
tampo bom, com nebul,
pnssiv. Inilibj à larclt ni
Zona Rural e iirfant do
T. do Rio. Comp, rm jlav.
Max,! 33 0 (Penha r Pai,. I
nu). Mln.t 21,7 (Alio da ,
Hoa Visla). (Oolalltoi no .
Cador, cio Clasjilioidoi) !

1 A. JORNAl 00 BRASIL,
Av. Brasil, SOO (ZC-08) Tel.
Rede Interne: 264-4422 -
End. Telegríflcoi JORBRA5IL

Telex número» 21 23690 c
21 23262,
Sucursais:
São Paulo — Av. Suo luil,
170, lo|a 7. Tel.: 257-0811.
Brasília — Selor Comercial Sul ]

S.C.S. - Quod'a 1, Bloco;
1, Ed. Conlr.il 6° and. nr,
602-7. Tcl.: 24-0150. B. Hori-
zonte — Av. Alonso Pena,
I SOO, 7,o and. Tel.: 22-5769. ;
Niterói — Av. Amaral Peixoto, j
207. sala» 705/713 - Ed. Al- j
berlo Sabin - Tol.: 722-1730. j
Administração— tel. 722-2510.1
Porto Alegre — Av. Borges dc ,
Medeiros, 915, 4.° andar. Tel.: I
4-7566. Salvador — Run Chile, !
22, i/ I 602. Telefone 3-3161. |
Recife — Run Sele de Se-
lembro, 42, 8.° andar. Tela-
lone 22-5793.
Correspondentes:
Rio Branco, Manaus, Belém,
São Luís, Teresina, fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curi-
liba, Florianópolis, Goiânia,
Bueno; Aires, Washington,
Nova Iorque, Pari», Londres
f Roma,

Serviços teltgráficos:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA
c Rcutecs.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Eco-
nomisl, L'Exprosj e The Times.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Guanabara, Estado do Rio •
Minas Gerais:
Dias úleis  Ci$ 1 50 !
Ooiniorjos  CrS 2.00
SP. PR, SC, RS, MT, BA, 5E
Al, RN, PB, PE, ES, 0F • GO
Dias úteis  Cri 2.0C
Domingos CrS 2,50
CE, MA, AM, PA, PI, AC ¦
Territórios.
Dias úteis  Cr$
Domingos  CrS
Argentina 
Portugal ....
ASSINATURAS

todo

2,50
3,00

 PS s
.. Es«. 12.00
— Vi» torres*

território na*tr» em
cional:
Semestre  Cr$ 225.00
Trimestre  Cr$ 115,00
Postal — Via aérea em lodo
o território nacional:
Semcst'c  CrS 400,00
Trimestre  CrS 200 0C
Domiciliar — Somente no Es-
lado da Guanabara:
Semestre  CrS 250,00
Trimestre  Cr$ 130,00
EXTERIOR (via aérea): Ame-
rica Central, América do Nor-
te, Portugal t Espanha:
3 meses USS 113.00
6 meses  US$
América do Sul:
3 meses  USS
6 meses  USS

225.00

50.00
100.0J

ACHADOS E
PERDIDOS
CARTÃO NACIONAL - Perdeu-

st no 00.102.918 favor aonde.tnarecer apreendê-lo. I • |
226-9794.

DOCUMENTOS - PERDI - terça
18. Ônibus Única, 7.10 Petró-
polis-Rio. C. Ident. 3.224.5.13
e carl. habilitação. Gratifica-sc.
Tcl.: 42-0785. Petrópol

ENCONTRADO CACHORRO Por.
diciuciro marrom o branco na
Gávea. Procurar à Rua Alexan-
rirc Stockler n0 186 (anliqo n°13) Gávea.

GRAtIFICA.SE a quem achou
uma cachorrinho Pinscher, on-
tem e entregar ha Constante
Remos 56 apt. 601. 1. 236-5125.

PERDEU-SE plíciucla da porta dõ
Corcel Dl 7058 motor n"
078214 chassis nÇ> I B25D /10-1 56-1 gralilici-st tel.
2.16.60.19.

PERDEU-SE a placa - DC-599B
favor entregar no Detran.

TALÃO DE NOTA FISCÃT^TÕT
cslraviado no dia, 10/02/75,
o talão de nota fiscal n? 8 nu-
morado cle 351 à 400, perton-
tente à firma Borr,icharia Coru-
linha cio Lins lida, ,i Rua Pedro
cle Carvalho, n9 727 A r. B.
Quando o . mesmo sc achava
sobre o balcào da referida loja,
Gratificü-sc r> quem devolver
o mesmo.

EMPREGOS
i DOMÉSTICOS

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
atende c/ simpatia c eficiência
»/ pedido de cozinheira cop.
arrum. babás. Temos também
ótimas diaristas. Empregadas
selecionadas.

A UNIÃO ADVENTISTA - Tem
empregada competen!» respon*
sàVcl e amiga, babás • mftr*
meiras par* recém-nascidos, j
governantas, acompanhantes,
cozinheiras, copeiras(a) i fran-
cnsa, motorista, etc. Todas com
referências. Av. Copacabana,
583/806. 256-9526/255.3688.

ARRUMADEIRA PASSADEIRA -
Precisa-se para casa alto trata-
mento, com referências, orde-
nado a combinar tratar: Av.
Visconde tíe Albuquerque, 570,
Leblon,

AGÊNCIA ALEMÃ D. OLGA têm
cozinheiras copeira babá esco-
Ihidissimas por D. Olga há 15
anos na sede própria tel.
2351024 e 235-1022 Av. Copa,
53,1 ap._402,

AGENCIA MERCÚRIO 256-3403
235-3667 ofer. ótimas coz, co-
peira (os) arr. babás mot. doe.
que ücam arquivados.

A CATETE CENTER ofer. e aceila
empr, competentes para t./
serv. melhor atend. menor taxa
e garantia uni ano efetivas e
diaristas. Inf. 285-0264 Calete
3.17 sl. 545.

ARRUMADEIRA - P/ senhor só
ord. 500, c/ boa apresentação
e iovem. Tcl. 252-5882 Sr. San-
tos.

A COZINHEIRA - Precisa-se
com referências o cart. saúde.
Salário CrS 500,00, Tratar Rua
Timóteo da Cosia, 250/203 -
leblon - Tel. 287-2732.

A EQUIPE MAID apresenta c/
ref. does. coz. copeira, babás
mo lar, Acompte. etc. Av. Co-
pa, 605 Seleção 255-8449,

AGENCIA NOVO RIO - . . ,:..
223.0-105 oferece ótimas coii-
nheira! cop. Arrum. babas e
diar. Todas c/ doe. ref. t ga.
rantia.

AG. TRANQUÍLAR CRED. SOCI-
LA oferece ót. cozinh. cop. ar-
rum. babás todos c/ doe. ref
Garantia. 1. 256-9739.
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Marcos Tamoio
deverá ser o
Prefeito do Rio

O carioca Marcos Tamoio, en-
genheiro de 4íJ anos, ex-Secretário
de Obras do Governo Carlos La-
cerda, deverá ser o Prefeito do Rio
do Janeiro, ü Almirante Faria Li-
ma já teria fixado a escolha em
sen nome, mas até ontem ele não
havia sido formalmente convida-
do, sabendo-se que reúne as maio-
res possibilidades de ser indicado.
Cogita-se também a nomeação do
Sr Jaime Lerner, atual Prefeito de
Curitiba, mas suas chances são
menores.

Ouvido em sua ca.sa dc Copa-
cabana, o Sr Tamoio recusou-se a
fazer comentários em torno da
possibilidade de ser escolhido, li-
mitando-se a esclarecer que nâo
recebeu qualquer convite. "Não es-
tive com o Almirante Faria Lima
o nunca o vi na vida. Garanto-lho
que nào estou escondendo nada"— afirmou o engenheiro. (Pág. 3)

MaUii/Radioloto UPI
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Brasil

P

ruzeiroc
para estimular
as expor lações

O Banco Central desvalorizou
ontem o cruzeiro em 0.9'/( sobre a
taxa de cambio em vigor há 23
dias, fixando o dólar em CrS 7,58
para compra e CrS 7.62 para ven-
da. a partir de hoje. O total
acumulado das desvalorizações do
corrente ano já atinge 2,5%.

A medida foi tomada para es-
timular as exportações, principal-mente as de produtos manufatu-
rados, cujo comportamento não sc
apresenta tão favorável quanto no
ano passado. Segundo dados da
Cacex, os embarques de manuía-
turados em janeiro decresceram
13,79'/, em tonelagem. aumentan-
do apenas 5,9'; em valor, em com-
paração com janeiro de 1974. A re-
tração no ritmo de crescimento
das vendas é atribuída às dificul-
dades do mercado internacional.

As estatísticas da Cacex mos-tram que os produtos mais afeta-dos pela fase adversa dos manuía-
turados foram calçados, carne en-latada, chapas cle ferro e aco, ar-
fcigòs de cutelaria, móveis, papel c
têxteis.

O resultado global das expor-
tações de janeiro é considerado,
porém, favorável, já que apresen-
tou uma taxa de crescimento de
73,38', em relação a 1974. Isso foi
obtido principalmente pelo com-
portamento dos produtos prima-rios, onde se destacaram o açúcar— com um crescimento de 728'/,'.
no valor das exportações — a soja
e o farelo de soja — com 501% e279'¦¦<- de expansão respectiva-
mente. Os produtos semimanufa-
furados (açúcar cristal, ferro íun-
:üdo e outros) tiveram aumento de
120',,' em valor. (Págs. 18 e 19)

Premier Avias Navarro (D) acompanhou « Princesa Sofia
e a mtdhcr <l<> Franco muna solenidade realizada cm Madri

Madri prende o fiei ais
envolvidos na politica

O Governo espanhol prendeuontem dois oficiais considerados
liberais — ligados ao General Ma-
nuel Diez Alegria, que foi compa-
rado ao ex-Presidente portuguêsGeneral Antônio cle Spínola —
sob acusações cle supostas ativi-
dades políticas.

O Comandante Júlio Bas-
quets Brãgulat, autor de livros
como Os Militares de Carreira na
Espanha, processado recentemen-
te —- e absolvido — por ter escrito
sobre questões militares, e o Ca-
pilão José Julavez, do Corpo deEngenharia, foram enviados paraa Fortaleza de Figueras. As pri-soes dos dois causaram grande im-
pacto na opinião pública, por se-rem as primeiras em muitos anos.

O Primeiro-Ministro Carlos
Árias Navarro disse ontem em en-
trevista à UPI que seu Governo
náo cederá ante a atual onda de
greves e protestos políticos, situa-
ção que apenas poderá adiar o
processo cle democratização.

Na primeira entrevista de um
Premier espanhol a uma agência
cie notícias estrangeira em 36 anos
de regime franquista. Árias disse
que pretende realizar reformas
políticas no pais, levando a Espa-
nha "para bem longe no caminho
da paz e justiça social". Acresceu-
tou que "há necessidade cle um
vigoroso Poder Executivo, mas
náo cle imunidade cle controle
nem podêres totalitários". (Pág. 8)

ort ligues
Comunicado conjunto do lia-marati e do Ministério da Justi-

ça, divulgado ontem à tarde, de-clara que o Governo brasileironao permitirá manifestações po-liticas por parle dos integrantesda colônia portuguesa no Brasilsob pena dc detenção dc seis me-ses a um ano e posterior expulsão
do pais.

Tais manifestações, diz o co-
municado, infringem o Decreto-
Lei i\f 941, dc 13 dc outubro de
1969, segundo o qual "o Governo
brasileiro tem a tradição de res-
peitar, escrupulosamenfc, o prin-cípio cle não ingerência nos as-
suntos infernos dc outras nações
e espera estrita reciprocidade na
observância desse princípio."

Será divulgado amanhã em
Portugal o programa trienal para

Propôs La da
Lisnave ainda
eslá pendente

A decisão do Governo brasi-
leiro escolhendo a Lisnave. de Por-
íugal, para explorar um centro cle
reparos navais no pais. associada
a empresas c-statars, não pocie ser
considerada definitiva, segundo o
superintendente da Marinha Mer-
cante. Sr Manoel Abud. Para quea associação de capitais se concre-
tize, a. Lisnave terá de provar que
pode cumprir o que propõe.

O presidente do Lóide Brasi-
leiro, Sr Jonas Corrêa Sobrinho,
falando ontem, na comemoração
dos 85 anos dc fundação da em-
presa, rebateu os comentários
sobre as tendências estatizantes
que existiriam no setor cle nave-
gação e em outros da economia
nacional, afirmando que tudo não
passa de especulação. (Pág. 21)

ameaça expulsar

que agitar

Prestação do BNH sobe CDE antecipa
menos do que correção

As prestações das casas finan-ciadas pelo Sistema Financeiro daHabitação 1SFH1 no Plano cle Equi-valencia Salarial terão um reajustomáximo de 28% a partir de l.o de
julho deste ano. apesar dc o indice decorreção monetária entre abril de1974 e deste ano ser estimado em34,T",.

A maior parte dos reajustes será
dc 24%, mas os mutuários das Cohabs
que pagam CrS 100 e CrS 50 mensaisterão um reajuste de apenas 14% euma restituição de 6% no valor das
prestações atuais, respectivamente. A
diferença deve-se ao abatimento de10% das prestações pagas em 1974
até um máximo de CrS 3 mil e um

mmimo de CrS 240 permitidos peloDecreto-Lei 1 358.
Esses dados foram obtidos com a

divulgação extra-oficial do valor das
ORTNs para o mes de abril iCrS
112,26i. que também é aplicado à Uni-
dade Padrão de Capital, moeda cio
BNH, valendo atualmente CrS 106,76.
O reajuste de 5,15% será aplicado a
partir de l.o de abril nos depósitos
em cadernetas de poupança, mais ju-ros de 1,50% no trimestre. O reajus-
te de 5,15','r servirá para a correção
das prestações do.s mutuários queoptaram pelo Plano de Correção
Monetária em abril. (Pagina 141

Brasilia/Telefofo JB
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tro A,mando Falcão, os anteprojetos ano alteram os Códigos Penal e de Processo Penal

as metas para
a siderurgia

A antecipação para 1978 das me-
tas previstas para 1980 do Programa
Siderúrgico Nacional e a construção
rie usinas para exportação cle aço
através rie joint-ventíu-es com sócios
estrangeiros são algumas das diretri-
zes aprovadas ontem pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico (CDEi ao
examinar a revisão do Programa.

A reformulação do Programa Si-
derúrgico Nacional, cm face cio crês-
cimento da economia brasileira, prevê
no subsetor de aços não planos, leves
e médios, o apoio prioritário a pro-
jetos de grande porte (no mínimo 1
milhão de toneladas), além da con-
ciusão do 3.° estágio da expansão da
Cia. Siderúrgica Nacional. iPág. 211

Projeto propõe
volta do aborto
legal ao Código

A volta do aborto legal quan-do a gravidez for provocada porestupro e a possibilidade cle o cri-
minoso preso em flagrante res-
ponder a processo em libercla-
de são algumas das inovações
propostas pelo anteprojeto " 

do
Código Penal que o Ministro
da Justiça, Sr Armando Falcão,
recebeu ontem do Procurador-Ge-
ral da República, Sr José Carlos
Moreira Alves.

O anteprojeto corrige, ainda,
erros de redação e pontuação da
última publicação do Código que,da forma como estavam colocados,
permitiam interpretações comple-
tamente opostas ao sentido real de
determinadas frases. O Ministro
recebeu ainda anteprojeto do Có-
digo de Processo Penal, feito pelo
prof Frederico Marques. (Pág. 22)

a economia, considerado o traba-lho mais importante e mais es-elarecedor realizado pelo Gover-no português depois do processode descolonização da Guiné-Bis-sau. Moçambique e Angola, revê-la o enviado especial do JORNALDO BRASIL. Araújo Netto.
Em entrevista a um jornalespanhol, um dos mais destaca-dos membros do Movimento dasForças Armadas, Capitão PintoSoares, afirmou que não existeem Portugal tendência a uma

guerra civil, como insinuam os
principais lideres liberais portu-gue.scs. Salientou que um confli-to só poderia se originar "por 

pro-vocadores reacionários c não pelomovimento militar, que professaíé democrática nos Partidos ver-dadeiramente de esquerda." (Pá-gina 8 e editorial na página 6)

Comissão leva
Wilson Campos

ci julgamento
A Comissão Especial do Sena-do que investigou o Caso Morenosugeriu ontem, ao entregar seu re-latório conclusivo à Mesa da Casao julgamento do Senador WilsonCampos em face do Artigo 35, II,da Constituição, segundo o qualperdera o mandato o parlamentarcujo procedimento for consideradoincompatível com o decoro.

O Senador Benjamin Farah,
que recebeu o relatório em nome
do presidente do Senado, Sr Ma-
galhães Pinto —- que não pôdecomparecer por "motivos império-
sos" — afirmou que "os senadores
nào decepcionarão o povo. cum-
prindo o seu dever". O relatório
entregue pelo Senador Eurico Re-
zende tem nove laudas. (Pág. 7)

Sadat sugere
a ELA tratado
sobre Israel

O Presidente egípcio, An-
vyar Sadat, propôs ao Secreta-
rio de Estado Henry Kissinger
que os Estados Unidos garan-
tam a defesa de Israel, medi-
ante a assinatura de um tra-
tado, em troca da retirada
israelense dos territórios ára-
bes ocupados.

A proposta foi feita du-
rante a recente visita de Kis-
singer ao Cairo. Em Jerusalém,
o comentarista Haim Herzog
considerou que uma aliança
militar com Washington seria"uma 

garantia muito séria pa-
ra nossa segurança", enquan-
to fontes políticas viam a si-
tuação com cautela, lem bran-
do que a história dos tra-
fados de defesa norte-america-
nos não inspira confiança.

O Ministro da Defesa Shi-
mon Peres- declarou que Egito
e Israel poderiam alcançar um
plano decenal de paz sobre o
Sinai, pelo qual as duas partesciariam um -'novo 

passo" a ca-
da ano. Um acordo final po-rém, na opinião cle Peres, de-
veria permitir aos egípcios pro-teger o Canal de Suez e aos is-
raelenses o estreito de Tiran.

Altos funcionários israe-
lenses e soviéticos mantiveram
contatos e tomaram iniciáti-
vas, recentemente, segundo o
Chanceler Yigal Allon. Sem
precisar a data de tais encon-
tros, Allon indicou que o Go-
verno egípcio foi informado
dos acontecimentos. (Pág. 2)

AGENCIA STA. MÔNICA -
Oferece p( císa fino trato,
babás com noções enferm.
boas cozs. %./ fogão, cops.
çjvtas. mordi, Rof. min. 1 ano.
Tcl. 252-1946.

A UN1ÀO CRISTA - Alcntlo
hoje pedidos de domésticas c/
doe. lef. Rigorosa seleção e
lana minima. Tcl. 231-0503.

A ASSÓC. CATÓLICA CRISTUR
— Dirigida p/ assist. sociais
oferece excelentes domes tiras
c/ hone:,ta e rigorosa seleção.
Aicnclo Imediato, lel. 2527.1-10.

ARRUMADEIRA-COPEIRA - Pre.
asa-se quc sirv,i a francesa, c/
rpf. Tol. 245-1407. R. General
Cristóvão Barcelos, 25. taran-
ieiras.

AGENCIA RIZZO - Ofrc. coz,
lorno e fogão triv. cop. (us)
motoristas Viesp. balconislas au-
xiilar esr: diaristas faxi; etc.
Tel/.252.5ó44,:0. Adólia,

ATENÇÃO: Sr. viúvo procisa~L„jco?. e 1 babá c/ doe. e ref.
ogo 700 «da. Tratar Rua Ai-«ro Alvim, 37/805 - Clnólan.

dia.

ATENÇÃO coz. forno e fogãoInv. copeiras arrd. etc. Sal. 500a 1.000. Rua Joaquim Siiva n°II sal. 307. D. Adélia.
AG. ITAMARATY 2S5-8792 - Di.rígida p/ religiosos oferece asmelhores domésticas c/ ref.doe. Cart. saúde e (olha corri.da da Policia. Taxa minim.i.

