais eficiente
, de sc ganhar experiência em hotelaria. O In-

tercontinental Rio terá 15 andares, 550 àpar-
tamentòs e será inaugurado brevemente.

ESCALA "
, ,,,.  .„ «

Dc 11 a 13 de fevereiro, em Nova Iorque,
uma importante reunião sobre turismo inter-
nacional. Quem promove c a American Ma-
nagement Associations, enquanto a ASTA
anuncia para Dublin, de 20 a 24 de fevereiro,
a sua 11 Conferência e Seminário Anual so-
bre Turismo • É incrível o engarrafamento
que se forma nas Estradas Rio—Petrópolis e
Rio—Teresópolis nos fins de tarde de domin-
go, por causa de acidentes de menor impor-
landa. Mas um motorista dificilmente en-
contrará um guarda da Polícia Rodoviária na
estrada, porque eles parecem preferir perma-
necer conversando em grupo nas guaritas
próximas das barreiras • Os 535 apartamen-
tos do Hotel Méridien-Rio e os 508 do Méri-
dien-Bahia terão ar condicionado, agora já
garantido através de contrato assinado com
empresas especializadas • A Urbi et Orbí
organizou uma série de excursões de curta
duração aproveitando os feriados de carna-
vai, Há muitas opções para programas no
Brasil, Argentina e Uruguai • O designer
Aloisio Magalhães acaba de ser contratado
pela cadeia Othon para executar a progra-
macão visual de todas as promoções internas

. na sua rede dc 10 hotéis instalados no Rio
c São Paulo • O Hotel Naclonal-Rio ganhou
mais uma boate que recebeu o nome de Ba-
langanâã. Tem cozinha própria, decoração
com motivos brasileiros e, capacidade para
150 pessoas.

e trabalhos de

Carmo da Lapa
A igreja solitária

i

interior é cheio de pinturas entalhe

Não fosse a vinda de D. João VI pa-
ra o Brasil fugindo de Napoleão I e a
igreja de Nossa Senhora do Carmo da
Lapa não existiria hoje. Graças ao Prin-
cipe Regente que requisitou o convento
da Ordem do Carmo para abrigar sua
enorme comitiva e a transformação da
igreja da Ordem cm Capela Imperial é
que os religiosos carmelitas se viram
obrigados a mudar-se e construir uma
nova igreja.

Hoje, no lugar do antigo convento,
funciona a Faculdade Cândido Mendes,
na Praça XV. Entre o prédio do conven-
to e o da igreja, ao invés de uma ponte
de comunicação foi aberta uma rua, a .
atual Sete de Setembro. E a outra Igreja
de Nossa Senhora do Carmo ficou na La-
pa, sozinha depois do incêndio que des-
truiu o edifício do convento, em 1958. Em
seu lugar foi construído um prédio que
pertence à igreja, mas funciona como se-
de de uma empresa de computadores.

A MÀO DO MESTRE

Sem pertencer ao grupo selecionado
das igrejas mais antigas do Rio — data
de 1751 o inicio de sua construção — a
antiga igreja de Nossa Senhora da Lapa
do Desterro teve seu nome trocado já no
século XIX quando para ela se transfe-
rirm os carmelitas da Praça XV.

Com um justificado medo dos la-
drões de peças sacras. Frei Clementino
Eijkelkamp, holandês radicado no Brasil
há mais de 20 anos, explica porque a
igreja não fica aberta o dia todo: seria
muito difícil manter uma pessoa atenta
aos visitantes que nem sempre se con-
tentam em olhas as relíquias. Segundo
ele, muitas peças já foram roubadas em
horário de missa ou durante o período
do dia em que permanece aberta. Como
medida de precaução, as peças mais im-
portantes estão guardadas no cofre da
igreja ou, como os castiçais, foram colo-
cadas em lugares inacessíveis.

Como, por exemplo, as belissimas
imagens dos quatro evangelistas feitas
pelo Mestre Valentim da Fonseca e Silva.
Até pouco tempo atrás elas estavam em
poder do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional, encarregado de restaurá-las.
No ano passado, Frei Clementino trou- '
xe-as de volta para a igreja. Mas teve o
cuidado de mantê-las ao abrigo dos la-
drões cultos, especializados em roubo de
obras de arte: elas estão muito bem
guardadas no prédio onde residem os
frades da igreja. Quem se interessa por
arte e particularmente arte sacra não
deve deixar de conhecer os quatro evan-
gelistas do Mestre Valentim. Em uma vi-
sita à igreja peça para vê-los pois são
muito belos e expressivos.
TORRE INACABADA

Entre as peças importantes que a
igreja abriga está um órgão de tubo
francês da marca A. Cavaillé — Col. O
som dele é o que poderia ser chamado de
perfeito. Mas seu pouco uso deixou uma
marca: está um pouco desafinado.

O aspecto exterior do templo é bas-
tante simples: um chalet com uma cruz
ao. alto, uma torre ã esquerda e, à direi-
ta, apenas a coluna em que deveria ser
erguida a segunda torre, caso a igreja
chegasse a ser matriz. Três portas dão
acesso à nave. O revestimento externo
de azulejo azul que dá um certo ar dc
antigo só íoi colocado por volta de 1886.

O interior é cheio de pinturas e tra-
balhos de entalhe tendo como detalhe
mais importante o suporte do altar-mor
que é totalmente trabalhado em prata.
Todas as obras da igreja são iriginais —
imagens, altares e pinturas — mas a
pintura e a arrumação dos bancos foi re-
centemente refeita. No corredor que leva
à sacristia a parede é coberta de quadros
com cenas que contam a história da or-
dem de Nossa Senhora do Carmo e que
também foram recentemente restaura-
dos pelo Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional dos danos que sofreram no in-
cêndio. Aí também as paredes são reves-
tidas de azulejos portugueses azuis.

A igreja fica aberta diariamente de
6h30m às 9h30m e de 15h às 19 30m,
mas a qualquer hora do dia pode ser vi-
sitada pelas pessoas interessadas. Basta
procurar um dos padres responsáveis no
edifício da administração que tem entra-
da pela rua ao lado.
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São Miguel

A capital dos
sete povos

Porto Alegre (Sucursal)
— Um sentimento de expec-
tativa e admiração sempre
está presente no visitante
que chega às ruínas de São
Miguel, a 503 quilômetros
de Porto Alegre, e vê a igre-
ja e os restos da vila cons-
truída há dois séculos, que
foi a capital dos Sete Povos
das Missões.

Paisagem da própria His-
tória e documento de de-

marcação de fronteiras e clc
formação geopolítica do
Brasil, São Miguel foi
criação de padres jesuítas
e chegou a ter uma popu-
lação de 10 mil pessoas. Ho-
je, tombada pelo Patrimó-
nio Histórico e Artístico Na-
cional, representa para o
Rio Grande do Sul um local
de permanente atração tu-
rística, facilitado por ótl-
mas rodovias.