25AG. FRANCESA VOGUE -
anos de tradição internacional
e a mais moderna do Brasil
o Te rece domésticas honcsla-
mente selecionadas. Tel.
256-5559.

APOSENTADO ou casal sossega"
do, precisa-se, cle jard., copei-
ro, ela coz., lav. Ele pode Ira-
balhar fora clias úleis. Tel
22.I-SI54.

ACOMPANHANTES, 
"cozinheiras'

f. f? fogão, babas, rccém-cfie-
gadas e vindas c/ famílias mi-
noras, oferecemos c/ refs. e
does:-Tal, 224-6203.

ARRUMADEIRA E CÕzTnÍJÊIRA
- P/ médico solteiro jvem
pago ate 920,00 folga domingo

\nJ ÍÍSi Au' Copacabana,
1066 ap, 1103,

ARRUMADEÍRA. 500,00 procuro
ptssoa competente p,va cosa
"• trato R, Arthur Araripe 1
'Pt. 1104 I.J27-9098 Gávea.

A EMPREGADA - Preciía-sc p/tocb serviço um casal, c/ uma
crflnca, refs., bom ordenado,
R. Alzira Brandão, 59/405 li-¦juca. Tal. 264.4493,

AGENCIA PLANTÃO DOMESTI.
CO credenciado, p/ Socila
ofer, boas babás, cop. ar rui»,
coz. simples forno fogão lax.
diar. caseiro, lel. 236-4393
236-3161.

AJUDANTE DE COZINHA (HO-
MEM) - Precisa-s» c/ prátí-
ca # desembaraço — Pedem-s»
ótimas refs. - Tratar ns
Chur r.iscar ía Gaúcha. R. daj
laranjeiras, 114 </ Sr. Freire
nav parla da manhã.

ACOMPANHANTE - Paciente",
carinhosa • forta. Exijo refe-
rencias, de 25 1 35 anos. Tel.
267-3254_ P«la__ntanhã.

ARRUMADEIRA" - Com práticaref. c doeis. Paga-se bem. Rua
Prudente Morais, 1122 - 4°Ipanema.

ARRUMADEIRA - Precisa-se p/casa de alto tratamento c/
does. • refs. de 1 ano de casa
» c/ muita prática. Paga-se
bem. Tr. Av. Visconde de A|.

Jjuquerque, 29/901,

A AGÊNCIA RIACHUELO que
desde 1934 vem servindo A. C.
B„ oferece copa., arrum., ba-
hás, coi. e diaristas a partir
°t 300, 231-3191 e 224-7485

ACOMPANHANTE BABA'" - Do-
mésls., chegada dos Est. c/refs.
e does. Oferecemos. fel.
224.6203.

A COZINHEIRA d. lorno."
fogão precisa.ie para casal exi.
ge-so carteira e referencias
pessoa oducada 30 a 50 anos
muito limpa e sossegada orde.
nado CrS 600,00. Avenida Vi.

_vena Souto 50/402.

A MISSÃO SOCIAL, olerce óti.
mas cozinheiras, arrum. de
confiança com doe. e ótimas
referências.tais.: 252-1431.

ATENÇAO — Precisa-se empre-
gada p^ra cozinhar e cópeirar,
Rua Juparanã, 67 apt. 201 -
Cri 300,00. tijuca.

AGENCIA ALEMA D. OLGA tem
cozinheira babá cop. escolhi-
dissimas por D. Olga há 15
anos sede própria. Av. Copa
534 ap. 402. T. 235-1024.

AGÊNCIA DE BABAS SERV-UR
— A única que oferece babás
práticas e enfermeiras especia*
lixadas em recém-nascidos. To*
das com cart. dc saúde e refe.
rencias. 255.8546/236-1891.

A BABA - Pa"ra cuidar de crían^
ca d» um ano. Pago 800,00.
Peco referencias • carl. saúde,
Av. Copacabana, 503, ap. SOrt-
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Scluriidt
cancela suas
atividades

lion» — o Chnncelor aicmflo
Hchmit Schmidt, hospltaitoado
doscla segunda-feira com pnoumo.uln. está também puni plourlMa,secundo diagnóstico de sou módico
dlvulgnclo ontem pelo Governo

o Coronol-Médlco Wolfgcui
Voclpcl, do Hospital Militar do Co-
blenz, ordenou an Chefe do Oover-
no alemão ocidental que eaneele
toda.s as suas atividades e que nem
sequer atendi' ao telefone,

O comunicado afirma que- o
desenvolvimento de ambas as do-
e n ç o s é " normal", mas queSchmidt, de 5G anos, se submeterá
a profundos exames na próximasemana, o que provavelmente lm-
pedirá o Chanceler de retornar aos
seus Trabalhos normais na segun-
da-feira como se esperava.

ONU estuda
queixa de
cipriotas

Nações Unidas. Nicósia — o
Conselho de Segurança da ONU
reúne-se hoje para debater a quei-
xa greco-cipriota contra a decla-
ração unilateral de Independência
da minoria turco-cipriota, que
agravou a crise na Ilha cle Chipre.

O primeiro orador nos debates
será o presidente do Parlamento
de Chipre, Glafkos Clerides, que
apresentará os pontos-de-vista dos
greco-cipriotas. A delegação turco-
cipriota é dirigida pelo Ministre
da Indústria do grupo étnico tur
ro. Vedat Celik, que declarou em
Nova Iorque que falará "em nom?
do Estado Federado Turco da Re-
pública de Chipre".

Na Ilha. oniem, os turco-ci-
priotas anunciaram a instalação
de uma Assembléia de 50 membros
encarregada de elaborar em 45 dias
uma Constituição para o novo Es-
tado, enquanto os greco-cipriotas
realizavam em Nicósia greves de
duas horas em protesto contra a
divisão da Ilha.

JlEUA O Israel terão pacto militar
JORNAL OO BRASIl Q QuinMeira, 20/'2/75 p |.« Caderno

Jerusalém o Telaviv — Numa tentativa de eon-.seguir o dificil acordo entre Jerusalém o o Cairo
svforo O Sinai, o.s Estados Unidos estão estudando u
possibilidade de garantir formalmente a segurança
de Israel contra um eventual ataque árabe emtroca da retirada Israelense dos territórios ocupadosem um.

A informação foi divulgada ontem pelos jornaistie Telaviv. Tal proposta teria sido formulada peloPrcsldOlVtO Anwar Sadat ao Secretário de EstadoHenry Kissinger, durante stin recente viagem aoCairo. Em Jerusalém, contudo, não houve qualquerreação oficial a respeito.

CAUTELA

Comentando a_ noticias publicadas nos jornaisdisse uma fonte politica isnielen.se: "Qualquer pro-'posta sera discutida e considerada por Israel eessas sugestões não são recusadas automática-mente. Assegurar o futuro de Israel é um coniuntode muitos fatores, e dentro de um contexto tão
grande bem poderia haver lugar para uni acordomilitar com outra potência."

Outras tontes destacaram que a proposta naraum tratado (le defesa Washlngton-Jerusalém de-vera sor. no entanto, considerada eom muita cau-tela Lembraram que a história dos tratados dedefesa dos Estados Unidos com o Vietnã do SulFormosa o Turquia não inspiram coniiançaExiste o perigo, também, que um tratado dessanatureza se depare com a oposição do povo norte-americano que. desde o conflito vietnamita vé comapreensão a possibilidade dc imiscuir-se numa noviguerra fora de seu território.
Igualmente, o povo israelense poderá colocar-secomia tal acordo, que delegará a responsabilidadede sua defesa aos norte-americanos. Cabe lembrar

que. em Israel, vário.s setores encaram com des-confiança a própria missão do Secretário de Es-tado Henry Kissinger. Para esses setores, direitistasem sua maior parte, Kissinger "está do lado dosárabes".
Por outro lado. desde pouco após a sua criaçãoIsrael esta profundamente vinculado aos EstadosUnidas, política, econômica e milltarmente. A de-pendência militar aumentou .sensivelmente na últi-ma década, sobretudo depois da guerra de iunhode 1967. Uma prova dessa dependência foram a.s

próprias declarações do então Ministro da DefesaMoshé Dayan, durante o conflito de outubro de1973: o militar confessou que. ao fim de duas se-manas de guerra, as munições e armamentos israe-lenses estavam praticamente esgotados e, se nãofosse o reabastecimento maciço por parte cie Wash-ington, os israelenses não teriam condições de man-ter a luta.
Isso' significa que, na prática, a segurança odefesa de Israel dependem — embora indireta-

mente — do.s Estadas Unidos. Um tratado explicl-taria as vínculos e comprometeria mais Wash-
ington, porém da mesma forma que os Estados
Unidos podem suspender o envio de armas a Jeru-
salém no momento que desejarem, poderiam tam-bém não respeitar a aliança.

O Ministro da Defesa Shimon Peres determinou

que um acordo final do paz eom o Egito deve se-parar a península do Sinai em zonas que permitamaos egípcios proteger o canal de Suez e a Israelo estreito de Tiran, que liga o mar Vermelho no
golfo de Alcabíi.

Pores assinalou nue Israel poderia alcançar como Egito um plano deccnal de paz. pelo qual as duas
pM-tes dariam um novo passo, a cada ano Acres-centou que Jerusalém "está 

pronta para concluirum acordo de paz com o.s sírios", porém não men-cionou dlsposlçfto de efetuar qualquer retirada nuscolinas de Golan

COM SOVIÉTICOS
"Altos funcionários israelenses e soviéticos"mantiveram contatos e tomaram Iniciativas recen-temente, segundo revelou o Ministro do ExteriorVigal Allon. O Chanceler não precisou, porém, adata desses encontros, limitando-se a indicar queo Egito íoi Informado pelos soviéticos dos aconteci-mentos.
Em Washington, informou-se que o Secretáriode Estado Henry Kissinger regressou ontem aos E.s-lados Unidos _ após uma viagem de 10 dia.s peloOriente Médio e Europa — preocupado com a pos-slbllldado de que a Síria venha bloquear um acordono Sinai entre o Egito e Israel.
Nos últimos dias. tem-se comentado que a Sl-ria tenta obter o apoio de várias países árabes con-tra o Cairo — isso porque Damasco leme o rompi-mento da unidade árabe por parte dos egípcios

que ora negociam um novo acordo com Israel. Semuma política coordenada com o Egito, a Siria certa-mente poderá conseguir muito pouco -- ou nada- dç Israel. A única forma de compensar tal si-tuação seria obter o apoio dos países árabes, so-bretudo o.s produtores de petróleo.
Sempre procurando conservar a unidade alcan-

cada desde outubro cie l!l7:j. o Governo de Damascovai propor a designação de uma delegação con-
junta árabe para a reabertura da Conferência dePaz de Genebra, informou ontem a Agencia de In-formação Árabe, de Beirute. Dessa delegação fariam
parte egípcios, sírios, palestinas e jordanianos
BASE DE MASIRAH

Pela primeira vez. um representante do Go-verno do Sultanato cle Omã confirmou ontem queo.s Estados Unidos estão interessados na utilizaçãoda base britânica de Masirah, no estreito <le Ormuza entrada do Golfo Pérsico.
Por sua vez, a Frente de Libertação de Omã— grupo guerrilheiro que luta contra o Sultão Ka-bus — revelou que .se encontram estacionados nabase dois submarinos atômicos norte-americanoscom foguetes Polarts, Informou-se, também, que oSultão estaria disposto a permitir aos norte-ame-ricanos o uso da base cle Masirah. localizada nailha do mesmo nome.
Em Washington, anunciou-se que o Kuwait vaicontratar peritos militares norte-americanos paiaadestrar suas Forças Armadas no manejo de aviõesfoguetes e carros de combate comnrados aos Esta-dos Unidos. Uma colaboração do mesmo tipo esta-na sendo estudada para o Sultanato de Omã
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Mi<í-2.'). MiiH-ura no
equilíbrio aéreo

Dren MiiUlleton
do Th» Now Yoik Timts

Nova Iorque — Acredita-se
une. a introdução das Mig-23 su-
persônlcoS na Forra Aérea egip-ela, depois dr n Siria ter recebi-
do -15 c o traque, ifl, alterara nbalança dn puder aéreo no
Oriente Médio

Fontes ligadas às forcas aé-reas americana e européia consi-
deram esse avião soviético mais
monobrável e llgeirameiite mais
rápido do que os Phantotns F-4
que agora fazem parte du Forea
Aérea israelense, o Egito agora
possui 200 Mlgs-21 armados com
misseis como centro de sua forçadc interceptaçáo.

Fontes inglesas e francesasdescreveram os seis Mig-23, re-
centemente desembarcados em
Alexandria, como a primeira re-
vi essa dos 48 previstos pura-for-marem quatro esquadrilhas.

O Mig-23, que recebeu o no-
nie-códígo de Flogger dedo pelaOrganização do Traindo do
Atlântico Norte. OTAN, é um ca-
çador de um só piloto, com. ttiti-
ca de asa variável, desenhado
para interceptar aviões hostis eatingir objetivos em território
inimigo com seus misseis.

Sabe-se que a velocidade
desse caça russo é de duas a tresvezes a velocidade do som em al-titude de combate. Sua velocida-
de ao nivel do mar é 10';. acima
(la do som. possibilitando esca-
par da detecção de um radar.

O Mig-23 tem um ralo decombate de 960 quilômetros, um
teto de 17 mil metros para osmesmos objetivos e um peso to-tal entre 14 c 17 toneladas, de-
pendendo do armamento e donivel do combustível.

A coloração dc Mig-23 em
forças aéreas de três países ara-
bcs. deve obrigar Israel a pediraos Estados Unidos o Eagle F-15.

De acordo com fontes da in-dústria aeronáutica americana
uma carta de oferta, pedindo avenda dc um número não especi-
ficado de F-15 e F-14, foi feita
pelo Governo do.-,- Estudos Uni-dos. Uma vez aprovada pelo Dc-
partamento de Estado e peloGoverno dc Israel, a. carta seria
inn contrato para venda dos ca-
ças-.

Relatórios dos serviços deinformações diferem quanto aonumero de Mig-23 já entregues
ao Egito e ao seu tolal. Forites
da Europa Ocidental dizem que18 já chegaram a território egip-
cio. 12 serão entregues até finsdc maio e outros IS até o lim doano. Os americanos colocam emseis o número de aviões já incor-
poradas à Força Aérea do Egito
e não confirmam a possibilidadedo envio de twvas remessas.

Fontes altamente qualifica-das de Washington vão vêem
maior perigo para Israel. Dizem
que os pilotos egípcios não po-dem ser comparados aos israe-
lenses e ainda levará algum
tempo para que aqueles se àcos-
tumem com os novos caças.

Acredita-se que pilotos egip-
cios serão enviados a Moscou pa-ra treinamentos especiais. Os
americanos vêem que o Presi-
dente Anwar El-Sadat não quei-ra a volta cm grande 7iúmero de
conselheiros militares soviéticos.
Sadat expulsou 6 mil técnicos e
funcionários soviéticos do Egito
cm julho dc 1972. Mas fontes is-raelenses e da OTAN 7ião são
lão otimistas quanto as de
Washington.

Recentemente, o Egito com-
prou da França 44 caças: 22 Mi-
rage F-l. um interceptor velo-
cissimo — em grandes altitudes,
chega a fazer duas vezes a velo-
cidade do som _ e 22 Mirage
D-1E. um excelente caça tanto
para ataque quanto para 'mter-
cèplação, ligeiramente mais ve-
loz do que o F-l. Os F-1E serão
entregues ate o final (lesta dé-
cada. segundo fontes francesas.

O fortalecimento da /orcaaérea egípcia com Mig-23 e as
já existentes esquadrilhas da Si-
ria c do Iraque representam um
grande obstáculo para Israel em
caso de uma guerra 7io Orie7ite
Méciio.

No passado, Israel dependia
basicamente, para-a sua defesa
aérea, de aviões interceptores e
esta permanece a sua pr'mclpal
estratégia embora o Governo játenha demonstrado interesse em
novos mísseis antiaéreos.

%ria Esteia
decide aumento
de emergência

Buenos Aires e Córdolm — A Presidenta MariaEsteia Martinez dc Peron convocara hoje as em-
presas o os sindicatos para que decidam .sobre umaumento .salarial de emergência, Informaram on-tem fontes jornalísticas de Buenos Aires.A convocação será através de uma mensagema Nação, ao meio-dia. O aumento, destinado aequilibrar a alta dos preços que se verificou nos úl-timos meses, foi pedido petos lideres sindicais doperonismo no começo deste mês.ü aumento, que entraria em vigor a partir demarço, sera decidido à margem da negociação denovos contratos de trabalho entre as empresas e
w n 1 .amoríZíl-l'-''i Polo Governo peronistaapós quase do.s anos de "congelamento 

c reajustescontrolados de preços e salários".

\ iolêncki
A violência na Argentina concentrou-se ontemhu Córdoba. onde terroristas da esquerda assassi-naram um policial e feriram outros três, ao mesmotempo em que um dirigente sindical peronista dedireita era morto num conflito grevista.O ataque contra os policiais foi realizado quan-do eles se preparavam para substituir a guardanum canal de televisão. Em outra parte da cidadeuma bomba explodiu de madrugada na sede do Sin-dlc.n.to de Motoristas cle Táxi, provocando danos mas*em causar vitimas.

Mais •í províncias
Em conseqüência da explosão, o Sindicato de-eretou greve de 24 horas. Em seguida, alguns gre-vistas percorreram a cidade para comprovar a pa-raüzaçao e tentaram convencer um motorista a par-ticipar do movimento.
Quando este se negou a aderir, os stndicalis-tas censuraram .sua atitude, diante cio quc o mo-torista identificado posteriormente como oficial au-xlliar da Brigada de Explosivos da Policia sacou deuma arma e disparou contra o carro dos grevista'matando um dos ocupantes, Pedro Colazo.O jornal iVIayorla, de tendência peronista dedireita, disse ontem que as operações antiguerfilhei-ras realizadas em Tucumán poderão se estender àsprovíncias de Salta. Santiago dei Estero e Cata-marca, todas no Norte do país.A informação, que náo pôde ser confirmada ofi-cialmente. significaria uma reafirmação do obje-tlvo das operações: não centralizar a acáo repres-siva no combate aos terroristas, mas antes naocupação militar das zonas onde proliferam as or-ganizaçoes extremistas.

As operações em Tucumán já duram J0 diasmas segundo porta-vozes militares poderão .se pro-longa* por muitos meses. Até agora já foram deti-das ao pessoas, suspeitas de vinculação com o Exér-cito Revolucionário do Povo (ERP).
O Comandante do Exército. General LeandroAna.ya reiterou ontem que "os militares acatam alegalidade e atuam sob as ordens do Governo de-Maria Esteia Martinez de Peron".

_ Ao visitar o.s feridos durante a.s operações em• ucuman Anaya acrescentou que o Exército náo

Peru tentará
base política
para Velasco

Lima — O Governo peruano designou uma co-missão para coordenar a participação popular noapoio a revolução, "diante do reiterado pedido decidadãos, organizações e setores sindicais identifi-cados com o processo."
Ao anunciar a formação da comissão, o Escri-tono Central cle Informações salientou as declara-çoes de .segunda-feira do Presidente Velasco Alva-rado, para quem "a condução política do processosomente pode estar radicada no Governo da Rc-volução."

Apoio popular
Integram a comissão quatro Ministras e dois

altos Chefes militares: o General da reserva. Pedro
Sala Rosco. ex-Ministro do Trabalho e atual chefe
do Sistema Nacional de Apoio à Mobilização So-
ciai (Sinamosi: o General Jose Granam Hurtado,
chefe rio Comitê de Assessoramento da presidência
e o.s Ministros da Mineração. General Jorge Fer-
nandez Maldonado, da Pesca, General Javier Tan-
talean, do Interior, General Pedro Ritcher e de In-
dústria, Almirante Alberto Jimenez de Lúcio.

Esta comissão substituirá dois movimentos
surgidos logo depois dos distúrbios do dia 5 de fe-
vereiro. O primeiro englobava distintas organiza-
ções populares com maioria de comunistas; o se-
gundo era formado por alguns diretores de jornais
e outras personalidades vinculadas ao regime.