A restauração

As ruínas da vila construída há dois séculos estão a 503 quilômetros de Porto Alegre

Navegar
começa com "C
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- Cabo Norte - Capitais Nórdicas -

Mediterrâneo Ocidental.
Com os navios Federico C, Carla C.FIávia,
Franca C, Andréa C, Enrico C, Eugênio C,

Angelina Lauro e Phoenix.

Consulte o seu Agente de Viagem

LINHA REGULAR DE CARGA
Brasil - Mediterrâneo - Brasil

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 4
2.» andar - Tel.: 243-7691
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Abandonada durante
muitos anos, a partir de
1938 a Vila de São Miguel
— situada a 48km da cida-
de do Santo Ângelo — foi
restaurada por Iniciativa do
ex-Presldente Getúlio Var-
gas, natural de São Borja,
uma das vilas que integra-
vam os Sete Povos das
Missões.

Nascida dentro dos obje-
tivos de evangelização dos
jesuítas, a vila se mobilizou
em torno da igreja que,
atualmente, é o elemento
predominante do conjunto,
restaurada em grande par-
te, sempre com a utilização
das pedras e desenhos origi-
nais. Da arquitetura renas-
centista, a igreja de São
Miguel tem três naves com
cinco altares, mede 30m de
largura por 70m de compri-
mento e apresenta paredes
com três metros de espessu-
ra.

Em torno desse templo,

as lendas sempre foram
mais criativas que a própria
História. Muitos afirmam
que existem tesouros enter-
rados nela, ou escondidos
nas grossas paredes, en-
quanto outros acreditam na
existência de túneis que 11-
gavam a igreja a outros lo-
cais da vila e que funciona-
vam como caminhos para
a fuga de padres e índios
convertidos, quando São
Miguel sofria alguma das
várias invasões de que foi
vítima. No local onde origi-
nalmente ficava a sacristia,
foi construído há dois anos
um museu, onde estão di-
versas estátuas feitas pelos
próprios jesuítas ou pelos
indios. A maioria dc tama-
nho natural, algumas são
ocas, Consta que, no seu
trabalho de catequese, os
padres entravam nas está-
tuas c falavam aos nativos,
como uma forma direta de
pcrsiuiçâo.

Onde- se hospedar

As estátuas eram feitas pelos jesuítas

O mesmo tipo de estatua-
ria se encontra no Museu
das Missões, na frente da
igreja, que reúne obras sa-
eras de capelas de todo os
Sete Povos. Também lá se
encontram um relógio cm
pedra e ainda um dos seis
sinos da torre de São Mi-
guel, resgatado há alguns
anos de uma fundição cm
São Paulo, depois de ter si-
do vendido como ferro ve-
lho por um padre pouco
apegado à História.

Toda a região de São Ml-
vuol é bonita e uma visita
às ruinas vale também pe-
los passeios a lugares agres-
tes da área. No entanto, em
São Miguel não há hotéis,

apenas um restaurante que
serve churrasco e galeto, a
Cr$ 12 por pessoa. Como as
ruinas estão a 48 quilóme-
tros de distancia da sede do
município, o melhor é ficar
em Santo Ângelo e viajar
até São Miguel pela manhã.

De Porto Alegre a Santo
Ângelo são 455 quilômetros
de rodovias asfaltadas, pri-
meiramente pela B R- 3 8 0
até Cani-inho e, depois, pe-
Ia BR-285, até Santo Auge-
lo. Nessa cidade, o melhor
hotel é o Debaco, com diá-
ria para casal a Cr$ 70, in-
cluido café da manhã. Há
ainda o Macrkli Hotel, com
diária dc CrSSG para duas
pessoas.
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CAMPING
A JNUTNOTICIÁRIO OFICLVT,

Camping Clube

do Brasil
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Melhorias éin Cabo Frio

Para verificar as necessidades de me-
lhoria do camping de Cabo Frio I, encon-
tra-se acampado ali o presidente regio-
nal do CCB na Guanabara, General Luis
Bonorino, que pretende realizar, ainda
este mês, algumas reformas na área a fim
de que os campistas disponham de maior
conforto enquanto permanecerem no
acampamento.

Como primeira medida íoi resolvido
substituir os postos de madeira por ou-
tros de concreto e melhorar dessa íorma
a iluminação da área de acampamento.
Será revista também a instalação elétrica
e se possivel desenvolvido um plano de
trabalho semelhante ao que se realizou
com o apoio de todos os campistas, em
Muri e em Aráruâma.

Abastecimento resolvido

O CCB assinou um acordo com o
Costa Azul Iate Clube para abastecer seu
caminhão-pipa nas instalações recém-
construídas daquele clube e assim resol-
ver o problema da falta dágua nos acam-
pamentos da região dos lagos: Cabo Frio
e Araruama.

Em troca, o CCB transporta para o
Costa Azul Iate Clube, gratuitamente, a
água de que o Clube necessita. O acordo
trouxe benefícios para ambos os lados,
pois o posto de abastecimento estadual
fecha aos domingos, ocasião em que os
acampamentos precisam de mais água.
Nos dias de semana é necessário per-
manecer em fila para obter a água. E o
Costa Azul Iate Clube, não tendo proble-
mas com o abastecimento, se ressentia de
não ter como transportar a água para a
sua sede.

Salva-vidas om uso

Já estão sendo colocados em todos os
campings da rede que íica à beira-mar,
salva-vidas, ligados a cabo de nylon, que
devem ser usados em casos de emer-
géncia.

Os salva-vidas, afixados em locais de
fácil acesso, podem atingir até a distan-
cia de 30 metros, sendo seu uso liberado
para as ocasiões de perigo no mar.

Também estão sendo providenciadas
placas indicativas de perigo para serem
colocadas junto às áreas onde o mar é pe-
.rigoso e bravio a fim de proteger o cam-
pista novato, que não conhece ainda a re-
gião onde acampa.

Nova série de lílulos

Está prestes a se esgotar a primeira
série de títulos de propriedade, lançada
no ano passado, dentro do novo sistema
de processamento, que substituiu o meto-
do tradicional de carnes. A série B, a ser
lançada em fevereiro, logo que se esgote
a série A, deverá tei* o título de sócio pro-
prietário à razão de CrS 1 mil 750.

Convidados suspensos

Devido a grande afluência de cam-
pistas aos campings da rede, a direção do
CCB volta a reiterar ao associado que
evite pedir convites para pessoas que náo
pertencem aos quadros do CCB.

Em outras épocas do ano, quando os
acampamentos estão mais vazios, voltará
a ser permitida a entrada de convidados.
A medida visa a beneficiar o quadro
social, que muitas vezes é prejudicado
devido a superlotação das áreas.

Os dois novos

Esta semana entraram em funcio-
namento dois novos acampamentos: o de
Aracaju, na praia de Atalaia, e o de
Maceió, na praia de Jacarecica.

O campista que mora no Sul pode
agora, sem maiores problemas de acomo-
dacão, seguir para o Nordeste percorren-
do os Estados do Espírito Santo, Bahia,
Sergipe e Alagoas.
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O Hotel do Barreiro fica próximo às fontes, a alguma distância do Centro

Troque a praia pelo rio

indo às áreas do interior

A área de Muri é confortável e favorece as crianças

Depois de passar algum
tempo nos campings de praia é
bom que se descanse um pouco
nos acampamentos do interior,
onde a água fria dos rios e das
piscinas naturais substitui a
água salgada do mar. Para quem
mora no Rio, o camping da rede
do CCB mais próximo fica a
pouco mais de duas horas: em
Muri, a 10 minutos do centro de
Friburgo.

O acesso ao acampamento
de Muri é fácil: basta seguir pe-
Ia Avenida Brasil, tomar a
BR-135 que leva a Petrópolis, de-
pois dobrar à direita para en-
contrai* a BR-464 e só então,
após alguns quilômetros já pela
rodovia estadual, e de passar pe-
ia Parada Modelo, é que a di-
reção a ser seguida é Friburgo.
Tudo isso a 137 quilômetros da
Rodoviária Novo Rio.
PAISAGEM DIFERENTE

Quando se dobra a última
curva da estradinha que leva ao
camping de Muri a primeira im-
pressão que se tem é ter chega-
do a um do.s lugares mais agra-

dáveis das montanhas: são árvo-
res frondosas, aclives meio dis-
tantes e pedras no leito do rio
formando cascatas. E o campista
que vai a Muri ainda tem mais:
uma das melhores cantinas de
toda rede de acampamentos do
CCB no Estado do Rio, duas pis-
cinas (uma para crianças outra
para adultos., uma sauna, cam-
po de vôlei, um alpendre para
jogos de pingue-pongue e áreas
cobertas para churrasqueiras

Há quem prefira se afastar
um pouco da área normal de
acampamento e mesmo ficando
longe dos banheiros, sanitários
e da cantina, arme sua barraca
mais perto do rio, em local bas-
tante arborizado e também pia-
no.

Quem gosta de caminhar
não terá do que se queixar em
Muri: há inclusive uma picada
por entre morros e vales que le-
va, em 30 ou 40 minutos, o cam-

. pista até o outro acampamento
do CCB em Friburgo, no Bairro
do Cònego. Basta seguir as setas
indicando o caminho a tomar,
percorrer o descampado e apro-

veitar para ter uma visão pano-
ramica da região.

O CONFORTO

Quem acampa cm Muri vol-
ta sempre para lá nos outros
fins de semana: além da área
ser confortável, há uma série de
brincadeiras que podem ser fei-
las pelas crianças, que em últi-
ma análise são os maiores bene-
ficiários da prática de campis-
mo, já que a liberdade que des-
frutam, correndo, pulando, dor-
mindo e comendo a hora que
querem, é a sua maior bandeira.

Água não é problema cm
Muri, e as donas-de-casa não se
preocupam em mandar as crian-
ças tomarem banho cedo ou em
lavar rapidamente a louça suja
do almoço. Luz elétrica também
existe e quem leva seu fio e sua
lâmpada pode trazer para den-
tro da barraca a iluminação dos
postes do armamento. E há um
playground com balanço, trepa-
trepa, gangorra e muita terra
plana para brincar dc corda ou
dc outro qualquer jogo.

ARAXA
A cura com
%

ua e lama
Araxá é um ca.so à parte.

Uma das mais conhecidas
estâncias hidrominerais do
pais, não íica no Sul de Mi-
nas, mas na região Oeste,
quase no Triângulo Mineiro.
Se você vai de automóvel,
o melhor é ir até Belo Hori-
zonte pela BR-135, para de-
pois pernoitar na capital dc
Minais, de onde pode seguir
viagem no dia seguinte, pe-
gando a BR-262. A viagem
dura umas cinco horas.

As fontes hidrominerais
ficam no Barreiro, a alguns
quilômetros da zona urbana
propriamente dita. Além
das fontes, são famosas a.s
lamas medicinais de Araxá,
utilizadas em larga escala
para a cura de doenças de
pele. Prc.urc, lá, ouvir a
história de Dona Beja do.
Araxá.

VULCÃO EXTINTO

Como Poços de Caldas, o
balneário do Barreiro fica
dentro da cratera de um
vulcão, extinto há milhões
de anos. Quem vai lá — pa-
ra descansar ou por conse-
lho médico — não busca
apenas a cura de doenças
da pele, mas também dc
muitos outros males que a
radiatividade das águas e

lamas pode ourar. E nesse
sentido, as termas dc Araxá
são únicas no país.

Nas termas estão piscinas
de lama sulfurosa, que fun-
cionam conjugadas com
salões de beleza, nos quais
a lama é aplicada por espe-
cialistas em tratamento dc
pele.

A cidad3 tem diversos
atrativos turísticos e o mais
importante é o Solar dc Do-
na Beja. Trata-se de uma
lendária fazendeira da rc-
gião, que foi na juventude;
uma bela mulher, dona de
todas a.s terras da região c
pela qual todos os homens
se apaixonavam. E' bom vi-
sitar também a igreja tlc:
S. Sebastião.

Próxima de Araxá, a 137
quilômetros de distancia,
está Patrocínio, onde fica o
Parque Hotel de Serra Ne-
gra e onde há também
águas de propriedades me-
dicinais. E' bom fazer tam-
bém excursões a pontos bo-
nitos da região, como a ser-
ra do Cruzeiro, lagoa Cha •
padão de Ferro. Vá visitar
também o.s garimpeis dr.
diamante, também em Pa-
trocinio ou cm outras cida-
des das proximidades, como
Coromandel ou Monte Cai-
melo.

Touring lança um
cartão de desconto

parra os seus sócios
Os 600 mil sócios do Tou-

ring Club do Brasil têm um
novo instrumento de pres-
tação d; serviços chamado
cartão de descontos (de cin-
co a 50r'o, num valor médio
de 30r.ó) utilizável num co-
mércio que vai das lojas de
autopeças e oficinas a exa-
mes de laboratório, dentis-
'ta, tecidos, roupas, restau-
rantes e.nfim, toda a vasta
criação da sociedade dc
consumo.

Com cerca de G mil esta-
beleeimentos filiados, inclu-
slve 400 hotéis no exterior
itoda a rede Hilton) icom
desconto de 5%, o cartão
pode ser adquirido por só-
cios antigos ao preço de
CrS 125. Os novos sócios re-
cebem o cartão gratuita-
mente, pagando a taxa de
manutenção dspois de um
ano.

Segundo o Sr. Bruno Her-
many, gerente da Nacional
Empreendimentos Sociais,
empresa responsável pelo
lançamento do cartão, este
é um novo serviço que
transcende o ramo dc auto-
móveis num primeiro sinto-
ma de nova prestação de
serviços aos sócios do Tou-
ring.