Velasco Alvarado. em várias ocasiões, havia
praticamente desencorajado a formação de uma es-
pécle de Partido político para apoiar a revolução,
que, exceto por algumas organizações sindicais, não
conta com uma fotça popular que apoie suas deci-
soes de forma homogênea.
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Geisel
recebe
juizes

Brasilia — O Presidente
Ernesto Oolsol disse ontem
ao presidente da Associação
cle Juizes Federais do Bra-
sil, Sr Armimlo Guedes, que
o seu Governo está efetiva-
mente empenhado em reali-
zar a reforma do Judiciário.

O dirigente da Ajufe cn- •
tregou ao Chefe do Governo
um memorial sobre a sl-
tuação da Justiça Federal
de lf grau em todos os Es-
tados, frisando ainda que o
órgão por cie representado
gostaria dc fornecer su-
gestões sobre a reforma do
Judiciário.

MEMORIAL

Acompanhado d a vice-
presidenta da Ajufe, Sra Ma-
ria Rita Gomes de Andrade,
o Sr Annindo Guedes não
cpiis revelar à Imprensa de-
talhes sobre o memorial cn-
(.regue ao Presidente da Rc-
publica, informando apenas
quc o documento contém
um levantamento sobre a
estrutura c os problemas da
Justiça Federal dc iv grau
nos Estados.

Ao deixar " gabinete pre-
sidenoial, o Sr A r m in d o
Guedes revelou ter o Chefe
rio Governo lhe dito que a
reforma do Judiciário é um
objetivo pelo qual o seu Go-
verno está efetivamente
empenhado, tendo ele então
respondido que a Associação
de Juizes Federais gostaria
tíe con tribu i r com su-
gestões.

Bornhausen
quer punir
deputado

Florianópolis — O presi-
dente da Arena catarihen-
se, Sr Jorge Bornhausen. já
tomou as providencias para
a reunião do Partido no
próximo dia 22, quando será
examinado o enquadramen-
Io do Presidente da Assem-
blcia Legislativa, Deputado
Epitácio Bittencourt, na
Lei de Fidelidade Partida-
ria.

A direção da Arena e o
Governador eleito Antônio
Carlos Konder Reis preten-
dem aplicar ao Sr Epitácio
Bittencourt a pena de ex-
pulsão do Partido, por ter
entrado em acordo com o
MDB para conseguir os vo-
¦tos necessários à sua eleição
ã Mesa da Assembléia.

CONTATOS

Guazelli vê sublegenda como
Arquivo

b
instrumento de inf ide li ciade!

Ürnsílla - o Governador eleito do
Rio Cirande rio Sul, Sr Sinval Gunnelli,
manifestou-se decididamente contrário à
permanência da sublegenda, pois a con-
sidera utn Instrumento dc divisão do
Partido c consequentemente de Incentivo
á prática do atos dc infidelldade partida-
ria.

— O fortalecimento da Arena —
afirmou — -somente poderá ser feito
quando náo existirem mais a.s facções.
Estas, por sua vez, somente náo existirão
mai.s quando não houver sublegenda.

INTERDEPENDÊNCIA

Segundo o Governador eleito dn
Piauí, Sr Dirceu Arcoverde, que forma no
grupo dos contrários à .sublegenda, cia
funcione eleitoralmente, mas é uma me-
dida de emergência que deverá ser aboli-
da no futuro.

O br Dirceu Arcoverde considera que
o.s assuntos políticos, como a sublegenda,
c os administrativos, devem ser discuti-
dos ao mesmo tempo, pois há entre eles
uma interdependência "ou Indo mais
longe, si lnterpenetram.'

COINCIDKNCIA

Outro assunto que ocupou a atenção
dos Governado.es na reunião de ontem
foi o da coincidência dos mandatos, por
proposta do Sr Irapuan da Costa Júnior,
Governador eleito dc Goiás. Ele acha que
deve haver a coincidência porque as
eleições, de dois em dois anos. causam
tumulto. Entende que o candidato a ve-
reador e a prefeito, numa mesma cam-
panha com candidatos á Assembléia e ao
Congresso, forçosamente estaria Íntegra-
do no Partido, o que náo acontece quan-
do sua eleição se realiza doi.s anos de-
pois. .

Mas o Governador do Maranhão, br
Nunes Freire, embora não seja contrário
á cohicidência, prevê que os candidatos
a prefeito não gostarão de disputar um
cargo que terá só dois anos de mandado
para quc sc viabilize o desejo do Gover-
nador Irapuan da Costa Júnior e outros
colegas.

APOIOS

O Governador Adauto Bezerra, do
Ceará, é um dos principais defensores
da coincidência do.s mandatos e recebeu
cle imediato o apoio do Governador do
Espirito Santo. Sr Élcio Alvares, quc con-
sidera a medida "um Imperativo do bom

senso politico". Acha que a realização sl-
inulfanea do pleitos municipais com ra-
gloriais oferecera melhores condições c
maiores oportunidades para a renovação.
Segundo ele, os candidatos pobres geral-
mente não podem disputar pleitos Iso-
lados, pois não concorrem com os ricos
e poderosos. _

O Sr Adauto Bezerra deseja que já
em l'.)78 .seja alcançada a coincidência
dc mandatos. Para Isso, cm 1970, seriam
realizadas eleições municipais com man-
(latos de dois anos. Atualmente, a.s elei-
cões municipais sc realizam nos anos tíe
final 2, G e O e as eleições para a As-
sembléia Legislativa e o Congresso Na-
cional se realizam nos anos dc final 0.
•1 e 8, havendo apenas uma coincidência
a cada década.

FIDELIDADE

O problema da fidelidade partidária
foi suscitado pelo Governador eleito cle
Santa Catarina, Sr Antônio Carlos Kon-
der Reis, que, aliás, enfrenta o proble-
ma da presidência da Assembléia do seu
Estado, Sr Epitácio Bittencourt, quc .sc
elegeu á custa de um acordo com a Opo-
sição.

O Governador do Acre, Sr Geraldo
Mesquita, também abordou u problema
da fidelidade partidária, que preocupa
Igualmente o Governador Élcio Alvares,
"porque em alguns municípios compa-
nheiros nossos trabalham contra a can-
didatura do Sr José Carlos Fonseca ao
Senado".

\W^0r
Deputada diz que homens
falam em liberdade
mas são todos ditadores

ELEIÇÕES DIRETAS

O Sr Anlònio Carlos Konder Reis.
ciue apresentou a emenda constitucional
que fixou o processo dc pleito indireto
cm 1974. disse quc "a forma ideal para
a escolha dc titular cid Poder Executivo,
no regime presidencial, é o da.s eleições
diretas".

O Governador cle Santa Catarina
lembrou que "somente o Congresso Na-
cional poderá modificar o dispositivo da
Constituição que estabelece a íorma cie
eleições diretas para os Governos dos
Estados".

— Ambas as formas — disse — -são
democráticas, mas, levando em conside-
ração o aperfeiçoamento da.s instituições
cio pais, o processo cle eleições diretas é
mai.s compatível com o.s anseios do povo

- concluiu o Sr Antônio Carlos Konder
Reis.

Governadores terão
Brasília — O.s Governadores dos Es-

tados onde a Arena é minoritária na A.s-
sembléia — São Paulo, Rio Grande do
Sul, Amazonas e Acre — disseram ao pre-
sidente do Partido, Senador Petrônio
Portela, que vão manter um diálogo per-
feito com a representação do MDB.

Os Srs Paulo Egidio Martins. Sinval
Guazelli. Enoch Reis e Geraldo Mesquita
manifestaram também a sua intenção dc
prestigiar sempre o.s deputados arenistas
em minoria nas quatro Assembléias es-
taduais.

diálogo com

O Sr Jorge Bornhausen,
que regressou de Brasilia,
já teve uma série dc conta-
tos com os membros do Di-
retório Regional, manifes-
tando a sua posição e a do
Governador eleito Antônio
Carlos Konder Reis diante
do apisódio da eleição da
Mesa da Assembléia, cuja
última conseqüência deverá
ser a expulsão do Sr Epitá-
cio Bittencourt dos quadros
partidários, o que implica-
ria automaticamente n a
perda do mandato parla-
men tar.

O assunto vem sendo en-
caminhado dentro do maior
sigilo e dentro da Arena
ninguém quer opinar sobre
o seu desfecho, embora a
tendência seja realmente a
de punir o Deputado Epitá-
cio Bittencourt, que retor-
nou de Porto Alegre, onde
visitou o Comandante do
III Exército, General Oscar
Luis da Silva, e o Coman-
dante do 5? Comando Aéreo
Regional, Brigadeiro Leo-
nardò Colares. Também es-
teve cm Curitiba, onde visi-
tou o Comandante da 5a.
Região Militar, General Sa-
muel Alves Correia.

DISCIPLINA

O Governador Antônio
Carlos Konder Reis dispõe
de ampla maioria no Dire-
tório e juntamente com o
Sr Jorge Bornhausen quer
manter a disciplina parti-
daria.

Isso ele fez questão de
ressaltar em carta que en-
viou ao presidente do Dire-
tório Regional, logo depois
do episódio da eleição da
Mesa da Assembléia Legis-
lativa.

CONSEQÜÊNCIAS

Tanto o presidente do Dl-
retório Regional quanto o
Governador Antônio Carlos
Konder Reis consideram
que a manifestação de in-
disciplina do Deputado Epi-
tácio Bittencourt poderá
afetar todo o corpo partida-
rio em Santa Catarina.

Como acham que os maus
exemplos devem ser puni-
dos, submeterão o novo pre-
sidente da Assembléia Lc-
gislativa ao julgamento do
Diretório Regional.

SEM DIFICULDADES

O Governador Sinval Guazelli di.sse
que nâo terá maiores dificuldades no seu
dialogo com a Oposição, pois a tradição
no Rio Grande do Sul é de Governo com
minoria na Assembléia Legislativa.

— A defesa do bem coletivo — disse
o Governador do Rio Grande do Sul —
e sempre superior ás dificuldades politi-
cas no meu Estado. Os assuntos dc inte-
resse público são sempre tratados acima
cas siglas partidárias.

O Governador Geraldo Mesquita
também di.sse que é excelente o nivel do
seu dialogo com os oposicionistas, com os
quais tem mantido vários contatos. Dis-
sc estar convicto dc que realizará um Go-
verno com o apoio do MDB, sem que para

Isso seja preciso oferecer cargos ou con-
vidar para uma aliança com os arenistas.

COM GEISEL

No discurso de improviso que o Pre-
sldente Ernesto Gcisel deverá pronunciar
hoje. na audiência conjunta com o.s Go-
vernadores dos Estados, os principais
pontos ressaltados serão, segundo fontes
do Palácio do Planalto, a questão do cn-
trosamento entre o Governo tedcral e o.s
estaduais, e a importância do fortaleci-
mento da Arena e de sua pacificação in-
lema.

Os futuros Governadores serão rece-
bldos a.s 15 horas, na presença dos Minis-
tros Armando Falcão e Golbèry do Couto
e Silva. As 18 horas, todos o.s Governa-
dores comparecerão a um coquetel inti-
mo no Palácio da Alvorada, oferecido pc-
lo Presidente da República.

O Presidente Geisel receberá os Go-
vernadores no salão do segundo andar do
Palácio do Planalto, geralmente utiliza-
do para que o Chefe do Governo receba
um grande número de pessoas. Se-
gundo a Secretaria de Imprensa da Pre-
sidencia. o pronunciamento do Presiden-
tc será feito dc improviso e apenas ele
falará durante o encontro, náo sendo
prevista nenhuma saudação dos novos
Governadores.

Marcos Tamoio

Tamoio ainda
não recebeu
o eo ti vile

O engenheiro Marcos Ta-
moyo, que devera ser convi-
dado para assumir a Prefei-
tura do Rio dc Janeiro, dis-
.se ontem que nao recebeu
qualquer convite do Gover-
nador Faria Lima, a quem
não conhece. Seu nome, po-
rém, vem sendo considera-
do como o mais cotado para
o cargo, reunindo uma
quantidade bem maior cle
possibilidades que o Sr Jai-
me Lerner, atual Prefeito
d? Curitiba.

Ex-Secretário de Obras do
Governo Carlos Lacerda e
atual diretor-presiden te da
Construtora Tamoio, o en-
gehheiro teve seu n o m c
lembrado, no ano passado,
cm listas de escolhas hlpo-
téticas para o Governo cia
fusão. Náo tem qualquer
militancia partidária, mas c
inscrito no MDB, apesar de
nunca ter lançado sua can-
didatura a qualquer posto
eletivo.
FARIA LIMA

O Almirante Faria Lima
recebeu ontem a visita da
futura Secretária de Edu-
cação, Sra Mirtes Wentzel
e á tarde manteve uma lon-
ga reunião com o Coman-
dante Baltazar da Silveira,
futuro Chefe da Casa Civil
do Governo e com o Sr Ro-
naldo Costa Couto, futuro
Secretário do Planejamen-
to.

Hoje o Almirante viajará
para Brasilia, onde será re-
cebido, com os 20 Governa-
dores da Arena, pelo Presi-
dente Ernesto Geisel. Além
disso comparecerá a outras
audiências.

Paulo Egídio mostra os problemas
O Governador eleito cle São Paulo.

Sr Paulo Egidio Martins, di.sse ontem
durante a reunião dos Governadores com
a direção do Partido que o seu Estado,
apesar de -ser o mai.s rico. o mai.s forte
e o mais desenvolvido do pais, enfrenta
problemas sociais e humanos da maior
gravidade".— O índice de mortalidade infantil
_ cüsse — é elevado, quer do ponto-de-
vista nacional quer do mundial: 97 por
mil. Os contrastes são gritantes, pois
Sáo Paulo tem uma classe A das mais
ricas, uma classe B numerosa e podero-
sa, mas em compensação as classes C e
D vivem na miséria.

EXEMPLOS

— Não precisamos — disse — ir
longe para ver esta situação: o quadro
está á mostra na periferia da Grande
São Paulo e nas proximidades de Gua-
rujá, por exemplo.

Justificando a diretriz que traçou
para o seu Governo, com ênfase especial
para os problemas sociais, o Sr Paulo
Egidio disse que pouco mais de 20% dos
municípios paulistas dispõem de eficien-
te serviço cle saneamento.

Há 
* 

cidades — disse — com obras
majestosas, colégios e praças de esporte
monumentais. Mas os jovens que os fre-
quentam vivem em casas sem instala-
ções sanitárias, andam por ruas sem cal-
çamento e sem iluminação, nem sempre
têm condições de pagar a condução ç
muitas vezes seus pais percorrem muito.s
quilômetros se precisarem cle assistén-
cia médico-hospitalar ou cle um posto
do INPS".

SEM SURPRESA

Para o novo Governador, com uma
situação assim, não se pode considerar
surpreendente a atitude do eleitorado,
quc a 15 cle novembro votou, não a fa-
vor do MDB, mas contra o status quo.

O Sr Paulo Egídio tem deixado claro
que não condena e muito menos recri-
mina Governos anteriores, que enfati-
zàratri a.s grandes obras cle infra-estru-
fura.

Se ele não tivesse feito, cu a.s te-
ria de fazer agora — tem' observado.

Ma.s acha que chegou a vez dos pro-
blemas humanos, das questões sociais se-
rem atacados, mesmo ciente de que não
é um salvador, quc não terá tempo de
Governo para resolver tudo.

ADVERTÊNCIA

Sobre o malogro eleitoral da Arena
paulista, o Sr Paulo Egidio recordou que
o Partido recebeu uma clara advertén-
cia no pleito de 1970, quando foi eleva-
do o número de votos em branco e nu-
los. Naquela ocasião, no seu modo de
entender, o eleitorado, a opinião públi-
ca, mostrou seu descontentamento, seu
inéonformismo pela não solução dc pro-
blemas básicos. E a 15 de novembro de
1974 os votos em branco e nulos foram

.transformados em votos contra a situa-
ção reinante, contra o Partido que ro-
presénta o status quo.

Defendeu uma completa reformula-
ção do Partido, que "antes de pensar em
sublegenda, infidelidade e programas,
precisa deixar de ser um simples cartó-
rio de registro cle candidaturas, trans-
formando-se numa agremiação política,
cle fato e de direito".

O Sr Paulo Egidio defende para a
Arena uma ação coletiva, mostrando que
hoje as reivindicações políticas repre-
sentam mais uma preocupação de lide-
ranças individuais, sem integração ou
sem espirito partidário. "Cada um cuida
de si, pura e simplesmente e não há Go-
verno capaz dc atender todas as reivin-
dicações de toclos o.s lideres individuais
do seu Partido".

Julga, inclusive, que nos Estados a
direção regional deve ser o órgão com-
petente para isso e cada Governador, por
sua vez, deve também apresentar em
Brasilia as reivindicações, expor proble-
mas e pedir soluções politico-partidá-
rias a quem de direito — a direção na-
cional.

Leia éditòriuí "Delegação de Por/ar'
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Supremo
homenageia
Trigueiro

Porto Alegre — A Deputada Dercy Furtado
(Arena) disse ontem que o brasileiro tem "uma

grande dificuldade de passar do teórico ao pratico"
c, como exemplo, afirmou conhecer parta mentares
c políticos quc ocupam a Tribuna para. jalar em li-
berdade mus, cm casa, são verdadeiros ditadores,
verdadeiros patriarcas, machões quc proíbem suas
¦mulheres T/c trabalhar, dc estudar c, às vezes, de
usar esle ou aquele vestido".

— E' interessante notarmos como Iodos os po-
vos c governantes íalum cm liberdade, e. justiça,
mas na hora dc agir vamos constatar quc é bem
diferente a sua ação -- afirmou a parlamentar, em
improviso que fez durante a sessão da comissão
representativa da Assembléia, cm quc relutou con-
celios dc liberdade apresentados pelo Deputado
Waldir Walter iMDBi. c sc manifestou favorável «
revogação do Ato Institucional n'-' 5 e da Lei 177.

EXEMPLOS

O pronunciamento 'da Deputada — quc 6 a
única mulher entre os 55 parlamentares estaduais
gaúchos — dividiu, us opiniões, entre os quc a
aplaudiram pela coragem cle posições expressas e
os que viram apenas, no discurso, motivos para is-
so. Afirmou a Deputada Dercy Furtado quc a li-
berdade deve começar cm casa c citou seu próprio
exemplo, diicndo que cm seu lar as decisões sao
tomadas de comum acordo com seu martdo, Sr Jor-
eje Furtado — que é secretário-geral 'do Ministério
do Trabalho — c seus seis filhos.

Afirmou que os próprios estudantes, que. se pro-
nunclam a favor da liberdade contra países que.
"exploram o nosso, na prática são verdadeiros di-
tadores. A maior ditadura quc sc vê neste país ain-
da c a llc jovens estudantes, de parlamentares que
defendem a liberdade, quc defendem a Justiça c
são a favor da prostituição. Qual o parlamentar
que sc levantou, até hoje, para falar contra a prós-
tituição?"

FACILIDADE

Depois dè afirmar quc 
"vai uma longa distancia.

entre o ideal c a realidade", a parlamentar disse
quc, palavras como liberdade c justiça "ficaram

muito mais fáceis na boca dc parlamentares tia
Oposição, porque nós, da situação, estamos numa
posição em quc ficaria difícil falar cm liberdade
ou em justiça". Ela disse lambem que a "maior pro-
va dc liberdade no Brasil foi a vilória da Oposição
nas últimas eleições".

— Vivemos no mundo de homens e não de an-
jos — disse a Deputada Dercy Furtado, refutando,
a tese tio seu colega oposicionista dc quc as leis
deveriam ser feitas pelo povo. Onde há sociedade,
deve haver leis. a serem feitas pelos legisladores,
ouvindo o povo.

Defendeu, a seguir, o nivel das novelas de lc-
levisão. Diiendo quc elas náo sáo vistas somente
pelas mulheres "mas pelos homens também, que
não têm coragem de confessar".

RIO DAS OSTRAS
EO. PÉROLA iA BEIRA MAR)

Brasília - O MlnIst o
Aliomar Baleeiro, orador cio
Supremo Tribunal Federal
na homenagem prestada ao
Ministro Osvaldo Trigueiro,
que se aposentou, disse quc"na tarefa politica, que im-
cumbe ao Supremo Tribu-
nal Federal na manutenção
perpétua do sistema federa-
tlvo, o estadista Trigueiro
sobrevive na preocupação
de resguardar a perenidade
cio Estado-membro, trate-se
de sua autonomia, trate-se
cle preservar-lhe as receitas
ameaçadas pela política fls-
cal da União."

O orador cia cerimônia
lembrou que "em 1945, o ir-
glmc espúrio agonizava, a
despeito cias repressões
frouxas que, naquele ano.
levaram ao cárcere Virgílio
cle Melo Franco, Adauto Lú-
cio Cardoso e outros Irresig-
nados cnm a prolonga .ão
do chamado Estado Novo.
Trigueiro, dc volta dos Es-
tados Unidos- filia-se ao
grupo democrático já arti-
culado em vários Estados
para por termo ã ditadura,
quo, nos dois primeiros me-
ses de 1945, jú não ousava
reagir aos ataques frontais.
Funda-se a UDN nessa oca-
siáo."

O Ministro Osvaldo Tri-
gueiro atingiu a aposenta-
doria compulsória no último
dia 2 cle janeiro, c na home-
nagem que lhe foi prestada
ontem, o Ministro Aliomar
Baleeiro lembrou os cargos
que exerceu, como prefeito
cle João Pessoa. Governador
da Paraiba.
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Apici
VENHA MORAR JÁ

prontos esperam por você na méis tranqu
praia cia costa Fluminense.

In t calivanfe

SINAL: 15.000 - MENSAL: 1.246
1, 2 e 3 quartes
2 banheiros
Ccrinha e Depend.

Voce voltará das feriai e
prebif-mas com caseiro e segu

Gás encínirido
Elevador
Garagem cm escritu'«

(ííis-ds-sstnena sem preotupõções ou
anca.

Diversos planes de Financiamento.
Informações no lccal e tels.: 2-t2-5-<6S e 2J2
Conslrutora CM (CRECI 3263).
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mala direta para quem decide.
Adotando uma linha editorial que procura dar uma eficiente e total

cobertura íi capital do pais, o Jornal cle Brasilia se constitui num
veiculo imprescindível para um perfeito acompanhamento de todo o

processo político e administrativo brasileiro. Com seriedade.
equilíbrioe eficiência profissional, objetiva transmitir á totalidade

do pais informações minuciosas e completas, baseadas principalmente
na interpretação imparcial dos fatos, desvinculada de qualquer

ideologia. Acima de tudo, por estar totalmente estruturado na própria
capital, òJornal de Brasilia não apenas noticia, ma.s exprime Brasilia

em todos o.s seus aspectos. Seu público leitor é extremamente qualificado.
Diplomatas nacionais e estrangeiros, deputados, senadores, ministros,
assessores, altos funcionários, profissionais de imprensa, professores

, universitários, diretores de órgãos da administração indireta, médicos,'' 
economistas, advogados, altos empresários, enf im, pela sua seriedade
editorial, o Jornal de Brasilia detém um elevado grau de credibilidade

e influência junto a um público de grande poder det decisão em inúmeras
áreas de importância nacional.

D.

Jornal de Brasília
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-Coluna do Castello—
Unificar para o
bom desempenho
Brasilia —. po ponto-de-vista gerala reunião dos nonos Governadores emBrasilia obedece a dois objetivos: entro-sa-los eom o mais alto escaldo do Gorei-no federal, a fim de que. se inteirem de

planos e métodos de ação, e receber dire-trizes de comportamento, que subvertemou transformam as diretrizes recebidas
por seus antecessores. Eles devem (foro-nar com correção e eficiência adminis-trativa, mas lendo bem em vista o obje-tivo politico, pois sua missão se facilitaráou se viabilizará na medida em que boaadministração é decorrência dc boa po-litica. Do ponto-de-vista do enlcndimen-

to com os escalões administrativos fc-derais, os Governadores não oferecem rc-sistências nem dificuldades á eompreen-sáo de que a autonomia dos Estados so-
fre hoje, no plano econômico, as restri-
ções decorrentes da necessidade do pia-nejamento c da globalização das solu-
ções em função da extensão horizontal
dos problemas. Do ponto-de-vista políti-co, como é natural, as facilidades de en-tendimento náo são as mesmas.

O Sr Jnsé Bonifácio, falando comolider da bancada da Arena na Câmara
Federal, situou o problema cm termos de
fusão do Partido com o Governo. A Arenaé Governo ou nãu é nada, o que de certomodo é reconhecer a posterior! que. nosúltimos tempos o Partido da Rcvolifão
foi pouco mais do que nada. No entanto,sua tese, enfática, tem seu fundo de ver-dade e é sobretudo estimulante á col abo-ração. E' claro que há entre o Partido
e o Governo, sobretudo entre o Governo
e. o Partido, uma linha divisória que não
pode ser transposta sem risco para aisenção no exercício do poder federal e aindependência política lio exame das
proposições governamentais. O Sr Boni-
fácio é um realista e fala a linguagem di-reta, mais acessível a pessoas de. iodas asmentalidades. Ele está certo de que sua
mensagem chegará aos municípios, que éo fundo do quadro que está no fundo dasua mente.

Essa primeira tomada de contatos
será aprofundada c os Governadores,
tanto quanto as seções estaduais da Are-
va que com eles deverão se entrosar, se-
rão a seu tempo ouvidos sobre o temário
de reformas políticas e constitucionais
que o Governo julgar oportuno realizar.
O debate antecipado sobre a sublegenda
guarda uma certa ingenuidade, pois re-
vela qne não entenderam os participan-
tes do encontro que o modelo político,
embora influenciável pelos subsistemas
regionais, será sobretudo definição fe-
deral, do Governo e do Partido, na me-
dida em que o Governo, ainda armado ãe¦poderes discricionários, transferir ao Par-
tido o direito de participação na sua for-
mutação. Por enquanto, o Presidente da
República não pôs na mesa assuntos co-
mo a sublegenda e o roto distrital. A
preocupação com a sublegenda é fruto,
todavia, das pressões eleitorais recém-
sentidas pelos Governadores e é natural
que eles se apressem em transmitir sua
experiência e suas previsões para o fu-
turo.

Foi dito na reunião do Partido que
o objetivo principal da Arena é buscar a
sua unidade, isto é, unificar e obter um
bom desempenho político. A formulação
parece indicar que o boni desempenho se
situa em função da unidade partidária.
De resto e essa é a convicção generaliza-
da, que encontrou expressão na voz cios
Governadores Garcia Neto e Guazzelli. A
sublegenda não levou a Arena a resulta-
do positivo algum. Antes pelo contrário,
ela permitiu, sob a aparência da união,
a desagregação do Partido, sua quase pul-verização. A sublegenda é um dos fatores
da tremenda derrota da Arena em São
Paulo, a tal ponto que custa a crer que
o Sr Paulo Egídio, que travou com bra-
vura e nas piores condições uma batalha
eleitoral, imagine ainda que a sublegen-
da possa escorar seu Partido para uma
boa performance em 1976. A força da sua
liderança futura estará certamente na
dependência ãa sua capacidade de tinir,
do exercício da sua autoridade políticasobre as facções e não da influência des-
sas facções sobre o seu Governo. Os des-
gastes que sofrer a mais em 1976 — e di-
ficilmente os sofrerá com o Partido uni-
ficado — serão o mal menor, pois, coesa
e dinamizada, a Arena se preparará pa-ra tentar a recuperação em 197S. Man-
tê-la sob uma aparência de unidade ago-
ra é estimular a arrogância ãos chefetes
e sua insubordinação à voz de comando,
característica das verdadeiras lideranças.

O Sr Petrônio Portela, quando falanas 60 alas que existiriam no seu Par-
tido e aponta o fenômeno como sintonia
de. vitalidade, não estará certamente alu-
ãindo ao problema da sublegenda. Afinal
as alas coexistem nos entrechoques inte-
riores e vitalizam o Partido para a toma-
ãa ãas decisões, fatores que são da suademocratização interna. Na verdade, o
presidente da Arena, que fez a coordena-
ção áos Governadores, sabe a extensão ea profundidade dos males causados aoPartido por esse desastroso expediente
de emergência, inventado para cimentartijolos que exigem, todavia, para sua co-lagein outra argamassa.

Carlos Caslello Branco
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Sandra e Luís Linhares vão
nii dar da integração dos
arèmstas no novo Estado

ri,„ ntmi' 
~7*9S DcP-llí1c'0s Luís Linhares e San-elia Cavalcanti Coram escolhidos ontem, anos umaeimiao de quatro horas nesta Capital, para coorde-i.i as providências relaciondas eom a Integraçãoi as bancadas da Arena da Guanabara e do Estado(ío Rio, e entrar em entendimentos eom o MDB vi-sando a Mesa Diretora da Assembléia ConstituinteNa reunião de ontem, os cariocas mostraramsua divisão ficando de um lado o atual secretário-

pai do Diretório Regional, Deputado Heitor Fur-ado e, do outro, a Deputada Sandra Cavalcantique acabou conquistando o apoio da maioria dos

Aparelho» VI e n nal o ri c , llrul», I i; i< . i v ,,„, ,|P t,nurJOu de embutir no cinal auüilU-oVImWvel, sem sttr nointlo. Para ouvir tudo ncnteiiri»M-nsotodas a- palavras. Demonslrar.4e« V. Ki„ n,.„„„ , ij. ,'• ,,,,'; sfr. Db! <lj Ci.« 155/001, Conde Bonfim 370 Sl D. Maria I reli, 1 a ¦ -,i
¦ II
Pina ÍM-C04. Vi- ! e Av. liu-. de

A DEMORA
No encoutr

cio às Ití hor
cariocas adii
d.*i Deputa tia
cante, que pc
deverá .ser a
do na Constit
desejo do Al
Lima.

Os Deputad

0 que Leve ini-
as, muitos dos
iram decisões
Sandra Cavai-
lo que se sabe
lider do Parti-
iiinte, segundo
mirante Faria

o.s Luis Linha-

res e Sandra Cavalcante,
que coordenarão uma ban-
cada de lí) fluminenses e 12
cariocas, procurarão manter
bojo um encontro com
representantes do MDB,
quando saberão ofieinlmen-
te, quais o.s lugares na Mesa
Diretora da Constituinte
que a Oposição tcmaoferc-
cer.

Conserte seu
aparelho de som
no único lugar
em que ele será
tratado como jóia.
Não importa a marca nom onde você tenhacomprado o seu aparelho dc som.
O A udio Studio Masson vai consertá-lo
como sc você o livesse comprado li
Com técnicos especializados, eqüipaiticntos
modeniissirnos, garantia c amor.
Atinai o Áudio Studio
Masson la/ pane de uma
casa que trabalha
com jóias hií 103 anos.
Por isso, cuida do
seu soin cum o
maior carinho.

feS*__S_^»^-m-_!i

...jIH

0
aspirador

que
brinca

em
serviço!

POMAR

ASPIRA
LIMPA
RECOLHE
sólidos, líquidos, paslosos,resíduos e pós. POMAR
VAC ò recomendado paralava-rápidos, hotnis, hos-
pilais, indústrias, cozinhas
prolissionais, o onde se
requeira limpeza rápida
e elicionlo.

t Wk I« mm '
f

'•******mm

•4^6?

li'if.ki=T.|lT
Joalheiros ha 103 anos

RIO: Centro: R 7 dc Setembro. 92-Copacabana: Av. N. S. Copacabana,
sÍSl" 8 Ni&nVSmeí d,° Vm ->"*-*«'--- « Coalho d
r 

'4 
mo IM Ir. r 

"t* 
1° V'"m'"'"°2 " N* -«-"-í»- Av. Ama-ral l tixoio. 3M -1). de Caxias: R. Joaquim Lopes de Macedo, 23

Econômico, resistente, du-
ravel.odolndodelillro se-
co de fácil remoção e
comporta mangueira de
sucção ató 60 m do com-
primento. Trós modelos à
sua disposição: monolá-
sico, e Irilasico de três e
cinco HP.

,nJ,P"!r ¦•"*''" ttmWmi Pomar Clenn - lavadora
p_ pIhT™5' P°m'lr Air " callb*ad°' Portóll dopneus o Pomar Jo - a pequÇn.i que limpa, lava, pu!vori-a.
 

oeslnfela, saniii:a e dosengrax.i.

POMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
R. do Janeiro - R. Sto. Crlíto, 272 - tels. 243-0774 e 243-3129Sao Paulo - Rua Marfim Francisco, 462 - lei GG 6111
a-NTAÇAO LTDA, Av. Farrapos, 4627 - tol. 22-S969.

Banco de Investimento CredibancoSA . Banco Brascan de Inv^ímentoSA
Banco de Investimentos BCN S_4. h Comind- Banco de Investimento SA.

Banco Real de Investimento S.A.
Comunicaiu;' subscrição e t^mej_^

ral__3 *Àr^ÊF^^. I ____ I S_F^

8\i VXmdmmSJri LãJÊ
Rhodia Indústrias Químicas c Têxteis S.A

CGC nu m S7 sn? f ú rvvi/V- 
An,-oni,° 

Silrdoso'319 -Sant0 Andrè - SPCCC. (M r) 57.507.626/0001. Certificado dc Registro cle Emissão GEMEC-DEB 401-74/003 - 03 P 741. - Ramo de atividades:
Indústria, comercio, importação e exportação dc quaisquerprodutos químicos, larmiicciiiicos, têxteis c dc origem agrícola.

2. • Composição do capital social:
Ações (valor nominal CrS 10,00)

tito Iqlantidadi, val°RT0tal
Ordinárias Nominativas 72.999.982 729.l»AS2üC)0
Ordinárias ao Portador (_ íiÕÕÕ
Preferenciais Nominativas 2.000.000 20.0O0.(XK).OO
"''0TAL  

75.OO0.00Ü 750.000.000,00

3. - Indicadores econõnijco-financeiros:
DISCRIMINAÇÃO bl.12.711 3I.12.72l 31.12.73Í.30.0í,.74(*>
vendassem Impostos ^^

(Cr* M'l) 786.923 1.024.246 1.407.117 905.732
Lucro Líquido antes "~
do I. Renda

(CrS Mil) 76.533 80.885 170.395 93.44.
Lucro Líquido/ ~
Patrimônio Líquido

('¦'¦'¦) I 13,01 11,3 18,6 9.1

(*) Balanço Parcial referente ao período de 01.01.74 a 30.06.74
(6 meses).

4. - Características da emissão:
Valor do Lançamento: CrS 50.000.000.00 (cinqüenta milhões decruzeiros);
Quantidade de Títulos: 14.2a) (quatorze mil e duzentos);
Tnvw • r Nomi»al: série única composta dc:10.000 títulos de valor nominal de Cri 1.000,00:2.000 títulos de valor nominal de Crj 5.000,00;2.000 títulos de valor nominal de Cr$ I0.(XX).(X):
200 títulos de valor nominal de Crt 50.000,00

12. - Nome das instituições financeirasBanco Auxiliar de São Paulo S.A.
Banco Denasa dc Investimentos S AFirst National Bank of Boston
Banco de Investimento Lar Brasileiro S AAceite - Distribuidora dc Títulos e Valores Mobiliários Ltda.lianespa S.A. - Corretora dc Câmbio e TítulosBMG- Corretora S.A.

Cí1i?ridíli; Menezes - Corretora de Cambio e ValoresMobiliários S.A.' 
Caravello S.A. - Corretores dc Valores e Câmbioxanoba - Sociedade Corretora Ltda.

5. - Rendimentos dos títulos:
As Debêntures renderão juros de 8% (oito por cento) ao ano ecorreção monetária, em dinheiro, pagos trimestralmente; a contarda data de subscrição, calculados sobre o valor nominal, conlra aentrega do respectivo cupão destacável.
A Correção Monetária será calculada em bases idênticas ás apli-caveis as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, referen-tes ao período vencido, e paga trimestralmente.
6. - Vencimento dos títulos:
Tpdiis as debêntures vencerão 5 anos após a sua emissão ou seia,terão o vencimento marcado para 30 de novembro de 1979'podendo o mesmo ser antecipado total ou parcialmente, mediante'sorteio publico, desde que não prejudique o gozo dos IncentivosRseaLs dos debentunstás.
7.-Garantia:
Hipoteca constituída sobre o imóvel sito á Av. Antônio Cardoso,319. em Santo André - Estado de São Paulo, registrada noCartono dc Registro de Imóveis da 2» Circunscrição da Comarcadc Santo André.
8. - Registro:
O Registro no Banco Central do Brasil significa que se encontramem poder do Banco, e que devem encontrar-se também em poderda instituição patrocinadora, bem como d;Ls instituições vendedorms os documentos e as informações necessáriosà avaliação peloinvestidor, do risco do investimento. '

9. - Incentivos fiscais:
Conforme o artigo 2'1 do Decreto-Lei I33S e observadas aslimitações respectivas de que trata o Parágrafo 1», a Pessoa físicapoderá deduzir do Imposto de Renda devido 5% (cinco por cento)das quantias aplicadas na compra de Debêntures Inconversívèiscom prazo de vencimento superior a dois anos e com cláusula deCorreção Monetária. Para gozar do beneficio fiscal, o investidordevera manter os títulos em custódia por dois anos em uma insti-tutçap financeira.
10. - Condições e prazo de subscrição: À vista.
II.-'- Esdarccimentas:
Para maiores esclarecimentos a respeito da referida emissão bemcomo parij a obtenção de exemplar do prospecto analítico cominiormaçocs sobre a empresa, deverão o.s interessados diricir-se ás¦instituições supracitadas.

que colaboraram neste lançament
Cotibra S.A. - Corretora de Câmbio e'Céliò Pelajo - Corretora de Câmbio e \IJclmonte S.A. - Corretora de Câmbio
Escritório Levy - Sociedade Corretora
Lara S.A. - Distribuidora de Títulos e \Ney Carvalho - Correlores de Valores!
Sao Luiz - Distribuidora de Títulos e Ví,Scarano S.A. - Distribuidora de Títulos
Umuarama SA. ¦ Corretora de TítulosMobiliários
Marka S.A. - Corretora dc Câmbio e V

São Paulo, 31 de janeiro de 1975

0 II
i itulos Mobiliários |'aloresS.A. 1
Tít. e Valores Mobiliários gLtda. / I'alores Mobiliários / i
Ltda. / Ê
dores Mobiliários Lida./ M
e Valores Mobiliários I M i

Doze vereadores fazem
acordo e dividem caro-os
dii Câmara de Niterói

Niterói ~ O futuro Prefeito dn aluai Capitalr umlnenso Ja tom um problema político de dilí-eu .solução: um documento eom 12 assinaturhide firmas reconhecidas em cartório abriu' uma'••'•íse mi Câmara dc Vereadores, por encerra,- umacordo político que estabelece inclusive a dlvhâone cargos de confiança.
O documento, cópia dc um protocolo firma-oo por 2 vereadores num acordo para n, elolráo daMesa Diretora da Câmara, Indica nomes quo .serãobeneficiados, Institui o sistema de sorteio para _svagas na Comissão Executiva o estabelece um sis-tema dc equiparação de gratificações por funçãopnra funcionários Indicados em virtude do acordo.