Os possuidores do cartão
recebem uma lista de esta-
beleeimentos filiados onde
consta o nome, endereço, e
especificação de serviços,
além d_ dizer qual o valor
do desconto. De posse desta
lista, é muito fácil saber on-
de comprar livros, roupas,
bebidas e comestíveis,
pneus, calçados, malas c
bolsas mais barato. De trê.s
em três meses os associados
recebem uma lista nacional
com os demais estabeleci-
menitos filiados.

\ TOURING CLUB
/ DO BRASIL I vàudoaté

CARTÃO DE DESCONTOS

IDENTIDADE SOCIAL f ASSINATURA DO PORTADOR
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EXCURSÕES PARA O CARNAVAL

Saída: 23/2
Regresso: 27/2

CIDADES HISTÓRICAS - GUARAPARl/VITÓRIA - CAMPOS

DO JORDÃO/RIVIERA PAULISTA - ILHA SOLTEIRA/CENTRAL

ELÉTRICA DE URUBUPUNGÁ - FOZ DO IGUAÇU, etc.

SUL DO BRASIL e LITORAL CATARINENSE — 11 dias. Saídas:

15/2 e 16/3/7..
CATARATAS DO IGUAÇU e ASSUNCION - 9 dias. Saldai

mensais. Próximas saidas: 5/2/74.

BRASÍLIA — POUSADA OO RIO QUENTE — 10 dias. Ssídas

mensais. Próxima saída: 6/2/74.
BAHIA MARAVILHOSA — 10 dias. Saídas mensais. Próxima:

19/2/74.
ENCANTOS DE BARILOCHE - 17 dias: Sul do Brasil, Montovi-

deu, Punta Del Este, Buenos Aires, MAR DEL PLATA,

Bahia Blanca, BARILOCHE, ele. Saídas: 13/3.

Terrestre c aérea.
MARAVILHAS ANDINAS - 22 dias de encanto, «lem das

cidades da excursão acima, ainda: Sul do Chile, através

dos lagos: Valdivia, Concepcion, Santiago, Valparaiso e

VINA DEL MAR, ele. Saída: 9/3/74.

INOLVIDÁVEL VIAGEM AO PERU - Uruguai, Argentina, Chile,

Peru e Bolivia. 38 dias, saindo a 20/2. Duração de 33,

22 ou 11 dias.
CIRCUITO DAS ÁGUAS

9 DIAS PARA SE DELICIAR COM AS MIRACULOSAS ÁGUAS

DE POÇOS DE CALDAS, SERRA NEGRA, ÁGUAS DE LINDÓIA,

ÁGUAS DE SÃO PEDRO E ATIBAIA.

O ROTEIRO INCLUI: Belo Horizonte, Campinas, Piracicaba, Sao

Pedro, Amparo, Pedreira, ele.
Próxima saída; 10/2. ,
Peca FOLHETOS DA SUA EXCURSÃO PREFERIDA solidando

¦logo 
seu lugar no seu agente ou na AJOMONTURI - Alberto

Jorge Monteiro - Turismo ltda. Rua Assembléia I - grupo

405 - Tels.: 224-2151 e 231-2691 - Embratur 161 Cal. A

ou na CULTUR - Av. Rio Branco, 156, »/«ol°.(,n. ,34*

Tels' 221-9894 - 242-4384 - Embratur 8 Cnt. A .

(Nohoi anúncios não são constantes. Recorte este e guarde)

ILHA GRANDE
PARAÍSO DO SOL

CARNAVAL - FÉRIAS

In..-. SAPECA - Av. Nilo

Peçanha, 26 sala 916

Tel.: 222-9326 - 

222-0852 - 228-1616.

CINELÂNDIA Rio de Janeiro
APARTAMENTOS E SUITES

Diárias:.Solt.: - CrS 66,00^
com café .

Quem lem carro precisa:do TOURING

Escolha sua excursão

Casal: - CrS 85,00
com café

PARA GRUPOS E

R. Álvaro Alvim, 15-242-4070
fi*%

SUGESTÕES DA PROVÍNCIA TURISMO

SONHE COM OS
INCASE DESPERTE
PARA AS COMPRAS
NA ZONA FRANCA

DE MANAUS
VISITANDO LIMA,

HUANCAYO, CUZCO
IQUITOS E MANAUS

Ida por via aérea e retorno
Manaus-Rio (opcional) a
bordo do p'Anna Nery" ou
"Rosa da Fonseca"

SAÍDAS: 3 E 31 DE
MARÇO.

IDA E VOLTA DE AVIÃO,
SAÍDAS: ÀS 5" FEIRAS.

COMPRAS EM
BUENOS AIRES

e VERÃO
EM BARILOCHE
ESTICADAS EM

MENDOZA
e FOZ DE IGUAÇU

SEM ACRÉSCIMO

Excursão aérea, com
14 dias de duravão.

SAÍDAS AOS DOMINGOS,
PREÇOS A PARTIR DE
Cr$ 198,82 MENSAIS

Informações e Reservas:
PROVINCIA-TURISMO E VIAGENS S/A
Empr«in dn Slitamn Flnnncolro Sul Hri_nll»lm

AV. PRESIDENTE VARGAS. 529 - 2.- ANDAR
TELS. 222-9590 - 232-7B27 - 224.0131

EMBRATUR 261-GB • CAT. "A".

— Aproveitando a baixa
temporada, que oferece
uma série de vantagens,
além da passagem mais ba-
rata a Agência Abreu (Rua
México, 21- A — tel.
232-2300) tem saida para
Europa no dia 27. No roteiro
de 38 dias, 10 paises dc-
verão ser visitados: Portu-
gal, Espanha, França, Itá-
lia, Áustria, Alemanha, Suí-
ça, Holanda, Bélgica e In-
glaterra. A parte terrestre
da excursão — hotéis com
café da manhã, almoço, vi-
sitas c excursões, traslados
— custa CrS 3 mil OCO por
pessoa.

— órbita Viagens (Rua
México, 155 — s/601 — tel.
242-9975) tem saida sema-
nais para Buenos Aires com
duração de oito dias. Hospe-
clagem no Columbia Palace
em quarto duplo com.tea-
nheiro privativo e café da
manhã. Os dias poderão ser
apro voltados livremente
para compras ou passeios.
No quarto dia haverá uma
excursão ao delta do rio Pa-
raná e no sexto dia jantar
numa cantina no bairro La
Boca. O preço por pessoa,
à vista, ó Cr$ 1 mil 780 ou
em 20 prestações de Cr.$ 100.

— Rumo ao Reino Mágico
c a excursão da Esteia Bar-

ros Turismo (Av. Almirante
Barroso, 22 - 4'-' - tel.
231-3692) lendo como desti-
no o Disneyworld, além dc
passagem pelo México, Mia-
ini, c Orlando, local do
mundo de Walt Disney. Sai-
da no dia 4. O preço para
adulto c dc CrS 5 mil 916 c.
o de menor c dc CrS 3 mil
750, em que incluem-se ho-
téis, passagens, traslados,
passeios c excursões.