Escândalo
O protocolo, cujas cópias passaram a circularontem nos meios políticos fluminenses, está sendocfsljlcado como "um retrato de despreparo'poli-teo dos vereadores e o desvirtuamento de fina-Idade das Câmaras que são instrumentos de o-litica pessoal e nunca conselhos comunitários" E*O primeiro documente a revelar a forma do açor-do político para a composição de Mesa de Câmaranesta Capital, embora sempre haja acusaçõescontra os métodos utilizados. v

O protocolo
Estabelece o protocolo, com 12 assinaturas dcvereadores:

"Os vereadores componentes da Câmara Mu-nicipal de Niterói, que assinam este protocolo tementre si, o compromisso de fidelidade aos itens aquiestabelecidos visando a alcançar objetivos comuns:
1) — A Comissão Executiva, a ser eleita teráo seu presidente escolhido por sorteio entre os no-mes de Rafael Rocha, José Paez e Pedro CésarGenn:

2) A primeira vice-presidência será sorteadaentre os vereadores Civis Ribeiro c Alódio Oberlan-der. A primeira-secretaria será sorteada entre o--vereadores Dircilo Rocha e Maia Castro;
3) Os vereadores que não alcançarem a pre-sídencia pelo sorteio estabelecido no item primeiroentrarão no sorteio para a segunda vice-presidén-cia c para a segunda secretaria juntamente com osvereadores Aluisio Costa e Joaquim Alves Mariano;

41 As Comissões de Justiça, Finanças e deServidores terão o presidente e a maioria escolhidosentre os vereadores Woiney Trindade. Civis; Ribei-ro, Aledio Oberlander, Maia Castro, Ekeio José AI-ves e Dircilo Rocha;
5i Fica estabelecido que o grupo, formado pelaassinatura deste protocolo, terá no máximo 12 com-

pon entes;

Q) Os cargos em comissão existentes na Ca-mara_ em número de 12, serão preenchidos nor in-cheação dos que assinaram este protocolo, cabendouma indicação para cada vereador, de acordo comos critérios estabelecidos na carta de principio*- que 
*

será assinada no dia 27 vindouro:
7i A equiparação salarial dos cargos em comis-sao existentes na Câmara, para efeito de igualdadeentre os possuidores do direito de indicação trata-

ço no item anterior, será objeto de .solução na cartade princípios;
8) Além do sistema de colegiado, a ser exercido

pelo grupo ora formado, a carta de princípios esta-beiecera a distribuição igualitária das vantagens edos ônus que surgirem durante o mandato da Co-missão Executiva. Niterói. 15 de janeiro de 1975.

Comprovação
O protocolo tem 12 assinaturas, reconhecidas

pelo cartório do 6? Oficio de Notas, com data dc 2-1de janeiro de 1975. As fotocópias não estão autenti-cadas, embora sejam claras, com a identificação dasassinaturas, os carimbos do cartório e a letra'do ta-belião com o reconhecimento das firmas dos verea-dores.

Indicação do prefeito de
Salvador não satisfaz
corrente da Arena baiana

Salvador — O Deputado José Lourenço, quelidera uma corrente de deputados na Assembléia
Legislativa, manifestou ontem o seu descontenta-
mento com a indicação do técnico do Ministério
da Educação e Cultura, Sr Jorge Laje Sobrinho,
para prefeito de Salvador.

Segundo o deputado arenista. muitos dos seus
companheiros não estão plenamente satisfeitos
com a escolha do secretariado feita pelo Gover-
nador eleito Roberto Santos, no qual aparece so-
mente um politico e. "assim mesmo, estreante, queé o Secretário da Educação, Sr Carlos Santana".

Novos tempos
Considera o Deputado José Lourenço que na

área política os tempos mudaram e que "é che-
gado o momento de o Legislativo só assumir posições
quando tiver consciência de causa". Acha o par-lamentar que, em principio, a Assembléia Legis-
lativa quer a aprovação do nome a ser indicado
pelo futuro Governador Roberto Santos para su-
ceder o Prefeito Cleriston Andrade, "mas para queseja homologado o candidato do próximo Governo
à Prefeitura é necessário que o aspirante ao cargo
encaminhe à Assembléia seu plano administrativo
antes do dia da votação".

Acha o Deputado José Lourenço q,w. a Arena
da Bahia, para manter o seu crescimento junto ao
eleitorado, tem que se precaver na escolha dos
quadros dirigentes do Estado e dos municípios, pro-curando fixar no exercício de atividades adminis-
tra tivas com real capacidade dc realização.

Segundo o Sr José Lourenço, o Presidente Er-
nesto Geisel abriu perspectivas de uma maior par-
tioipaçãò do político na vida administrativa do
pais, bem como lhe pede imaginação criadora.

— Assim — disse — já passou o tempo da homo-
logacão de candidatos à Prefeitura tía Capital e es-
tancias hidrominerais sem análise prévia de seus
programas de Governo.

O perigo
Considera ainda o parlamentar da Arena que

na escolha dos seus auxiliares diretos, o "futuro
Governador Roberto Santos não foi bondoso com
a classe politica como em outros Estados, como
Sâo Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, onde os
secretários íoram escolhidos em bom número den-
tro do.s quadros políticos".

A posição do Deputado Jose Lourenço, assim
como alguns de seus colegas na Assembléia Legis-
lativa, representa 11111 embaraço para o Governador
eleito Roberto Santos, que terá certamente de con-
tornar essa primeira divergência mais ou menos
grave para contar com uma bancada da Arena
coesa em torno do seu programa.
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Uni curto circuito na rode
elétrica externa provocou
ontem um grande susto nus
funcionários e empregados
que trabalham no.s prédios
números 10G e 104, da Av,
Franklln Roosevelt, cie 11 e
10 a n dares, respectiva-
mente, que tiveram suas sa-

las c corredores Invadidas
pela fumaça entre 15h e
niii liiini

u prédio 100 é ocupado
pela Fundação IBGE, qüe
funciona ainda nos li" e 9o
andares dn número 1 !)•! .
Além do susto no.s funclo-

nários. cujo expediente foi
encerrado quase duas horas
antes do normal, o curto
não chegou a causar danos
materiais aos dois edifícios.
Até à noite, a Llght não ha-
via descoberto o local o
defeito.

Os irmãos
NEWMAN

d> cítobre bullquo d»
"JIANl" do is.» 10/14 rui

d* 1'AncUnn* Comidir

voi •ipsram p*r*
jpfpifli.tíiijâo 4* nova

•<of«4io VIRAO-79
EiU «núncio éêtk direito

umi jupcr-bonificaçío.
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"Os 
serviços que faliam pára completar a reurbanização da Lapa devem demorar uma semana

Ligação para
Paquetá já
custa mais

,lã estão cm vigor os no-
vos preços da.s passagens
pr.ra Paquetá. conforme au-
lòrlzação do Conselho In-
terministerial dc Preços. De
segunda a sexta-feira a pas-
sagem custa CrS 2.50. ao.s
sábados CrS 4.50 e no.s do-
mingos e feriados. CrS 5.50.

Os hovermiirincs conti-
nuani fazendo a 1 i g aç â o
Praça 15—Paquetá ao preço
de CrS 15.

Chagas
dá nome a

[naimmacão da Nova Lana
é transferida paia dia 28
pela Secretaria de Obras

Á inauguração da Nova Lapa (como é chama-
da a reurbanização do bairro), marcada para cle-
pois de amanhã, foi transferida para o dia 28 por-
que a Secretaria cle Obras verificou que, embora
estejam trabalhando lá mais dc 200 operários, os
serviços exigirão pelo menos mais uma semana.

Pisos de paralelepípedos ou pedras portugue-
sas. um pequeno lago artificial, um chafariz, a tro-
ca dc postes velhos e enferrujados por outros mais
antigos, porém bem conservados c pintados, a ins-
talação dc holofotes e alguns reparos na pavimen-
tação são os trabalhos que restam para dar nova
feição ao bairro.
BI.OCO DE MÁRMORE

/"
-aeas

O Governador C h a g a s
Freitas assinou decreto on-
tem reconhecendo como lo-
gradouro público com a de-
nominaçáo oficial de Praça
Rui Barbosa a árca situada
no alinhamento impar da
Av. Alfredo Agache. entre
o Ministério da Agricultura
r o Palácio da Justiça, e cle
Largo dos Pracinhas, a si-
tuada no inicio da mesma
avenida, lado impar,- em
írente ao Museu Histórico
Nacional.

Estabelece ainda o decre-
lo que a Praça Marechal
Ancora passa a ficar situa-
da na Av. Alfredo Agache,
laclo par. entre o Aeroporto
Santos Dumont e a Praça
15 de Novembro.

No centro da nova Praça
dos Arcos, um operário da-
va ontem os últimos reto-
ques no bloco de mármore
onde sc lêem o nome do lo-
gradouro e a seguinte ins-
crição: 'Ao Estacio da Gua-
nabara, o seu último Gover-
nador. Antônio de Pádua
Chagas Freitas — 1971 a
1075."

Perto desse operário mais
dc 1Ü0 homens cuidavam
dos serviços quc restam pa-
ra a conclusão da praça: a
retirada do escoramento de
madeira do pequeno lago
artificial, colocação do piso
cle paralelepípedos e a ins-
talação de pequenos postes
em estilo colonial.

As colunas inferiores dos
Arcos foram restauradas,
cl e s a parecendo completa-
mente a.s marcas de cho-
que.s de veículos, cartazes
cle propaganda eleitoral e
muita sujeira.

REPAROS

Nas outras três praças,
próximas á Sala Cecília

Meireles, resta muito pouco
por íazer. Unia delas esta
li raticamente pronta, fal-
tando apenas a ligação das
instalações do chafariz. Na
cio meio, operários grama-
vam a parte central .e re-
vestiam a.s extremidades
com pedras portuguesas.

Na última, cle formato
triangular, ainda não íoram
colocadas as pedras portu-
guesas e funcionários da
Comissão Estadual de Ener-
gia retiravam um velho
poste. Quanto á Avenida
Teixeira de Freitas, ja alar-
gada e com a pista pavi-
mentada. ainda não foi li-
berada ao tráfego.

O adiamento da inaugu-
ração foi decidido na parte
da manhã pelo Secretário
d e Obras, Sr Emílio
Ibrahim. que foi inspeeio-
nar o local. Ele disse que
poderíamos inaugurar a

Nova Lapa no sábado, mas
ficariam faltando alguns
retoques e dessa maneira
resolvemos entregar t u cl o
no dia 28."

Visconde de
Pirajá muda
iluminaeão

As luminárias cle mer-
cúrio cia Rua Visconde de
Pirajá devem começar a
funcionar até a primeira
quinzena cle março, infor-
mou a Comissão Estadual
de E n e r g 1 a. Na segunda
quinzena, as luminárias da
Vieira Souto serão substi-
tuidas por outras mais po-
lentes, idênticas á.s da Ave-
nida Atlântica.
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ELETRODOMÉSTICOS

Produtos de
,f. ^.pnmeira classe e
;' atendimento de alto nivel.
^Sempre as melhores marcas"'. 

pjelos menores preços.
••','..SÃ vista ou a prazo.. ,

meDina
som imagem

Rua Santa Clara, 95/99

de barbear
Gillette Gu.

v- v,1*»-..

minaescanhpa
A primeira § o que o primeira
lâmina » deixou atros,
bartiteia
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Automóveis S.A.
Admite para Diretoria Comercial
Supervisores de Vendas
Supervisores de Serviço de Ass. Técnica
Supervisores de Marketing
Supervisores de Propaganda e Promoção de Vendas
Funcionários de escritório
Secretárias bilingües (português/italiano)
Secretárias português
Esteno-datilôgrafas
Recepcionistas
Motoristas

Cartas com cumeulum para FIAT
Automóveis S A. Diretoria Comercial
Av. Presidente Vargas, 463 - S1-1 andar - Rio de Janeiro

Sistema de
duas lâminas

paralelas.
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A ptimeira lâmina puxa o fio de
barba..

cortanaoo imediatamente.
A segundo lâmina vem lego a seguir.,

... pega o lioce barbo onles que
se retraio...

... dando um esconhear suave o
seguro.

do
Gillette Glé o mais importante avanço tecnológico na história

barbear. O sistema Glé constituído por duas lâminas paralelas:
gg||. a primeira barbeia normalmente. A segunda lâmina

^m vem logo a seguir e pega o fio de barba antes
W&k qUe se retraia, dando um escanhoar

suave e perfeito, com completa
segurança. Gillette Glé incrível.

Experimente.

A segunda lâmina escanhoa o que
a primeira deixou atrás.
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apresso-me cm cumprimentar
0 JORNAL DO BRASIL pelo
belíssimo editorial cm defesa
da Camilla, da Igreja, dos bon».
costumes c contra o execrável
divorcio.

Mltrncl ZiiIiiii liirli.K. —
Nova Iguaçu, KJ."

liechissi ficil «jão
''Legislação que a Revolução

dc liiiH mio cuidou dc revogar
(Dccreto-Lcl 5452, do I 5 li)4tí
ou ID48 — Ilegível a data cer-
tai dificulta, atualmente, o sis-
toma de rcclasslficaçao õlabo-
indo pelo DASP.

Dentro dos chamados qua-
dros administrativos, ativi-
dndcs de nível médio (símbolo
fiüOl. ficarão não sú os que pns-
suem o segundo ciclo completo,
mas também aqueles que já ul-
Lrapassaram essa fase e se en-
contraiu cursando facul-
dades, conjuntamente com
toda uma gama de funciona-
rios que exercem cargos de
menor nivel e nfio possuem
grau de escolaridade além do
primeiro rlclo (ginásio) com-
pioto. Entre esses e aqueles en-
contram-se os técnicos cle ad-
ministniçno, que a lei protege
apesar dc quase iodos os ar-
iicos. itens, incisos, parágrafos
da Lei 4 76ü. clc 9 !) 1905, remi-
lamenladora cia Ici anterior-
mente cilada. Lerem sido veia-
dos equlparando-os, nivelando-
os aos bacharéis clc administra-
cao clc empresas, permitindo-
llics concorrer no segundo gru-
po com médicos, engenheiros,
etc. em nivel superior (simbo-
lo NS 0001.

Para. que isso ocorresse usa-
ram nas leis subsequentes o
artifício clu lingua trazendo in-
terpretações dúbias como: "lia-
bilitação legal e equivalente","transformação", para ciar
condição aos "técnicos" com
carteira fornecida, pelo próprio
DASP e pelo Ministério do
Trabalho na ordem cle progres-
são na escala ascendente da
"profissionalização" e "valori-
•'ação" do funcionário público.

O que é habilitação legal e
equivalente prara o segundo
grupo que vai concorrer com
os bacharéis em administração
cie empresas? Os próprios téc-
nicos de administração do
DASP respondem quo são o.s
provisionados.

D ir con I..nines — Kio."

Ministério explica í I I

"Relativamente à carta de
D Maria da Conceição Rodri-
sues dc Freitas, cle Juiz de Fo-
ra. publicada no JORNAL DO
BRASIL do dia 5 2 75. cumpre
ao Ministério da Previdência o
Assistência Social o dever de
prestar os seguintes esclare-
cimentos. Quanto à questão da
contagem reciproca de tempo
do serviço -- público e privado
— para fins de aposentadoria,
estuda-se um projeto próprio,
no sentido cie permitir aquela
contagem clc grande interesse
para o.s trabalhadores e funci-
onários públicos.

Já a filiação dos servidores
estaduais e municipais á Pre-
Vidência Social importa, desde
logo. cm harmonizar a com-
potência federal para legislar
sobre a matéria, respeitada a
autonomia de Estados e muni-
cipios. havendo, também, sobre
o assumo, projeto em estudos.

Cumpre, ainda, esclarecer
que o Ministério não pretende
encampar os serviços ou as
instituições previdenciárias cs-
taduais o municipais, mas so-
lucionar situações dc servido-
res clesassisticlos, no seu gran-
ri- objetivo de universalizar a
previdência social no pais. Em
lodo caso. qualquer que seja a
providencia 'adotada, ela sc re-
vestirá de um caráter opcional,
dando oportunidade a que Es-
tado ou município manifestem
o seu interesse. Incorporando
tais servidores a seus quadros,
mediante convênio que assegu-
ro o custeio dos benefícios a
serem concedidos, reafirma o
Ministério o sou objetivo dc
expandir sctis serviços a uma
camada cada vez maior do
povo brasileiro.

Assessoria ile
MPAS — Kio."

Risco em Portugal
Não eram infundados os temores clc quantos,

cm Portugal, acompanhavam os indícios dc um
püssivd retrocesso no processo dc normalização
democrática. A institucionalização do Movimen-
to dns Forças Armadas é mais um elo na cadeia
de suspciçòcs sobre a ocupação do Poder nessa
Inse em que sc prepara o pleito à Assembléia
Constituinte.

A partir do instante em que o MFA pretende
surgir como Partido politico — c Partido que
poderá deter desde já a fonte dc onde emana o
Poder — está em risco a consulta a ser feita livre-
mente à nação. Sc em plena campanha eleitoral
o Poder transitório, em vez de preparar condições
ao exercício da democracia representativa, anun-
cia querer tomar atribuições de alçada das lutu-
ras Assembléias — a Constituinte c a Legislativa
— que esperar então da missão desses corpos?

K' bem verdade qne o modelo dc partici-
pação política do MFA, como corpo permanente
dc Governo, ainda não foi esboçado. Na reunião
das Forças Armadas, segunda-feira última, pre-
valeecram as vozes do grupo moderado. O MFA
não sc transformaria cm força politica sem, an-
les. consultar os Partidos. Apesar da ressalva,
fica, no entanto, a certeza dc que se cogita intro-
dii/.ir no mecanismo de Poder um organismo im-
previsto, quem sabe um superpoder. um guia ou
um oráculo.

A declaração atribuída a uni porta-voz do
MFA, segundo a qual a institucionalização, nes-
ses termos, é "uma 

garantia de democracia", nao
basta para acalmar temores e dissipar suspeitas.

Nada impede que. a despeito da consulta aos diri-
gentes partidários e da limitação dos novos pode-
res do MFA, não venha este a empolgar conscien-
temente o Poder, liipertrofiando-sc a ponto dc as-
sumir conteúdo e feições de uma ('amara Alta.

Parece sintomática, nesse sentido, a afir-
inação de um membro do MFA': as Forças Ar-
inadas, uma vez transformadas em corpo gover-
namental. teriam "posição mais ativa que a dc
um mero observador." O noticiário que chega dc
Lisboa não oculta outros sinais de radicalismo,
entre os quais a ameaça de processo contra lide-
rcs civis liberais, sobretudo o Chanceler Mário
Soares, por haverem antecipado o perigo de
cisão. .

O debate sobre a institucionalização ilo MI'A
realçou o confronto dos setores moderados c ra-
dicáis ali representados. Podem estar prevaleceu-
do os primeiros, o que não garante, dc forma al-
numa. a paralisação do processo de tomar o
Poder, orientado pelos comunistas notoriamente
sem futuro eleitoral.

Mesmo assumindo feição moderada, a ms-
tilucionalizaçáo do MFA e seu propósito dc ill-
fluir nos destinos tio pais. sem se submeter ao su-
Irágio universal, é uma anomalia. He agente cir-
cunstancial ile intervenção deliberada nas len-
tativas de normalização, cle passaria a agente
permanente. Como a decisão ainda náo está oliei-
aüzada. resta confiar nos que insistem no pacto
político c no contrato de progresso, como única
maneira dc devolver a Portugal a credibilidade
externa e a viabilidade econômica.

Desencontros Cafeeiro*
O Brasil retornou da recente reunião dc pro-

¦dutores cm F.I Salvador com mais uma surpresa:
vamos agora subsidiar o cale. possibilidade ad-
mitida pelo presidente do IBC. A parte este lato,
vejamos como se encontra a politica cafeeira no
momento.

De uma so vez conseguimos negar varias
estratégias: negamos a filosofia dos acordos de
matérias-primas, sobre os quais nos mantemos
cautelosos na medida em que o loro da OIC hoje
pouco representa: negamos o intervencionismo
no mercado através de um cartel de produtores
na medida em que assistimos desmantelar-se a
multinacional montada para intervir no exterior.
I". perdemos finalmente a liderança política, ago-
ra entregue ao .México e alimentada pela mira-
gem dos petrodólaies venezuelanos.

Nunca, a um só tempo, assistimos a tantos
desencontros em matéria cafeeira. A favor da
aluai administração do IBC. a propósito, convém
lembrar a difícil situação internacional para as
matérias-primas, depois que os preços de quase

todos os produtos, com exceção do petróleo,
começaram a desmoronar no exterior, o que ocor-
reu a partir do primeiro trimestre do ano pas-
sado.

Alas entre isso e deixar de reconhecer a
inexistência de uma linha lógica de conduta or-
ganizada para atravessar uni período de mercado
retraído vai muita diferença. Fm primeiro lugar,
perdemos posição no volume físico global vcn-
ilido durante n nnn passado, o que significa que
outros venderam mais. Km segundo, nossas in-
tervencões passaram dc uma atuação desastrada
cm Bolsa para a idéia de retenções na fonte pro-
dutora e. finalmente, para um suposto interesse
em preços mais baixos como forma de afastar a
concorrência. Atualmente, sc alguém perguntar
ou tentar saber qual o verdadeiro centro de deci-
soes em matéria cafeeira no Brasil ninguém res-
pondera. Nenhum silêncio, a propósito, é mais
ruidoso que o do Ministro da Indústria c do Co-
mércio. que sustenta o responsável por tantos in-
sucessos á frente do IBC.

Delegação de Poder

Imprensa ilu

Ministério explica I

"Em carta publicada n o
.JORNAL, DO BRASIL de
5/2/75, o Sr Erasmo Siqueira,
rio Rio, pergunta ao Sr Minis-
iro da Previdência e Assistên-
cia Social se é legal e se é jus-
to o desconto da metade da
aposentadoria aos aposentados
que voltam a trabalhar.

Quanto ao primeiro aspecto,
trata-se de matéria legal, visto

que c dispositivo inserido na
Lei n" 5 890. de 8'ti 73; quanto
á conveniência cle ser aquela
disposição mantida, cabe cscla-
recer que o Sr Minislro aeter-
minou estudos referentes ii
matéria, uma vei* que julga ha-
ver procedência cm relação a
diversos aspeclos da questão
em exame.

Assessoria tir. Imprensa cio
MPAS — Kio."

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

A decisão do Governo federal, tal como
anunciada pelo Ministro Reis Veloso. dc transfe-
rir algumas de suas responsabilidades aos Gover-
nos estaduais, destes esperando que façam o
mesmo em relação aos municípios, constitui uma
medida político-administrativa <le caráter ainda
restrito mas com um aspecto experimental im-

portante. A transferência de tarefas, c portanto
dos recursos a estas vinculados, náo representa
um esvaziamento do poder concentrado no
Governo central. Mas representa sem dúvida
uma delegação de poder, que fortalece o prin-
cípio federativo.

Uma reforma tributária, esta sim, firmaria
um quadro dc descentralização. Por enquanto o

que se estuda no momento é a criação de um
fundo comum, criado com os recursos do Impôs-
to de Circulação dc Mercadorias com o objetivo
de diminuir os desníveis na distribuição estadual
dc rendas.

O objetivo político da transferência dc tare-
Ias e recursos seria o de atender melhor à ad-
ministração local com vistas a reforçar a posição
dos Governadores e portanto as lideranças da
Arena. Os próximos Governadores serão eleitos
pelo sufrágio direto, c não mais designados pelo
Presidente da República, sendo, por isso mesmo,
importante que os atuais mandatários conquis-
tem para o Partido, mediante maior autoridade,
um prestígio maior. Já em lí)7(i, aliás, realizar-se-
ão eleições municipais no pais. Comprovou-se,
com as eleições para o Congresso dc lõ dc novem-

Lei dos Sucos

Cau/o:s

bro do ano passado, a vitória da Oposição emede-
Insta, devida sobretudo á estagnação c á divisão
em tantas facções da Arena, que imaginou que
costurando inúmeros retalhos pudesse fabricar
um tecido forte e único.

De qualquer forma, mantendo, embora, o

planejamento centralizado, mas promovendo sua
execução descentralizada, o Governo federal põe
cm atividade o princípio federativo. A vitalidade
administrativa e política de um país das dimen-
soes continentais do Brasil dependerá cada vez
mais da atribuição de poder às unidades que o
formam. O regime federativo não implica um
enfraquecimento do Poder central. A dificuldade
maior que encontram as cultas nações que for-
mam o Mercado Comum Europeu é exatamente
a de. promovendo o princípio federativo indispen-
sável, encontrarem os meios e modos de subor-
dinarem muito mais suas respectivas sobera-
nias a alguma espécie dc autoridade central mui-
to mais atuante. Descentralizar, por outras pala-
vras, não é diluir o centro de um sistema e sim
torná-lo firme e capaz dc receber dc volta, c mui-
tiplicá-lo para o bem comum, o poder que lhe
vem dos centros múltiplos dc atividade c criação.

O esforço dc desenvolvimento que tem reali-
zado o Brasil depende de uma estrutura centrali-
zada. Na medida em que ela própria transfira
parte de suas atribuições às autoridades estaçlu-
ais e municipais, poderá, gradualmente, trans-
formar-se sem comoções.

A revisão da lei que obriga ao uso dc uma
percentagem mínima de suco natural nos refri-
gerantes que pretendem ser de frutas está sendo
pedida pelas fábricas no momento cm que a rc-
gulamentaçào entra cin vigor. Salta à vista o
atraso com que os fabricantes acordam para a re-
alidade de uma lei que teve longa tramitação no
Congresso e passou depois por um ajustamento
à realidade, através da regulamentação que pro-
cura dar-lhe viabilidade.

E' possivel que a experiência da Lei dos Sucos
naturais venha a mostrar a necessidade de re-
visão de dispositivos regulamcntarcs. Mas só pelo
caminho da experiência sc demonstrará cm que
pontos a lei é impraticável. Alguns empresários
do setor de refrigerantes, no entanto, c m
demonstração dc descaso pelo acatamento à lei,
pretendem retardar ainda mais a entrada em
vigor da prescrição dos sucos naturais.

A ocasião adequada ás considerações que as
fábricas fazem açora teria sido a tramitação do

projeto. A matéria comportou discussão ampla,
numa época dc escasso debate nacional. A lei in-
corporou. por sinal, algumas observações feitas
fora do âmbito do Congresso. Aprovada, passou-
se ainda algum tempo até sua sanção e, por úl-
timo, iniciou-se o longo prazo, igualmente prorro-
gado, de sua regulamentação, que considerou in-
elusive prazos necessários à adaptação das
máquinas para o atendimento da exigência.

Os empresários que não acreditaram na
vigência da lei, e mostram desapreço pelo sis-
tema que se funda na representação política,
perderam a oportunidade dc manifestar seus
pontos-de-vista durante o exame do Congresso e
mesmo depois, quando o Executivo a regulamen-
tou. Agora pretendem a revisão da lei que não
chegou a ser sequer experimentada. E' tarde e. se
quiserem merecer o respeito da opinião pública,
devem primeiro curvar-se à determinação legal e
só depois, com base na prática, oferecer reparos
à lei que procura defender o consumidor.
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O avesso cJo miil atire
Trislâo dc Athavdi

Muito se jala no "mi-

lagre brasileiro", embora
poucos acreditem nele.
Mas pouco se fala vo
"drama brasileiro", por
mais que muitos acre-
ditem nele. Tempo hou-
ve, era mesmo a regra,
cm que fora p re c i s o
animar a nossa natural
tendência ao pessimis-
mo. Penso que agora c
in i s l e r precisamente
fazer o oposto. Falar o
menos possivel em mila-
gres. Por mais que eles
existam, mas num sen-
tido sobrenatural, total-
mente diverso daquele
em que o empregam ns
nossos milagreiros poli-
ticos e econômicos. Aliás.
quanto mais sc jala em
milagres, coletivos ou
político-econômicos, me-
nos se crê naqueles
que merecem realmente
a nossa ie. Usurpam a
palavra os interessados,
para m a i s facilmente
iludirem a nossa boa fé
(que, aliás nada tem que
ver com a fé). Não pre-
cisamos de milagres soei-
ais. Precisamos exata-
mente crer que eles não
existem. Invocá-los é
apenas agravar uma per-
niciosa tendência "mila-

greira", que é um dos
traços menos lisonjeiros
de nossa p s i c o l o g i a
social.

E colaborar para um
fatalismo, que Rui Bar-
bosa s i m balizou no
famoso apólogo do Jeca
Tatu. E até hoje leva al-
guns próceres ilustres do
nosso milagrismo econô-
mico-financeiro a pre-
tender consolar-nos com
a inovação de que, 

"des-

dc o ano de 1500, há no
Brasil má distribuição
de rendas..." Outros vão
mais longe. Dizem mes-
mo que sempre houve no
mundo ricos e pobres, in-
terpretando falsamente
as Escrituras c, preten-
dendo que isso represen-
te uma lei da natureza
e da história humana.
Ora, a lei natural é que
a inteligência humana
existe precisamente, pa-
ra corrigir o que há de
errado e. mesmo de detes-
tável, tanto na natureza
como na história. O fal-
so urbanismo é u m a
demonstração dessa cor-
rupção. A vida no campo
e nas pequenas cidades,
anterior à megalomania
urbanística, apresenta
desnivelamentos econô-
micos e sociais infini-
tamente menores que na
vida dos grandes centros
urbanos. Pode-se mesmo
alegar, s e m paradoxo,
que as classes sociais se

separam ua m e d i d a
exata, ou aproximada,
cm que nasce o progres-
so material. E' na medi-
da cm que .suprimirmos
essas dislinções classis-^.
tas. econômicas ou racis-
lu.\. que poderemos falar
em progresso social. Esse
nunca é fruto de "mila-

gres" e sim de. lulas, dc
inteligência e dc cora-
gem.

A maior prova de cora-
gem social é. precisa-
mente, encarar a reali-
dade sem propósitos dc
propaganda. Se o recur-
so uo "milagre" é uma
escapatória, o reconhe-
cimento dos "dramas"

sociais é a primeira con-
dição para resolvê-los.
Vejo. no momento, en;
n o s s a realidade brasi-
leira, tres espécies cle
drama que constituem
precisamente o a v e s s o
das imposturas milagrei-
ras. o drama da miséria,
o drama du saúde e o
d r a m a da repressão-
subversão. O drama da
miséria se exibe, d c
modo cada vez mais desi-
nibido, como um ver-
dadeiro s t r i p -1 e a s e
social, evidência do nos-
so enriquecimento mate-
rial distrójico. Por mais
que os maiores respon-
sáveis por essa dist ro] ia
procurem iludir-nos com
a escapatória do "sem-

pre foi assim".
E' nas grandes cidades

que a miséria se torna
mais reveladora. Ainda
há pouco, révisitanão a
cidade de Salvador, com
todo o esplendor de suas
belezas naturais e colo-
niais, cada vez mais real-
cadas p e l a maravilha
dos seus vales, debrua-
dos pelas mais belas e
ondulantes avenidas de
todas as nossas grandes
capitais, era desolador o
contraste entre a pai-
sagem e a população.
Aquela, irradiante de. es-
plendor, esta acabrunha-
da e triste. Esse contras-
te explica a iniiliipli-
cação local dos candom-
blés mitológicos e das
igrejas de anjos e santos
coloridos como fuga á
miséria e trampolim da
fantasia. E, no entanto,
a ostensiva pobreza e

quase miséria daquele
povo, daquelas filas in-
termináveis e mal ves-
tidas à es])era de ônibus
s uperlotados, represen-
tava a verdadeira rique-
za humana daquela civi-
lização afro-brasileira, a
ma» li pica talvez d o
nosso complexo social.

Esse drama da misé-

riu. que as favelas do Rio
e dc S. Paulo, as duas
mais opulentas cidades
do pais, como que maso-
q u isticamente exibem,

^representa o maior es-
cárnio contra esse inso-
lente sofisma milagreiro
e contra o fatalismo do
"sempre foi assim".

Dele derivam, dire-
tamente, us dois outros
painéis do tríptico som-
brio, a letalidade cn-
demica de dois terços dc
nossa gente, otimistiea-
mente falando, e o tétri-
co binômio subversão-
repressão. São as pró-
prias estatísticas oficiais
que confirmam o que os
olhos não podem des-
mentir. Continuamos a
ser "um V a s t o hos-
pitai'... s e m hospitais
suficientes.

Um p o i: o atrofiado,
desnutrido, gastando em
remédios o que não dá
para gastar em comida,
quando escapa da mais
escandalosa mortalidade
infantil. Mas. com tudo
isso, indomável. Tudo re-
sultando no trágico ciclo
vicioso da subversão-rc-
pressão. Uma de cujas
faces mais dramáticas é,
sem dúvida, o desapare-
cimento de presos poli-
ticos, tópico a que. des-
graçadamente, sou for-
çado constantemente a
voltar. Ainda a g o r a .
tèm os jornais publi-
cado um apelo lancpnan-
le, imagino que dc pais,
no clamor vão pelo des-
tino de seus filhos. Eis
um deles: "Estão desa-
parecidos, desde 22 dc
abril dc 1974, Ana Rosa
Kucinski, bacharel cm
Química e doutora em
Filosofia, funcionária do
Instituto dc Química da
Universidade de S ã o
Paulo e seu marido Wil-
son Silva, bacharel em
F i s i c a pela inesm-a
Universidade. Todas as
indagações sobre a sorte
da Ana Rosa e Wilson,
junto a hospitais, uecro-
térios c autoridades poli-
ciais e militares, inclu-
sive através de pedido cle
habeas-corpus ao STM.
foram inúteis e a família
de Ana Rosa desesperada
apela a quem souber in-
formes de sua sorte e da
de seu marido. (Assina-
do) Majer Kucinski. São
Paulo 10 de janeiro de
1975". O apelo é patético
demais e o drama dessas
duas vitimas von soniar-
se ao de tantas outras
cm idênticas condições,
para que seja preciso
acrescentar uma palavra
a esse quadro de um ne-
gro avesso.
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Comissão propõe julgamento de Wilson Campos no Senado
No parecer onlem entregue,

solenemente, ao Soniídoi' Men-
Jimiin FnriUi, representante dn
pvofilclíncln do s o n ti d o. .1
ConilsHíio Especial daqueln
Cnsn propõe o Julgamento cio
Senador Wilson Campos "em
lace do Artigo !I5, II, cin Cons-
tltulçfto (In Itepúblifa", o nunl
diz "perderá o mandato o
deputado on senador cujo pro-
cedlmento íor clcclnrndo in-
compatível rom o decoro pai-
lamentar ou atentatório dus
Instituições vigentes,"

O Senador Bonjnmln Fnrali,
no receber dns mitos do Seno-
dor Eurico Rezenclo, presidente
dn Comi.ssito llspcclnl, o pare-
cor e os documentos objeto cio
Investigação o Icvaniumcnto
pericial, disso que o Presidente
do Senado, Sr Magalhães Pin-
to. nilo pudorn c o m p a rece r
"por motivos imperiosos", mas
advertiu que "o Senado tino
decepcionará o povo, cumpriu-
do o seu dever."

O parecer
o relatório o o parecer dn

ComisMio Especial do Senado,
intitulado Averiguações Preli-
minores, cstíi contido em nove
laudas datilografadas, No
documento, n Comissão Es-
pecial. Integrada pelos Senado-
res Enrico Rezende i Arena-
ES). Osircs Teixeira (Arena-
CiO> e Adalberto Semi
(MDB-ES) historia todo o
episódio, desde o inicio.

No item referente ''Das
Acusações", o relatório registra
ns acusações do industrial Car-
los Alberto Menezes de Sá no
Senador Wilson de Queiroz,
Campos, do qual ex tinimos o
soffulntc:

ai que o Senador Wilson
Campos, [lassados alguns dias
da aprovação em principio, pc-
lo Banco do Estado de Per-
nambuco S/ A — Bandepe —
de um pedido de fiança em
favor do Cotonifick» Moreno
S A, do qual era presidenle.
o procurou em sua antiga re-
sidencia, em Moreno, ocasião
em que lhe disse que "o seu
pleito só será aprovado se voce
der uma "bola" de \'', do valor
da liberação ao Bandepe";

I» que o Senador Wilson
Campos, no curso dn conversa,
acrescentou que, nos grandes
pleitos processados no Ban-
depe, sempre havia a ocorrên-
cia de "bola", havendo o parla-
mentor citado "várias empre-
sas que tiveram seus pleitos
aprovados mediante propina,
ma.s o declarante se recorda cte
apenas duas: SA-Aluminlo
S/Aco Grupo Serur;

c) que nesse mesmo encon-
tro, o Senador Wilson Campos
insistiu para que cle vendesse
o controle acionário do Co-
tonifício: d) que posterlormen-
te constatou que o processo da
operação bancária estava sen-
do propositadamente procras-
tinacto: e) que respondeu ao
Senador que iria, pensar so1)!'!'
ia concessão de propina e ciue.
oportunamente, lhe daria uma
resposta;

ít que, numa de suas saídas
do Bandepe, onde constatara
a injustificável protelação do
seu pleito, encontrou-se com
o Senador Wilson Campos, que
lhe disse: "Você eslá aperreado
porque quer, pois o seu negócio
já podia estar resolvido toda
n vida", e convidou o declaran-
te para se encontrar com ele.
Senador, no Grande Hotel;

g) que foi ao encontro no lo-
cal indicado, oportunidade em
que o Senador Wilson Campos
voltou a falar na venda do
controle acionário do Cotoniíi-
cio e. a uma pergunta do de-
clarante, o parlamentar res-
pondeu que os candidatos à re-

ferida compra eram ele, Sena-
dor, e o.s Srs Romero do Rego
Barros Rocha. Álvaro du Costa
Lima, Romildo Leite c Mauri-
cio Fernandes, sendo que este
último seria o sócio capitalista,
fazendo-se a transação na base
cle Cr$ 5 milhões;

ln que, nesse encontro, o
Senador Wilson Campos lhe
disse quc. para a ultimação da
operação, o declarante deveria
fazer as seguintes concessões:
pagar quantia correspondente
a 1', da operação, importância
destinada ao Bandepe; Cr$ 200
mil para financiamento da
campanha do filho do Senador,
então candidato a deputado
federal e apoio politico em
favor do referido candidato,
lendo o Senador advertido que
nenhum pagamento deveria
.ser feito em cheque, o, sim. em
espécie, o, nto continuo, o
Senador disse que. no dia
.seguinte, ás 7 horas, iria tomar
café na residência do depoente,
em Moreno, c que o declarante
providenciasse a presença, no
anunciado encontro, do Prefei-
to dc Moreno e dos vereadores
do aludido município, vincula-
do.s á Arena, visando ao ativa-
mento da campanha eleitoral
cle seu filho;

it quc. quando o Senador
Wilson Campos solicitou as
propinas, o declarante respon-
deu que concordava cm dá-las,
mas o fez tão somente estra-
legicamente, dc vez. que era
seu propósito documentar a ili-
citiide e jamais manifestar
aquiescência;

j) que, á hora, combinada,
o Senador Wilson Campos es-
teve na residência cio declaran-
te, mas este se encontrava no
escritório da fábrica, onde já
havia instalado o gravador,
com o respectivo microfone
objetivando registrar a conver-
sa cle ambos; k) que, no referi-
do local, ocorreu a conversa
dos doi.s. quando, no curso da
interlocução, ficaram compro-
vadas as propostas ilícitas fei-
tas pelo Senador nos doi.s con-
tactos pessoais que ambos tive-
ram anteriormente."

A Comissão afirma, ainda
em seu relatório, quc o indus-
trial Carlos Alberto Menezes
faz acusações a outras pessoas,
que náo sáo mencionadas,"uma vez que os trabalhos des-
ta Comissão sc restringem a
examinar, tão somente, a posi-
çáo do Senador Wilson Cam-
pos, nos seus reflexos quanto
ao decoro parlamentar." E
acrescenta que, "oportuna-
mente, se assim entender o
Senado Federal, poderão ser
extraídas peças paia a sua rc-
messa às instâncias competen-
les."

integra

Eis, na integra, n parecer da
Comissão Especial do Senado:

"Conforme sc constata do
ato do Presidente do Senado
Federal (fls. 3) dc designação
da Comissão Especial, esta tem
por finalidade "promover ave-
riguações preliminares" e m
torno dos fatos motivadores de
sua criação, "de modo que, tão
l&go reabertos ns nossos traba-
lhos, seja a matéria regimen-
talmcntc solucionada."