—- A Expiinter (Av. Rio
Branco, 57-A tel. 223-19091
tombem tem saida no dia
2 para o Disneyworld. No
roteiro de 15 dias está Mia-
mi, com visita «o Seaqua-
rium e shoias dos golfinhos,
baleias c focas; também no
progra-ma uma i'da até . a
Floresta dos Papagaios, on-
de se encontram raros espé-
cim es de papagaios c ara-
ras. Três dias em Disney-
vwJiríd; conhecendo as diver-
sas atrações do lugar, o ¦
mais uma visita ao Six Gun
Territory completam a ex-
cursão. O preço para menor
é Cr$ 4 mil 500 c adulto é
de CrS 6 mil 300. Estão in-
cluidos transportes, hotéis,
bilhetes para 

' Disneyworld,
a x C urso es e acompanha-
monto d? guiiv
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Já têm data e número os
vôos que a Lufthansa vai ope-
rar para o Brasil, com os novos
jatos DC-10 de 201 assentos,
dos quais 22 na primeira classe
e 179 na econômica. A partir de
19 de julho, às sextas-íeiras, a
Lufthansa chegará ao Brasil
com o vôo LH 508/509 saindo
de Frankfurt, com escalas em
Casablanca, Rio de Janeiro e
São Paulo. 'As quartas-feiras, o
vôo LH 500/501 cumprirá o
mesmo itinerário com uma con-
tinuação projetada até Buenos
Aires. A bordo do DC-10 os pas-
sageiros poderão contar com ai-
guns detalhes de conforto que
os atuais 707 não oferecem:
cinema, janela com 30% a mais
de visão, oito canais cie música
estereofônica, compartimentos
para bagagem de mão e no con-
junto central de poltronas uma
mesinha, ao invés do desconfor-
tável assento do meio. Um novo_
sistema de pressurização adota-'
do no DC-10 praticamente eli-
mina estalos nos ouvidos, mui-
to comuns durante as opera-
ções de pouso e decolagem.

Henrique na Ponte

Se uma empresa for o re-
flexo da personalidade do ho-
mem que a dirige, os passagel-
ros da Ponte Aérea Rio—São
Paulo podem contar, desde jâ,
com grandes melhorias. E' que
Henrique Magalhães, da Varig,
acaba de ser nomeado novo di-
rètòr da Ponte Aérea onde,
além do talento pessoal, vai
aplicar a sua larga experiência
na aviação comercial, iniciada
em 1948, na extinta Real
Transportes Aéreos, como auxi-
liar de controle de vóo. Gerente
de loja de passagens, assessor
de turismo, supervisor de gru-
pos e eventos e assistente da
Gerência Comercial na Varig,
Henrique Magalhães já fez de
tudo na aviação e — o que é o
principal — fez bem feito. Na
folha de serviços deste profis-.

sional figura também uma pas-
sagem pela presidência da As-
sociação dos Executivos da
Aviação Comercial (Asseac),
onde conquistou a estima de
toda a classe.

Sucesso em eitras

Vender 287 unidades de
um único modelo de avião é
uma façanha que poucas fábri-
cas do mundo podem comemo-
rar, a não ser empresas do por-
te de uma Boeing ou uma Dou-
glas. Mas a britânica Hawker
Siddeley já atingiu este total
com o HS-748, um turboélice
de passageiros hoje em serviço
para 59 companhias de 38 pai-
ses e que parece não ter ainda
esgotado o seu mercado porque
a fábrica decidiu mantê-lo na
linha de produção. Em ai-
gumas companhias, como a
LIAT (Leeward Islands A i r
Transport), os HS-748 con-
seguem, por exemplo, efetuar
um pouso ou decolagem a cada
20 minutos e registrar e m
média 3 mil horas de vôo por
ano.

SAS em Brasília

Diretores da SAS em toda
a América do Sul resolveram
escolher Brasília como sede da
sua reunião anual de vendas
que, sob a presidência do Sr.
Frederik D. Ludvigsen, agrupa
representantes da empresa do
Rio de Janeiro, São Paulo, Mon-
tevidéu, Buenos Aires e Santia-
go. A sede da reunião está loca-
lizada no Eron Palace Hotel on-
de os representantes da SAS
discutem as possibilidades de
tráfego para a América do Sul
e as importantes modificações
que este mercado deverá sofrer
com a próxima entrada em ser-
viço de aviões de grande porte
como o DC-10 e o Boeing-747
que antes não voavam nesta di-
recão.
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O Nordeste acabou de conhecer o Bandeirante da VASP. Recentemente um
grupo de personalidades civis e militares viajou a convite da Secretaria de
Obras de São Paulo para o Rio Grande do Norte e o Território de Fernando
de Noronha e fretou um dos novos aparelhos ãa empresa paulista, que
dentro de alguns meses estará substituindo o DC-3 na Rede de Integração
Nacional. Aproveitando a oportunidade foi programada uma série de
vôos panorâmicos sobre Natal, para que as autoridades locais pudessem
conhecer a eficiência do primeiro avião comercial construído no Brasil.

~~~ 
VÔO CURTO

Pagar passagens aéreas com
cartões de crédito deixou de ser
complicado como vinha acon-
tecendo, pelo menos para os
portadores do Cartão Nacional
que viajarem na Cruzeiro ou
na Varig. Ambas as compa-
nhias acabam de decidir acei-
tar este cartão para vôos do-
mestiços ou internacionais •
Perto de CrS 240 milhões é
quanto a Air Algerie — empre-
sa estatal da Argélia — vai de-
sembolsar para pagar à Boeing
a compra ãe três birreatores-
737, dois trijatos-727 e um con-
junto de peças sobressalentes
• Num período que foi muito
difícil para a aviação comer-
ciai, a Thai International —

subsidiária da SAS — co?ise-
guiu o maior lucro ãa sua his-'tória. 

No exercício 72/73 esta
empresa de bandeira tailandesa
ultrapassou em 7,7% os resul-
tados do ano anterior • Quem
é filatelita pode procurar a lo-
ja da Lufthansa, no Edifício
Avenida Central, no próximo
dia 7. Lá, um funcionário dos
Correios carimbará envelopes
com timbre comemorativo dos
40 anos ão início das operações
da empresa com vôos da Ale-
manha para a América do Sul
• Excelente o último número
ãe Viaje Bem distribuída pela
VASP aos seus pasageiros como
leitura de bordo.
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Para onde fugir

VISITE O RIO
E HOSPEDE-SE NO

Flòrtitó
Rua ferreira Viana, 69/81
Flamflngo-Te. 245-8160

Ènd. Teleg.' Florhotel
Rio de Janeiro -GB • Brasil

no carnaval
O carnaval, como quase todos os grandes feriados, é

sempre um bom pretexto para miniférias. Quem
quer fugir do barulho procura cidades onde somente

cm clubes se festejam com maior euforia os alegres tré.
dias. Quem gosta da festa e quer passar fora do Rio

para sair uni pouco da rotina e fazer também um pouce
de turismo pode ir ver o carnaval de Salvador ou Recife

dos melhores do Brasil.
E para todos os gostos c bolsos existe uma

excursão oferecida pelas agências de viagens. Desde um:
ida a Salvador e Recife até uma esticada a Paris e

Londres ou um passeio a Miami. O carnaval pode ser
ainda um bom pretexto para virar o leme em direção ai

Sul, rumo ao Prata, a bordo do navio Funchal
que parte em cruzeiro de 10 dias.

Em terras do Brasil

Chega-se à ilha de traineira depois de três horas de viagem

Ilha Grande
O endereço da caca c pesca

No próximo fim de semana esqueça-
se da poluição, das praias superlotadas
e passe dois dias num verdadeiro paraíso
tropical onde a pesca de linha ou a caça
submarina são algumas das maneiras de
estar junto a um mar dc águas claras e
transparentes. O endereço do paraíso é
a ilha Grande.

Para chegar lá, você só precisa re-
servar seu lugar na excursão semanal
que a Sapeca, empresa de Pesca e Caça
promove no seu Departamento de Turis-
mo. Tudo está previsto na programação:
no sábado, às 6 horas, sai da Rua Santa
Alexandrina, 307 iRio Comprido i uma
Kombi que leva o grupo de turistas pes-
cadores até Itacuruçá onde se toma o
barco para a ilha Grande.

Depois de três horas de viagem, a
traineira (barco de pescai chega à ilha
Grande na hora do almoço. Ai os pesca-
dores ficam alojados em cabanas à beira-
mar, tipo apartamento com quarto, ba-
nheiro, luz própria e banho quente. As
refeições durante o sábado e o domingo
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CARNAVAL A BORDO
DO EUGÊNIO "C"

Aproveite o período de carnaval participando
de uma maravilhosa viagem até BUENOS AIRES.

SAÍDA: 15 FEVEREIRO - VOLTA: 27 FEVEREIRO
SALVADOR • RIO • SANTOS • BUENOS AIRES

Amplamente facilitado — Informações com
(p

K*»NTIK Primeira Classe em Turismo
Almm Barroso. 81/7" — .61, _52-817*)

SALVADOR flua Sanios Diimoni, 31 — Tel, 2.1600
SaO PAULO; FRANSTUR — Av. PacaomDU. 1632 — Tol. 65-1711

UMA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO
.mbralur 293 GB — 620 SP — 3 BA C«le.or'« "A"

no centro do centro

CITY HOTEL
O CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE

O CITY tem a localização mais privilegiada,"Simplesmente PERTO DE TUDO". Seu pessoal
é atencioso e categorizado. O conforto

é de primeira, Além do carinho e da cortesia,
o coração em todos os serviços. Sua estadia será

inesquecível; inclusive para o CITY.
PARA O SEU CONFORTO:

150 apartamentos com calefação central,
ar condicionado e telefone, TV opcional.

PARA O SEU PRAZER:
Restaurante Internacional City's. Bar americano.

Salão de chá e café. Salão de recepções.
PARA A SUA COMODIDADE:

Serviço de Secretaria, Condução própria à disposição
dos hóspedes. Lavanderia e garagem.

m\—...~i ^ 
¦— 
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RUA DR. JOSÉ MONTAURI, 20
FONE 24-2988 - TELEGRAMAS: CITYHOTEL
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL

já estão incluídas no preço da excursão
— CrS 220 — mas quem preferir cozinhar
sua própria cernida pode usar os utensi-
lios da casa. Os bangalôs formam uma
espécie de condomínio chamado Paraíso
do Sol situado bem à beira-mar, na en-
seada das Palmas.

Entre as atrações dó lugar estão o.s
passeios marítimos; a pesca de linha, a
caça submarina, os banhos de rio e mar,
os passeios nas matas virgens da ilha, os
campes de esporte, as duchas de cascata.
As pescarias e a caça submarina são fei-
tas nos costões das ilhas Grande, Palmas,
Jorge Grego, Marambaia, Pau Pino e Gu-
riri. Uma guia acompanha o grupo du-
rante toda a excursão, orientando sobre
a pesca.

A volta ao Rio é feita em barco com
chegada prevista para as 19 horas de do-
mingo. Os interessados devem fazer re-
serva com antecedência na Av. Nilo Pe-
çanha, 26 — Sala 916, tel.: 252-9158 e no
ato da reserva é feito o pagamento de
50 Oo.

Petrobrás
cria rede
de motéis

A Petrobrás Distribuidora
vem implantando uma rede
de postos-motéis ao longo
das principais rodovias na-
cionais considerando que a