"Cons equentemente, eslá
claro que este colegiado não
tem competência regimental
para propor soluções. O exame
do processo, porem, demonstra
que, na área de sua competen-
cia (averiguações prelimina-
res), a Comissão esgotou as
providencias adequadas c a in-
vestigação integral dos fatos.
Isto posto, nosso parecer e«n-
clui no sentido dc que, frente
aos elementos testemunhais,
documentais e periciais colhi-
dos pela Comissão, o Senado
Federal está em condições dc
julgar a posição do Sr Senador
Wilson Campos cm face do

art. 35, II. da Constituição da
República Federativa do Bra-
sil.

Uio de Janeiro, 18 de feve-
reiro dc 1975.

Senador Eurico Retcnde,
presidente; Senador Adalberto
Sena, relator; Senador Osircs
Teixeira, membro."

Enlre os documentos, o rela-
tório sc refere a uma carta do
Governador de Pernambuco,
na qual, segundo se informou,
o Sr Fraldo Gueiros explica a
sua posição diante do caso,
uma vez que o industrial disse
ler rodado a fila magnética
para tf nc ele a ouvisse.

O Senador Benjamin Farah
viajará hoje para Brasília lc-
vando toda a documentação
para entregar ao presidente do
Senado, Sr Magalhães Pinto.
Na reabertura dos trabalhos
legislativos, o presidente da
Casa distribui o processo para
a Comissão dc Justiça, que
oferecerá parecer ao plenário,
no qual sc dará o julgamento
do Senador, em votação secre-
ta.

DOUTOR
Talvez alguém na sala de espera pre-

tenda assaltá-lo.

Evite surpresas, instalando um siste-

ma de circuito fechado de televisão.

SIMTEL - div. TVCF

243-9926

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Cronologia do
Caso Moreno

.lunho — O Industrial Carlos Alberto Menezes
encontra-se em sua residência tle Moreno com o
Senador Wilson Campos, quando este condiciona n
liberação do um aval do Banco dn Estado de Per-
nambuco — Bandepe — para um empréstimo do
CrS 20 milhões ao pagamento cle 15! sobre o valor
total da operação e mais de CrS 200 mll para a cam-
panha eleitoral dc seu filho, candidato a deputado
federal.

Agosto — Em novo encontro, no Cirande Hotel
do Recife, o Senador renova a proposta no indus-
trlal e manifesta o desejo cle comprar, juntamente
com alguns amigos o controle acionário do Cotonl-
lido Moreno, de propriedade do Sr Carlos Alberto.
epie promete estudar o assunto; ainda no mesmo
mò.s, o industrial realiza encontro no escritório dc
.sua fábrica, em Moreno — o Cotonilirio Moreno —
quando faz a gravação da conversa epie ambos ti-
veram; no dia 15 cle agosto, cle relata o fato ao
Governador de Pernambuco, fazendo-o ouvir a fita
em que gravou a conversa com o parlamentar, oca-
sião em que o Sr Eraldo Gueiros solicita quc não
divulgue o assunto para evitar um escândalo.

Outubro — Com data cle 8 deste més, o indus-
trial envia carta ao Comandante do IV Exército.
denunciando todos os acontecimentos; ao mesmo
tempo, temendo pela sua segurança pessoal — sob
alegação cle que recebera ameaças cle morte —envia
uma carta a um determinado número cle amigos
relatando os fatos ocorridos.

Novembro — O Sr Romero cio Rogo Barro» afãs-
ta-se da diretoria do Banco do Estado de Pernam-
buco, ao mesmo tempo em que os rumores .sobre os
fatos tomam conta cle toda a cidade do Recife;

Dezembro — No dia 31 deste mès, o JORNAL DO
BRASIL publica a primeira noticia sobre o aconte-
cimento.

Janeiro — No dia 1". o delegado do Banco Cen-
trai em Recife. Sr Olavo Melo, confirmou que jã
vinha sendo realizada uma investigação de rotina
no Banco cio Estado cle Pernambuco, acrescentando
que a inspeção fora ampliada em face das denún-
cias sobre o Caso Moreno.

Janeiro — No dia 3 são publicadas na imprensa
as cartas do industrial ao Comandante do IV Exér-
cito e a um grupo de amigos denunciando o Sena-
dor: no dia 4, os jornais divulgam trechos da gra-
vação que fez cle sua conversa com o Senador Wilson
Campos, no escritório do Cotonifíclo Moreno; no
mesmo dia, o Banco do Estacio de Pernambuco di-
vulga nota oficial desmentindo o Industrial, deferi-
dendo o diretor acusado Romero do Rego Barros e
afirmando que o aval do empréstimo fora negado
por falta cle garantias; ainda no mesmo dia é pu-
blicada nota oficial do Governador de Pernambuco,
comunicando que o Sr Eraldo Gueiros determinara
ao presidente do Bandepe. Sr Antônio Pereira Pin-
to. as necessárias providências para total apuração
dos fatos; no dia 5. o Senador Wilson Campos divul-
ga nota negando todos a.s acusações feitas pelo in-
dustrial e prometendo processá-lo por crime de ca-
lúnia: no mesmo dia, o Sr Romero do Rego Barros.
diretor da Carteira de Operações Especiais do Ban-
depe nega as acusações do industrial dc que seria o
homem indicado pelo Senador Wilson Campos para
facilitar a concessão do empréstimo, mediante a
propina; ainda nesta mesma data, o Senador Wil-
son Campas telegrafa ao Senador Paulo Torres,
anunciando a disposição cle pedir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, e dá ciência do fato ao
Ministro da Justiça e ao presidente da Arena, Sr
Petrônio Portela; no dia 8. o industrial dá entrevis-
ta reafirmando todas a.s acusações ao Senador, e ao
diretor do Bandepe, Sr Romero do Rego Barros: no
dia 10, o presidente do Senado. Sr Paulo Torres, au-
toriza a criação de uma Comissão Especial do Sena-
do para investigar os fatos a fim cie apurar o en-
volvimento cie um membro da instituição; no dia 15,
o Senador Wilson Campos cancela almoço que teria
no Clube dos Repórteres Politicos cle Pernambuco:
no dia 113, o Senador Paulo Torres assina ato crian-
do a Comissão Especial, presidida pelo Senador Eu-
rico Resende (Arena-ESi e integrada pelos Senado-
res Adalberto Sena (MDB-Acre) e Heitor Dias (Are-
na-Bahia). este substituído por Osires Teixeira
(Arena-GO); no dia 21, o industrial depõe em Re-
cife perante à Comissão, confirmando todas as
acusações feitas ao Senador e ao diretor do Bancle-
pe; no dia 21, o Senador Wilson Campos reconhece
sua voz na gravação, afirmando, perante a Comis-
ção Especial, que certas passagens da fita poderão
ter sido enxertadas ou montagem:

Fevereiro — No dia 6, o Senador Eurico Resen-
de, entrega, no Rio, a fita que gravou a conversa en-
tre o industrial e o Senador ao perito Cario Éboli,
Indicado pelo Coronel Moacir Coelho, diretor da Po-
licia Federal, para realizar o exame pericial a fim cle
verificar a autenticidade da trilha magnética, a au-
sência cle enxertos ou montagem e existência ou
Inexistência de qualquer fraude; no dia 18, o peri-
to Cario Éboli entrega o laudo definitivo atestando a
integridade da trilha magnética e a ausência de
qualquer fraude na gravação: no dia 19 (ontem) o
Senador Eurico Resende entregou o parecer da Co-
missão Especial ao representante do presidente cio
Senado, Sr Benjamin Farah, acompanhado de toda
a documentação.
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Fihnolcca
Shell
Com a preocupação de melhor servir a
seu grande público, a Filmoteca Shell
estará funcionando, a partir de 3 de
março próximo, na Travessa do Ouvi-
dor, 14-8.° andar - Tel.: 224-6177 R.
308. As novas e mais amplas instala-

ções permitirão atendimento mais con-
fortável e mais perfeita manutenção
técnica dos filmes culturais. De hoje
até o dia 3 de março, ficarão suspen-
sos os empréstimos de filmes.

Shell Brasil S.A. @

SENADOR AI) AL P CR Tf! 5CUA - Relntor\

áENlDOR OSIRCS TC IX'. IRA. -l-fettibrc.

/ .SA suspende
eleições
u o Piauí

Teresina O presi-
dente do TRE do Piauí,
Desembargador Manoel
Belisário do.s Sanlos, re-
cebeu ontem um telegra-
ma do Tribunal Superior
Eleitoral, mandando sus-
pender as eleições suple-
mentares marcadas para
o dia 2IJ deste mes, para
as quais já estavam dc-

O último parágrafo do relatório da Comissão sugere a perda de mandato signados 20 juizes.

apresentamos
as únicas lentes
de contato que
nao sao lentes

de contato.
lentes

flutuantes •
Sõhnges.

Alias,, elas sáo as únicas em varias oulras
coisas. Pousam suavemente sobre a pupila,
porque têm um desenho exclusivo de bordas

parabólicas. .Sac tão leves que você tem
a impressão que não existem, que não
tocam em você. E nao tocam mesmo:

flutuam sobre a pupila.
São fabricadas na Alemanha por processo

totalmente eletrônico, sem contato manual, e
têm garantia indefinida, dada pelo próprio
fabricante. Uma outra exclusividade das
lentes Sõhnges: você só encontra nas

Óticas Fluminense. Onde Ô atendimento é
feito por técnicos treinados na Alemanha.

Faça o teste com as lentes flutuantes
Sõhnges. em qualquer loja das Óticas

Fluminense.
£ esqueça suas lagrimas.

Il ÓTICAS** FLUMINENSE
Rio de Janeiro- Centro - Av Rio Branco 177'Rua 

Rtactiuelo, 247
Castelo - Av. Franklin Roosevelt 3<i
Copacabana - Av. N.S. Copacabana. 1058
Meier - Shopping Center. Rua Dias da Cnjz. 255

Ipanema • Rua Visconde de Pirajá, 23'/
Tijuca - Hua Conde de Bonlim, 190
Madureira ¦ Av Ministro Edgard Romero. 91
Cstrada da Portela. 29
Niterói Rua da Conceição. 36

Beio Hcnzonle - Rua Goajajaras, 75
Sao Pauio - Av. Sto Luiz. 162
Pans --IO. Ruedu Four- St Germairi-des-Frés
Mumch - Bnenner Sirasse. 7
Nova York - -182 Park Avenue

TRW: Um grupoempresarial que trabalha
unido para a segurança

de quem dirige.
TRW significa, no setor

automobilístico,. GEMMER e THOMPSON
São duas grandes indústrias de

auto-peças, pertencentes ao setor
automotivo da TRW internacional, um
dos maiores complexos tecnológicos
do mundo, com um faturamento médio
anual de mais de 2,5 bilhões de dólares,
dos quais 40% são provenientes do
setor automobilístico.

GEMMER e THOMPSON juntas
produzem mecanismos, barras e
terminais de direção, válvulas, ponteiras
de suspensão e outras peças vitais,
em suas unidades industriais de
São Bernardo. Santo André
e Maua, no Grande São Paulo
numa area conjunta de mais
de 150.000 m-.

Estas duas empresas
trabalham unidas, empregando
a mais alta tecnologia, pro-
duzindo peças, analisadas e
testadas uma a uma, para sua
tranqüilidade e segurança.

Por esta razão as peças GEMMER e THOMPSON
são hoje equipamentos originais em praticamente todos os
veículos produzidos no Brasil.

TRW. Qualidade é isso.

I "VW 
GEMMER DO BRASIL S.A.

iKww THOMPSON DO BRASIL S.A.
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Franco prende dois oficiais Lisboa pode processar
Jl/udn' — Dois oficlaia do lüxóróito

•espanhol, considerados llborais, foram'detidos c enviados paru a Fortaleza clc
Kiguorns, acusados de supostas ativida-•des políticas. A medida causou grande
Impacto na opinião publica, por ser a
primeira vez om muitos anos om que .sc
Verifica prisão de militares no pais,
,.. Tratn-sc do Comandante Júlio Bas-
(mòts Bi.gulal, autor cle livros como Os
.Militares de Carreira na Espanha, pro-cessado recentemente — o absolvido -
por ter escrito sobre questões militares,
e do Capitão Josó Julavez, do Corpo dc
Engenharia. Os dois seriam ligados ao
Oonernl Manuel Diez Alegria, ex-Chefe
do Estado-Maior, compa rado ao ex-Pre-
sidente português Antônio de Spinola.

AS RAZÕES

Os jornais Coireo Catalan c Diário
(lc. Barcelona revelaram rpie a.s famílias
dos detidos foram notificadas das pri-sues. sendo oue nenhuma Investigação
íoi ainda iniciada.

O Gabinete cin Governador militar
clc Barcelona, onde estão o.s presos,manteve silêncio sobre o caso e as
acusações conlra os oficiais, mus surgi-rnm diversas versões a respeito da me-elida.

Dc acordo com a AP. Basquets e Ju-lavcz teriam organizado uniu reunião
clc colegas para censurar o Exércilo. queadotou medidas dlsciplinàres contra umcapitão que defendeu trabalhadores de
minas e foi transferido para Ceuta, no
Norte cia Africa.

A DPA diz que a.s detenções eslão
relacionadas com nina Iniciativa para
recolher assinaturas para uma curta,
enviada semana passada ao Primeiro-
Ministro Carlos Aritis Navarro, pedindo
aumento de soldo e autorização pura a
criação cle organizações políticas,

Nada íol confirmado, e os políticos
da Oposição observaram quo a.s Forças
Armadas devem ser consideradas a ba-
se do i enime do Generalisslmo Francisco
Franco, não havendo qualquer possibi-
lidado de os militares seguirem o exem-
pio cle Portugal, onde o Exército derru-
boti o Governo salazarista ano passado.

Lembram, ainda, cpie há cinco dias
o General Angel Campano, Comandan-
te cia Importante região militar cle Ma-
dri, advertiu qne o Exército não tolera-
ria nenhuma tentativa civil de derrubar
o Governo por meio da "subversão."

A detenção dos oficiais foi divulga-
da quase ao mesmo tempo em que sc
anunciava que a.s autoridades haviam
prendido mais "_5 pessoas em diversas
partes do pais.

Dez íoram presas em Barcelona,
acusadas de participação cle uma reunião
comunista, destinada a "difundir suas
idéias e agitar vários setores da Espa-
nha." Vasto material dc propaganda co-
munista íoi apreendido. Em San Sebas-
lian, oito bascos Íoram detidos.

Em Bilbao, mais oito por pertenceremao Partido Comunista Espanhol e dis-
tribuirem volantes proclamando para ho-
je um "dia cle luta" com o objetivo de
comemorar a morte cle Victor Manuel
Perez. assassinado há um mês quandodistribuía propaganda comunista.

Mfliifi.-Rrfilinínlc UPI

VALE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S. A. DOCENAVE

CGC .'3.U7.364

AVISO AOS ACIONISTAS

ENTREGA DE CAUTELAS

1) Subscrição

Informamos que ds cautelas correspondentes ás açoes subscritas no
aumento de capital autorizado pela AGE cie 27-9.7.1 t homologado pela
AGE ds 30-12-74, estarão à disposição 'los senhores acionistas a parlir
cio dio 20 do correnie.

Os Acionistas, portanto, poderão 
'retirar 

suas cautelas em nossa sede
n.o Rio do Janeiro, á Av. Nilo Peçanha „.° 12 - 6,*> andar, em noi.o
Escritório em Vilória ou nos Escritório da CVRD cm Bolo Hoiicxnte, Ita-
bira ou Governador Valadares, conforme o local onde exerceram seu d|.
rcilo de subscrição, mediante apresentação do comprovante dc subscrição.

2) Bonificação

At cautelas correspondentes á boniticaçso aprovada pela AGE de
27-9-74 continuam á disposição dos acionistas nos mesmos locais acima,
podendo ser retiradas juntamente com as de subscrição.

NOTA: Nas cidades de 8elo Horizonte, Itabira e Governador Valadares,
as cautelas ficarão à disposição dos acionistas até o dia 21 de
marco de 1975, após o que so poderão ser retiradas em n03sa
serie no Rio dc Janeiro ou, a pedido dc acionista, em nosso Es-
criiório em Vitorio — ES.

Rio de Janeiro, 18 dc fevereiro de 1975.

VAtE DO RIO DOCE NAVEGAÇÃO S/A - DOCENAVE

(a) J. C. Palhares dos Santos
Diretor-Superinfendontc

A Venerável Ordem Terceira de São Farncisco da Penitên-
cia íem o prazer de convidar os amigos cle seu Procurador Ge-
ral, MANOEL DA SiLVA ABREU., para outorga do Título de Cl-
DADÃO BENEMÉRITO DO ESTADO DA GUANABARA que lhe
foi concedido por indicação de S. Excia. o Deputado Affonso
Nunes.

A cerimônia realizar-se-á dia 23/2/75, domingo, e cons-
tara de Missa Festiva, às 9 horas, na Capela do Hospital, seguin-
do-se a entrega do Título no Salão Nobre do Hospital, à Rua
Conde de Bonfim n.° 1.033.

Rubem B. Chaves
Secretário

VOCÊ PRECISA DE CIMENTO?
A Ciminas tem o cimento que você precisa, na quantidade que você quiser.

Basta que você venha buscar aqui em nossa fábrica, em
Pedro Leopoldo - Minas Gerais.

O preço é exatamente o mesmo fixado pelo governo e sem intermediários.
Seja você de São Paulo, Rio de Janeiro, Interior de Minasou de outros Estados,

A 

venha quando quiser, pois a Ciminas atende dia e noite.
Telefone para: 644 ou 604 - Pedro Leopoldo - MG.

ÂSA ciminas
CIMENTO NACIONAL DE MINAS S.A.
QUALIDADE E SERVIÇO

Atenção clientes do Grande Belo Horizonte e de Brasília.
Para vocês a Ciminas faz a entrega diretamente na obra.

Façam seus pedidos pelos seguintes telefones: 24.6203 em Belo Horizonte
43.1873-43 2192-43.0957 em Brasília.

CrtRIOS ÁRIAS

Aiias promete
(l-mocralizaçTio

Madri — Na primeira cn-
fcroylsfca de um Prlmeiro-Mi-
nistro espanhol a u m a
agencia do notícias estran-
geira nos ;to anos do regime
franquista; Carlo.s Árias Na-
varro declarou ti UPI que
espera realizar r c f u r m a s
políticas no pais, elevando
a Espanha para "bem longe
e bem alio" no caminho da
paz c justiça social.

Salientou o Premier que
seu Governo não cederá an-
te a atual onda de greves
e protestos políticos, acres-
centando que tais atos po-
derâo apenas adiar o pro-
cesso d e democratização.
Árias Navarro acredita na
necessidade clc um vigoroso
Focler Executivo, mas não
na "Imunidade de controle
nem nos poderes totalitá-
rios, incompatíveis com a li-
berdade e dignidade hu-
manas."

OBJETIVOS uo
GOVERNO

''Não restam dúvidas cle
que o Governo que presido
pretende, com seu maior es-
forço e melhor boa vontade,
estabelecer as bases neces-
sárias pura que a marcha
do povo espanhol leve o
l)ais. em ordem e progresso,
a uma convivência partici-
panie na edificação de uma
paz e justiça social", decla-
rou.

Fez questão de assinalar
que "no estatuto para a as-
sociação política, não existe
uma só linha que exclua no-
minalmente qualquer ideo-
logia", mas destacou: "Há,
certamente- um .sistema po-
iitico dentro dos apelos de-
mocráticos onde a aútênti-
ca representatividade popu-
lar fica por demais perdida
no P.iria mento devido a
uma proliferação incessante
cie grupos, facções, camari-
lhas. cohclaves, alas e .seto-
res."

Concluiu: "O andamento
democrático cie ura pais
com tal sistema fica obs-
i.ruido e marginalizado pela
constante agilidade cle cada
um dos grupos para formar
e romper alianças, compro-
missos e coalizões em que
consigam Infiltrar-se ou
manter-se num poder debi-
litado, cansado e confuso,
incapaz de outra coisa quenão conspurcar o pais e en-
caminhá-lo para a autodes-
truição a prazo mais ou me-
nos longo. Essa experiência
já foi feita pelos espanhóis
nos anos 30 e todos'apren-
demos, a um preço duro, a
lição."