indústria do lazer é um se-
tor de estruturas altamente
complexa e sofisticada que
tende a integração das inú-
meras atividades que dele
participam. Dentro dessa
tendência, a implantação
dos postcs-mctéls conduzirá
a um esquema futuro de in-
tegração cem os grandes
grupos de hotelaria, com os
atacadistas dc viagens e de-
mais forças atuantes no se-
tor.

O trinòmio automóvel-tu-
rismo-rodovla está intima-
mente vinculado a ativida-
de básica da Petrobrás Dis-
tribuidora que, segundo os
seus responsáveis! não po-
deria ficar alheia ao surto
de desenvolvimento que se
verifica no setor turístico c
qua tornou imperativa a di-
versificação de sua ativida-
de primária em relação a
risse novo e florescente mer-
cado.

A Petrobrás foi a primei-
ra distribuidora a interes-
sc.r-se pelo nascente campo
d o turismo, estruturando
desde lego uni órgão de tu-
rismo e hotelaria hoje ca-
;i a c 11 a d o a desenvolver
toda uma gama de perspec-
tivas com que a empresa se
defronta nesse promissor
mercado. O posto-motel de
Brasília, inaugurado e m
1960, constitui lançamento
pioneiro da Petrobrás nesse
tipo dc empreendimento.
Agora, gra**as a experiência
adquirida, o posto-motel de
Brasília encontra-se em fa-
se de ampliação de suas
instalações de medo a po-

| der dispensar um atendi-
m°nto esmerado acs u.suá-
_!cs da rodovi'á,

Até o momento já foram
assinados convênios com a
Empresa Pernambucana de
Turismo, com a Secretaria
dc Turismo de S. Paulo,
com o Bescétivú' de Santa
Catarina c com a Fiumitur.

Para Estados do Brasil, as
agências de viagens ofere-
cem diversos programas pa-
ra o carnaval. A duração
das excursões é em geral
pequena, aproveitando so-
mente os feriados e dando
uma pequena esticada na
semana seguinte. Mas exis-
lem programas maiores,
que podem ser aproveitados
por quem está de férias du-
rante fevereiro.

A excursão Carnaval e
Frevo lançada pela Agência
Exprinter (Av. Rio Branco,
57-A tel: 223-1909) sai do
Rio no dia 19 de fevereiro
e volta no dia 6 âe março.
Toda feita em ônibus, vai
até Recife, onde são passa-
dos os dias de carnaval, Go-
vernador Valadares, Vitória
da Conquista, Feira de San-
lana e Maceió são as cida-
des por onde passa e per-
noita o grupo antes dc che-
gar a Recife. Toda a ex-
cursão, com alojamento e
passeios incluídos ?io pro-
grama, custa CrS 2 mil S70
por pessoa, podendo ser to-
talmenle financiável.

— Pequenas excursões
pura aproveitar os feriados
do carnaval são oferecidas
pela Agência Ajomonluri
(Rua da Assembléia, 11 —
gr_ 405 — bSh 224-2151). To-
talmente financiadas, a
preço basta nte acessível,
elas são curtas e variadas.
Alé Salvador, em ônibus
com saída dia 19 de feve-
reiro e duração de 10 dias
(cinco em Salvador/ a ex-
cursão Bahia Maravilhosa
custa CrS 1 mil 520 à vista.
No dia 22, sexta-feira, a
mesma agência tem saída
para Cataratas do Iguaçu
cm ônibus leito em ex-

cursão de sete dias que eus-
ta CrS 1 mil 150 à visla con
tudo incluído. Ainda ofereci
pequenas excurões às cida-
des históricas de Minas Ge-
rais, Guarapari, Vitória, Ri-
vtera PuuIísíki e Campos dt
Jordão.

Por CrS 2 mil 250 à vis-
ta ou financiados em até 2(
meses, você pode passar li
dias em Salvador. E' o qui
oferece a Agência Kontih
(Av. Almirante Barroso
91-79 andar tel: 252-4210)
No dia 17 de fevereiro você
embarca no Boeing-737 da
VASP c volta no dia IP de
março, também de avião. A
hospedagem cm Salvador i
no Ondina Praia H o l e i
(música, televisão e pisei-
na) e tem café da manhã
incluído, além de dois pas-
seios pela cidade.

Um cruzeiro marítimo
alé Salvador e Recife é ofe-
recido pela Agência Exprin-
ter (Av. Rio Branco, 57-A
tel: 223-1909). São 12 dias
a bordo do transatlântico
Anna Nery com rápida pa-
rada em Santos para o em-
barque dos paulistas. Chega
em Recife às 21 horas do
dia 22 de fevereiro e no dia
seguinte os turistas têm um
passeio de ônibus pelos
principais pontos turísticos
da Veneza Brasileira. O car-
naval pernambucano, onde
o frevo pontifica, é o ponto
alto do dia 23. No dia 24, o
navio sai de manhã para
Salvador onde chega no dia
25 ficando até 27. Chegada
ao Rio no dia 2 dc março às
14 horas. Os preços do cru-
leiro variam de CrS 1 950,00
até CrS 4 600,00 dc acordo
com a colocação da cabina
no navio e o número dc ca-
mas.

Rumo ao exterior

W&
CityCHotel
símbolo autentico oa
boa hospitalidade gaúcha.

Buenos Aires, Paris. Lon-
dres. Miami ou um cruzeiro
ao Prata podem ser uma
das opções para fugir do
carnaval ou, quem sabe,
aproveitá-lo de outra for-
ma. São de pequena e mé-
dia duração, podendo ser fi-
nanciados em vários meses.

Carnaval do Flipper
em Miami é a programação
da Esteia Barros Turismo
(Av. Almirante Barroso,
22-4<> — Tel. 231-3000) em
vôo especial com saida no
dia 22. A excursão tem a
duração de 12 dias, tempo
suficiente para se conhecer
a cidade. Em quarto triplo.

preço por pessoa é de CrS
2 mil 903 e em quarto duplo
CrS 3 mil 054. Estão inclui-
dos transporte, hotel c
acompanhamento de guia
especializado.

O Clube dos Decorado-
res do Rio de Janeiro (Av.
N. Sa. de Copacabana,

100-2° — Tel. 235-2135)
tem um vôo especial para
Paris e Londres saindo no
dia 22 e retornando no dia
7.

No preço de CrS 4 mil 580
por pessoa estão incluídos
transporte, traslados dos
aeroportos aos hotéis (quar-
to duplo com banheiro pri-
vativo e café da manhãi,
além de um tour pelas cida-
des do roteiro.

Carnaval em Buenos
Aires e Mar dei Plata é a
excursão da órbita Tuismo
(Rua México, 155-S/601 —
Tel. 242-9975). Embarque no
dia 20 c volta no dia 27.
Hospedagem no Columbia
Palace em quarto duplo
com banheiro privativo, in-
c.luido o café da manhã. O.s
três dias passados em Buc-
nos Aires serão dedicados
aos passeios por lugares ti-

picos com jantar-show no
La Boca. Em Mar dei Plata.
dias livres para se conhecer
a cidade. O preço por pes-
soa à vista é CrS 1 mil SOO
ou em 20 prestações de CrS
108. sem entrada.

— Cruzeiro ao Prata a
bordo do navio português
Funchal é a pedida da
Agência Abreu (Rua Mexi-
co. 21-A — Tel. 232-2300). O
navio sai do Rio dia 19. na-
negando depois para Mon-
tevidéu, Mar dei Plata c
Buenos Aires, retornando
ao Rio 7io dia 3. Piscina, ci-
nema, bailes e show são ai-
gumas das diversões a bor-
do. Os preços variam de
acordo com a cabina esco-
ihida c podem ir de CrS l
mil e 750 até CrS 5 mil c
300.

— A Associação dos Ami-
gos da Europa tem dois pro-
gramas de carnaval na Eu-
ropa. O primeiro iem como
roteiro as cidades de Paris.
Londres e Lisboa em 12 dias
e com saida no dia 22. O pe-
riodo carnavalesco será
passado em Paris com hos-
pedagem no Hotel Ambas-
sador (café da manhã in-
cluido). Haverá meio dia de
visita à cidade, com dois
dias livres. Em Londres hos-
pedagem no Hotel Prince of
Wales, com café da manhã.
A programação continua
com três dias cm Lisboa.
hospedagem no Hotel Tivo-
li, em regime de café da
¦manhã. O preço por pessoa
c CrS .4 mil 681 incluídos
transporte, hospedagem em
quarto duplo com banheiro
privativo, recepção. Irasla-
do, e um city tour em cada
cidade, informações e ins-
cricões na Rimangá Turis-
mo (Rua do Russell, 344 loja
A — Tel. 225-1771).

Eventos esla semana

Data Local
a 4 Santo Amaro (BA)

Itamaracá (PE) -•

Recife (PEi
São Borja (RS)
Salvador (BA)

2/3 Mal. Deodoro (AL>
2 a 11 Veranópolis (RS)
3/4 Lagoa Vermelha <RS>

Rio dc Janeiro (OB)
Pesqueira (PEi

Evento

Festa dc N. S". cia Purificação
Buscada dc Itamaracá — Tradi-

cional Procissão marítimo-
fluvial.

Festa de N. S». da Saúde
Festa dc N. S". dos Navegantes
Festa de Iemaiijá
IV Festival dc Verão
Festa dc N. S\ dc Lourdes
Rodeio Crioulo Interestadual
Regata Buenos Aires—Rio
Festa de Santa Águéd»
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A grande cidade pequena

BELO 

HORIZONTE (Sucursal) — Em
que pesem seus cerca de 1,5 milhão de
habitantes, grandes prédios e ruas
onde carros e pessoas se aglomeram

numa agitação constante. Belo Horizonte ain-
da e uma cidade onde há paz, serenidade, um
ar puro e saudável que se pode respirar a lar-
gos sorvos: a pokiição ainda demorará algum
tempo para aparecer e afetar o clima de mon-
tanba da.s Minas Gerais.

Cidade que a Prefeitura se esforça por
manter humana — "uma cidade para nós e
nossos filhos" — Belo Horizonte oferece ao
turista todas as vantagens, de um grande cen-
tro: beleza arquitetônica, lojas, teatros, cir*-?.-
mas. bares, boates, hotéis e restaurantes de
alto luxo, tudo isso ao lado de uma atmosfera
quase provinciana, onde ainda se percebem as
antigas tradições e costumes que o tempo não
conseguiu derrubar.

Hospitalidade mineira
Minas é, por tradição, uma região tran-

quíla: as montanhas isolam um ar saudável e
uma população que, apesar do progresso indus-
trial e do avanço das comunicações, ainda re-
siste à invasão dos novos costumes para ape-
gar-se a arraigados e antigos hábitos. E o tu-
ri.sta, logo que começa a percorrer Belo Hori-
zonte. sente a diferença: o homem com o qual
trata é uma nova espécie de homem — talvez
mais humano, mais vivo. um homem que não
corre como o paulista e nem ri como o carioca.

Desconfiado e arisco, e apesar disto hospi-
taleiro e simples, o mineiro, mesmo de Belo
Horizonte, ainda oferece cafezinho às visitas e

mesmo no corre-corre das ruas — arranja
tempo para um minuto de conversa e um con-
vite para jantar. Pois a mesa, a sala de visitas,
o circulo familiar ainda são o centro de con-
vergència das relações de amizade.

E se o turista não possui amigos na cidade
quem tiver estará fatalmente convidado pa-

ra hospedar-se em sua casa — os hotéis satis-
fazem perfeitamente a todas as necessidades.
Há hotéis de luxo e populares, a maioria com
restaurantes onde se come desde couve à mi-
neira até camarões, polvos, lulas ou bacalhau
com batata. Ou ainda comidas tipicas ale-
mãs, italianas, francesas e — também — chi-
nesas.

Passeios c artes
As. opções para uma tarde agradável são

muitas e vão desde a tradicional visita à Pam-
pulha — com o Estádio Minas Gerais, a igre-
jinha de Niemeyer com o São Francisco de
Portinari. o antigo Cassino e Casa do Baile, a
lagoa artificial e a Ilha dos Amores, onde os
namorados podem ir de barco ou canoa — até
às cidades históricas, que tão próximas.

O roteiro cultural oferece muitas opções:
museus, galerias de arte. teatros, o Palácio das
Artes —¦ onde nas manhãs de domingo há sem-
pre um concerto com grandes atrações nacio-
nais ou do exterior -- e a Feira de Arte na
Praça da Liberdade. Sempre aos domingos, a
feira reúne os melhores trabalhos de artistas
e artesãos mineiros, que lá os expõem.

Para quem gosta de relembrar o tempo
antigo em que se ouviram retretas em praças

cheias de gente, no Bairro Santa Teresa há
uma pracinha onde se vê de tudo o que se via
em cidades do Interior — cinema, igreja, clu-
be de danças, bar, jardins, no meio da praça
um coreto onde de vez em quando — mas não
como antigamente — uma banda toca nas tar-
„des ou nas manhãs clc domingo.

O Jardim Zoológico, também na Pampú-
lha, oferece muitas atrações — entre elas uni
bando de veados da raça Axis, Importados do
Ceilão e os jinicos existentes no pais.

Para quem se cansou do movimento das
ruas, ou teve uma noite cheia, nada melhor
que um passeio por entre as velhas árvores do
Parque Muncipal. Jardins, flores, pássaros,
coelhos, um lago onde se pode passear de ca-
noa a remo conferem ao local uma atmosfera
de paz e tranqüilidade. Não é proibido pisar
na grama, e pode-se até mesmo se deitar nela.

A noite atraente
A noite, depois de um bom filme — há óti-

mos cinemas como o Paladium, o Acaiaca. o
Cine de Arte Pathé — pode-se tomar um bom
drinque em uma infinidade de pequenos barzi-
nhos — entre eles a Cantina do Lucas, no con-
junto Arcangelo Maleta, ponto de encontro
dos intelectuais — autênticos ou falsos — de
Belo Horizonte. Ou o Stage Door, no Teatro
Marilia, também muito bom. Mais tarde, o ro-
teiro das boites — cada vez em maior número
na cidade, apesar das insistentes recomen-
dações de tradicionais mães mineiras, que ain-
da preferem ver suas filhas em um respeitável
e ameno dlube social.

Os dias podem ser preenchidos ainda com
visitas às igrejas e monumentos arquitetôni-
cos da cidade — o Edifício JK, uma verdadei-
ra cidade dentro de Belo Horizonte, a igreja
de São José, a da Boa Viagem — a primeira
da cidade — e outras. O Arquivo Público Mi-
neiro, para quem gosta de remexer no passado
das coisas, é um bom atrativo. No prédio fun-
ciona ainda um pequeno museu onde se podem
ver canhões da Guerra do Paraguai e uma ca-
ma imensa onde dormiu D. Pedro II.

Estrelas ou história
Para quem tem mais tempo, o fim de se-

mana pode permitir uma boa esticada às cida-
des históricas próximas da Capital — Ouro
Preto, o maior conjunto barroco do mundo,
Mariana. Sabará, Tiradentes, Congonhas, Cae-
té. Perto desta última cidade está a serra da
Piedade, onde há um bom restaurante e onde
se localiza o Observatório Astronômico de Mi-
nas Gerais. A noite, os astrônomos permitem
que os turistas vejam — c ouçam — as estre-
las.

Quem gosta de ver grutas pode ir também
até Maquine, que fica no Município de Cordis-
burgo — nesta cidade fica ainda o Museu Gui-
marães Rosa, instalado na casa onde ele nas-
ceu e morou por algum tempo. De Belo Hori-
zonte até lá se vai em menos de duas horas,
passando-se por Sete Lagoas, outra bela cida-
de que apesar de não possuir mais as sete la-
goas do nome -- três ou quatro secaram —
tem na lagoa Paulino, bem np centro da cida-
de, sua maior atração.
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Os mineiros dizem que na
cidade ainda há -paz,
serenidade e um ar puro e saudável
que se pode respirar a largos
sorvos: a poluição ainda
demorará a afetar o clima de
montanha de Minas Gerais
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As opções são muitas, tanto para a

comida como para uma
tarde agradável que se pode pasMZ

entre oulfos lugares no
Parque Municipal
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