EQUIPO
COMPANHIA COMERCIAL

DE EQUIPAMENTOS
CGC-MF n.° 33.734.344

Assembléia Gorai Extraordinária
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO
Fic<i:n convocjcfos os Senhoros

Acioniítiis p,i,o comparecimeritb
à Assembléia Geral Extraorrliná-
ria, a realizar-se na sede cia So-
ciedade, na Rua Felizardo rorles
n.° 386/400, às 9:00 horas do dia
25 de março de 1975, quando se
discutirá e decidirá sobre a sc*
guinle:

1. Proposit» pára alteração dos
Eslalutos Sociais;

2. Oulros assuntos de intsres.e
geral.

Rio de Janeiro, 19 do fevereiro
cle 1975.

(o) Wilson Lemos cle Momos Júnior
Direlor

EQUIPO
COMPANHIA COMERCIAL

DE EQUIPAM-NTOS
CGC MF n.o 33.73/1.3-14

Assembléia Geral Ordinária
AVISO E ANÚNCIO
DE CONVOCAÇÃO

Enccníram-ie n disposição dos Se-
hhores Acionistas nn serie da Socic-
dade, na Run Felizardo Fortes, 386/
¦100, nesta cida-de, os documentos <i
:iue se refere o art igo 99 Ho De-
creto-Lei n.o 2M7. de 26 do se-
Tembro cie I9d0.

Out/ossim, o. Senhores Acionistas
eslão convocados para comparo címeri-
lo „ sede aocí-il acima citada, no
dia 25 de março de 1975, j- 10:00
lioras, a fim de se reunirem em
Assembléia Geral Ordinário, parsapreciação e deliberação sobre o
seçjuInlB!

o. Relatório da Direloria, Balari-
ço Geral, Contas de Lucros e
Perdas e Porecer do Conselho
Fisca!, referentes oo exercício
encerrado em 31 de dezem-
bro do 1974;

b. Eleição dn Oiretofi.i, cio Con-
selho Fiscal e fixação das rcs-
pectiva- re mune rações;

c, Oulros assuntos do
geral.

Rio cie Janoiro, 19 de fevereiro
dc 1975,

[a) Wilson Lemos do Moraes Júnior
D-ieror |P

eresse

quem prevê guerra civil
Usbou Um processo por calúnia poderá sor

aberto contra os principais lideres liberais portu-
gueses (inc vèm prevendo uma possível guerra ci-
vil no país, insinuou o Capitão Pinto Soares, um
dos mnis destacados membros do Movimento dus
Forças Armadas (MFA)"Podemos 

garantir cle maneira enfática não
existir tendência a uma guerra civil em Portu-
gal, que só poderia se originar por provocadores
reacionários e náo pelo movimento militar rine pro-
fessa fé democrática nos Partido.- verdadeiramente
de esquerda", salientou Pinto Soares em entrevista
a um jornal espanhol.

umuuçus
A ameaça de abertura de processo por calúnia

parece dirigir-se, principalmente, contra o Minis-
tro das Relações Exteriores. Mário Soares, secreta-
rio-geral do Partido Socialista, e o lider do Partido
Popular Democrático, Francisco Sá Carneiro, agre-
miação também integrante da ooaib.ão governa-
mental.

Sti. Carneiro está hospitalizado para tratamen-
to de um desvio de coluna. Esta doença criou enor-
mos problemas dentro do PPD, praticamente acc-
falo, sem liderança e sem atividade política.

O Capitão, que eom freqüência reflete os pon-
tos-de-vista do MFA, declarou: "Na.s últimas sema-
nas. o Movimento das Forças Armadas foi alvo de
diversos ataques por parte do PS e do PPD, que es-
tão pondo em dúvida os direitos do MFA de in-
tervir uo processo político de forma definida.'1

Tanto Mário Soares como Sá Carneiro propu-seram, junto eom o secretário do Partido Comunis-
ta, Álvaro Cunhai, a Institucionalização do Movi-
monto, decidida segunda-feira em reunião plena-
ria. Mas os líderes do PS e tio PPD. temem que o
MFA implante uma ditadura e, principalmente
agora, ás vésperas das eleições de 12 de.abril, em
busca de eleitores, acentuam o perigo clc"um golpe
de eslado ou guerra civil, dependendo da maneira
pela qual a legalização política militar ocorrer.

A forma dc participação do MFA, no entanto,
não foi ainda decidida e .só o .será apó.s consultas
aos Partidos cia coalizão de Governo e depois clc
nova assembléia militar.

O comandante das forças da Organização do
Tratado do Atlântico Norte i.OTANi. General Ale-
xander Haig, que chegou terça-feira á noile a LLs-
boa, reuniu-se ontem com altas autoridades portu-
guesas para discutir a posição do país no organLs-
mo.

Portugal é o únicomiembro da OTAN eom um
Ministro comunista em oeu Governo (Álvaro
Cunhai, Ministro sem pasta', e. por este motivo, não
comparece há meses às reuniões regulares da oi-
ganização em Bruxelas.

M udaiicas ministeriais
Em substituição ao Vice-Àlmirarite Fernando

Ornelas e Vasconcelos — exonerado a pedido — foi
nomeado Presidente do Supremo Tribunal Militar o
Vice-AImirante Antônio Tlerno Bagulho, um cios
tró.s oficiais que, junto com Antônio de Spinola c
Costa Gomes (ex e atual Presidentesi. não com-
pareceu à cerimônia de fidelidade ao então Chefe
de Estado Marcelo Caetano, pouco antes do 25 de
abril do ano passado.

Por sua vez. acredita-se que o Ministério da
Defesa será confiado, cm breve, ao Vice-Àlmirante
Silvano Ribeiro, Atualmente a Pasta não tem tiíu-
lar e a.s questões a ela pertinentes são confiadas ao
Ministro sem Pasta. Major Victor Alves, de quemtambém depende o Ministério dá Comunicação
Social.

Ministro dã Comunicação Social deverá ser o
Comandante Jesuíno Correia. Tanto Jesuíno Ribei-
ro quanto Silvano Ribeiro são considerados homens
muito identificados com a linha politica do Gene-
ral Vasco Gonçalves.

Silvano substitui atualmente o Almirante Rosa
Coutinho na Junta de Salvação Nacional. O ex-Al-
lo Comissário em Angola deverá ser reintegrado à
Junta.

Outra informação monos plausível é a de queo Ministro som Pasta, Major Melo Antunes, que en-
cabeçou a equipe ministerial encarregada dc olabo-
rar o programa econômico e social, será designado
Ministro Adjunto do Premier para assuntos eco-
nomicos.

Leia editorial "Risco em Portugal":

V* AZULEJOS A 20,00
SO NA MADEIROl

íiUeia tfo Galeão, 1844 - Tel. 396.3T20
R. Uranos, 1261 . Tel- 280-2576*. Komos

GOVERNO DO ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

se
Companhia Estadual de

Águas da Guanabara
CGC 33.352.394

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

la. Convocação
São convidados os senhores acionistas a se reu-

n.irèm em Assembléia Geral Ordinária, no dia 3 de
março de 1975, às 10 horas, na sede social situada
nesta Cidade, na Avenida Rio Branco, 147 — 15.°
andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia:

a) exame do relatório do Conselho Diretor, ba-
lanço referente ao exercício de 1974 e res-
pecfivo parecer do Conselho Fiscal;

b) eleição dos membros do Conselho Diretor
para o exercício de 1975;

c) eleição dos membros do Conselho Fiscal e
seus suplentes para o exercício de 1975;

cl) assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1975

a) Eng. Hugo de Mattos Santos
Direlor Presiclenle

Brasil, punirá ações
políticas dn colônia

Brasilia — Sob pena clc
detenção, de seis meses a
um ano, e posterior ex-
pulsfto do pais, o Governo
não vifi permitir que inte-
grantes da Colônia Portu-
guesa realize m manifes-
(.ações políticas no Brasil,
mesmo quando promovidas"entre compatriotas e rela-
eionadas a acontecimentos
políticos do país de origem."

E.ssa advertência está
contida n n m comunicado
conj tin to do Itamarati e do
Ministério da Justiça, divul-
gado ontem à tarde. Ele faz
referência expressa ao De-
croto-lei 941, de outubro de
1980, que estipula a pena de
prisão e expulsão ao.s es-
trangeiros que realizem ati-
vidades políticas no pais,
contrariando a proibição
contida no .seu Artigo Hfj;" E' o seguinte o texto da
nota conjunta:

"A propósito cio recentes
manifestações de elementos
cia colônia portuguesa rudi-
cada no Brasil, o Governo
brasileiro deseja tornar pú-blico que não serão permiti-
das infrações ao Decreto-lei
n'> 941, cle 13 de outubro de
19(11), que.no seu A"tigo 11!),
proíbe aos estrangeiros ad-
mitidos no território nacio-
nal o exercício cle qualqueratividade de natureza poli-tica, mesmo quando realiza-
cia apenas enti_1!dmpatrio-
tas e relacionada a aconte-
cimentos políticos no pais
de origem.

O Governo brasileiro tem
a tradição de respeitar es-
crupulosamcnte o principio
de não ingerência nos as-
Muitos internos de outros
paises e espera estrita reci-
procidade na observância
desse principio."

Governo divulga seu
programa econômico

Lisboa — Amanhã final-
mente poder-se-á divulgar o
programa trienal para a
economia de Portugal, re-
saltado dc um debate tra-
balhada e delicado, obra de
uma equipe governamental
integrada por Ministros e
Secretários de Estado da
Economia. Finanças, Assun-
tos Sociais, Turismo. Pesca.
Planejamento, todos coor-
denados pelo Ministro sem
Pasta Maior Ernesto de
Melo Antunes. £" um volu-
me com 1S4 páginas, mal
¦saido das impressoras da
gráfica, gue ate aqui per-
maneceu inédito ao conhe-
cimento do grande publico,
em virtude dc um embargo
gue praticamente impediu a
sua divulgação alé zero ho-
ra de amanhã.

Para muitos, já deve ser
considerado o trabalho
mais importante e mais cs-
elurecedor realizado pelo
Governo revolucionário por-
tuguès depois do processo
de descolonização da Guiné,
Moçambique e Angola, vir-
tualmente concluído em oi-
to meses de vida do regime
implantado pelo 25 de abril
do ano passado neste pais.

DECLARAÇÃO
DE INTENÇÕES

A decisão de evitar a sua
apressada divulgação inspi-
rou-sc sobreludo no desejo
de vê-lo lido c analisado pe-
los que tem o dever de eo-
municá-lo e interpretá-lo
para a opinião pública por-
luguesa. O embargo reco-
men dado e confiado aos
jornalistas nacionais c es-
trangeiros. que desde an-
tcontem começaram a reee-
bé-lo, justifica-se e explica-
se por esse cuidado. Isto é,
pela vontade do Governo de
não ver o seu programa dc
reformulação da economia
de Portugal apresentado lc-
vianamente como a palavra
definitiva e milagrosa —
ou, muito menos, como o
texto de uma desilusão pa-
ra quantos o esperara m
com ânsia e otimismo exa-
gerados como o ato de nas-

traujo Netto
Enviado especial

cimento dc uma sociedade,
comunista na Peni n sula
Ibérica.

"A oportunidade que deci-
dimos criar e conceder aos
primeiros divulgadores e
críticos desse programa ¦—
diz-nos o porta-voz da equi-
pe governamental autora
desta obra — pretende exa-
tamente impedir uma sua
intempestiva mitificação ou
a sua preconceituosa e fui-
minante destruição. Antes
de informá-lo e dc comen-
tá-lo, quisemos que o ks-
sem."

Que esle programa come-
cará a definir mais clara-
menle a opção feita pelarevolução portuguesa n o
vasto campo da economia
- conjinna-o ainda o por-

ta-voz da sua Comissão
Coordenadora — que fome-
cera as indicações e esclare-
cimentos tão impaciente-
mente reclamados por uma
boa parle do empresariado
e dos operadores econòmi-
cos, também é fora de dúvi-
du. Da mesma forma — co-
mo salienta a fonte ojiciul¦— que não se deve mais
considerá-lo um programa
de emergência. "Seria uma
impropriedade definir de
emergência um programa
que tem a sua duração tem-
poral prevista para t r c s
anos."

Apresentado como sendo
mais do que uma decla-
ração de intenções e corno
menos do que um plano,
uma inegável e fundamen-
tal plataforma politica, o
programa econômico, queamanhã começará a ser co-
nhecido, contém, uma pri-meira parte de introdução,
uma segunda que apresenta
as condicionantes da políti-
ca econômica e social, uma
terceira que revela a natu-
reza e objetivos do plano
economico de transição
(trabalho ainda a ser exe-
cutadoi, uma quarta que
trata dc políticas globais,
uma quinta com as políticas
setoriais, uma sexta dedica-
da ü administração pública,
uma sétima que enuncia
medidas a curto prazo.

se o seu problema
está no solo
ou subsolo

consulte acker.
TRADOS E MÁQUINAS AM0STRAD0RAS PARA CONCRETO

(ENGENHARIA DE SOLOS)
•

MAQUINAS PARA SONDAGEM ROTATIVA
(PROSPECÇÃO GEOLÓGICA,

MINERAÇÃO E ANÁLISE DE SOLOS)

MAQUINAS PARA COLOCAÇÃO
OE POSTES E CORTINAS ATIRANTADAS

•
HASTES - REVESTIMENTOS - BARRILETES'

FERRAMENTAS DIAMANTADASacker
(F_§___DRepresentante:

Fieiras e Sinterizados Nacionais Ltda.
Rua Dr. Mário Vicente, 374 - tel.: 634380 - São Paulo,

Rua Marechal Trompowisky, 111 - te!.: 258-5432.
Rio de Janeiro:
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Schlesinger leme
que URSS .supere
EUA em armamento

Washington — So a atual Len-
dõncia «e acentuar, a uniiio sovié-
tlca será mlütarmonto superior n.os
Estados Unidos entro 1078 c 1080,
declarou o Secretario de Defesa, Ja-
mos Sclileslnger, ao depor perante
it Comissão das Forças Armadas da
Câmara dos Deputados, onde íoi de-
fendor o mais elevado orçamento
militar norfce-amoricano de todos os
tempos — 105 bilhões dc dólares
(CrS 787 bilhões 500 milhões).

So o Congresso c a opinião pú-
blica norte-americana estão dispôs-
tos a admitir tine os listados Uni-
dos se convertam numa potência cle
segunda onlem, "basta seguir o
atual caminho", disse Soheleslnger,

Entretanto, a questão mais con-
trovorlilda foi o plano do Departa-
mento de De leva de eliminar os .sub-
sidios aos serviços de subsistência
das Forças Armadas, o que provoca-
rá o aumento dor, preços que o.s sol-

dados da ativa e da reserva panam
pelos alimentos em sou.s supermer-
cados, atualmente ?,0% mai.s baia-
tos quo a rede comercial. ,

Os serviços de .subsl.stCMic.ia aten-
dem às famílias dos dois milhões e
Kio inll militares da ativa o do mi-
lhão da reserva. O custo cio pessoal
atinge atualmente r>3r« do orçamen-
to da Defesa, mais 10r,ú eme ha 10
anos.

IIE ft NIA S
lunrla II o li li», Amnicioi, Alm u fadai OAneava».
Tnu o conti rm 2 pontos, llimlni o-i m.ilus il,ii,Mrnl,v„ OanwnMMCtò! Av.WQ
Branco 131.m.". i tonàabiirw !M3 Sl 1i»i, Dlm rt.i Ciut 1 ''"./Mll. totviu lionllinilo il 9,
Mula fteiWJWJZ o Av. llt4i du 1'lnj 44.&IH. DobbiTiuW.

Volta Escola
Sears] Compre Agora'

CAMISA EM TERGAL

Preço Baixo é Searsí19
Modelo colegial, com gola esporte. Du

rável e fácil tle lavar, dispensa passar
Tatu. 6 a 16

CALÇA COMPRIDA EM TERGAL

Preço Baixo
é Sears! 49

Modelo colegial, com 2 bolsos e pas-
santes no cós. Cores: azul-marinlio e

cinza. Tam. 6 a 16

Economize até Cr# 8,

SAPATO COLEGIAL-para meninos

Em couro, solado indefonuável, Mode-
lo oficial, na cor preta. Ortopédico.

Tamanho: 28 a 32 Do CtS 50, ^F-Xj

Tamanho: 33 a 38 De CrS 55, 4H^

Wm mm* 'tvrL fínè. BLUSA PARA GINÁSIO

Preco Baixo c Sears!19
Confeccionada cm tergal, não amassa e

seca rapidamente. Modelo Oficial, na cor

branca. Tam. 10 a 18.

SAIA COLEGIAL EM TERGAL

Preco Baixo
e üoars

Modelo Oficial, na ror marinho, eom 4

pregas. Resistente e fácil de lavar, não

amassa. Tam. 10 a .1.6.

Economize até Cr# li,

SAPATO COLEGIAL-para meninas

Solado indefonuável, na cor preta,
Ortopédico, modelo oficial.

Tamanho: 28 a 32 De OS 50, y^ff^

Tamanho: 33 a 38 i)e CrS 55, 4o^

\ é

Material Escolar
CADERNO DE LINGUAGEM
Possui 40 folhas, capa de
palha em cores.

CADERNO BROCHURA
•18 folhas em papel de l." qua»
lidade. Capa xadrez.

CADERNO BROCHURA
Possui bonita capa xadrez.
Com 96 folhas.

CADERNO ESPIRAL
Papel de ótima qualidade. Ca-
pa xadrez, 96 folhas.

CADERFLEX-100 folhas
Com capa plastificada. Em 6
diferentes cores.

PAPEL CLASSIFICADO
Com pauta e 2 furos, para ca-
demo único.

BORRACHA MACIA
Para lápis e tinta, em duas
cores: azul e vermelha.

CAIXA com LÁPIS de COR
6 lápis pequenos, com todas
as cores básicas.

CAIXA com LÁPIS de COR
12 lápis pequenos, diversas
cores. Bonita caixinha.

Dr: CrS
1,70 1,

De Cr$ 1 30
1,70 JLo>

De CrS Q IO
4,20 U9

De CrS M 20
5,20 ^*éj

De Cr8 (f
6, «>}

De CrS 4 70
5,50 *?

De CrS 2 "¦

0,80 purJlç

De CrS fl
1,50 1*

\

GIZ DE CERA
Tipo longo, caixa de cartoli-
na com 12 cores.

Dc CrS
3,

De CrS 4,50

LÃPIS PRETO N." 2
30 Fabricado com madeira e gra-

fite de 1." qualidade.
APONTADOR
Possui 1 boca e copo plástico.
Muito prático.
COMPASSO ESCOLAR
Modelo simples, com ponta de
grafite. Durável e prático.
CANETA BIC - escrita média
Corpo cm plástico transpa-
rente. 3 diferentes cores.

ESTOJO BIC - ponta porosa
10 canetas hidrográficas, para
desenhos e escritas.

ESTOJO PARA LÁPIS
Cranulado, tipo napa. Zíper
na volta, várias cores.

PASTA ESCOLAR
Em plástico, com 2 divisões
internas. Tam. 35x25. cin.

LANCHEIRA EM PLÁSTICO
A tiracolo, eom garrafa. Azul,
marrom, preta e vermelha.

FICHARIO ESCOLAR
índice interno por matéria. Eni
plástico, ótimo acabamento.

TESOURA ESCOLAR
Fabricada em ferro fundido.

De CrS
0,50

4
por

De CrS
10,

Não possui ponta.

De CrS
10,

Dr- CrS
0,70

De CrS

11,

l)i> CrS
25,

De CrS

De CrS
25,

De CtS

De CrS
6,

2
por

150

1.
7,

19.
29.
19.
27,

Uniformes
MENINOS

CALÇA CURTA - em tergal
Forrada, com 2 bolsos. Cor ?««*?•'*?• r> in o trará 1marinho, tam. o a 14.

SHORT EM BRIM ALGODÃO
Com sunga. Branco, marinho !\p,;" B.aho

11o ri-. ir eSenrs!e vermelho, lam. o a 10.

5

Preço Baixo.
i: Sf.rirs!

CAMISETA REGATA
Confeccionada em malha de
algodão •Tam; 34 n 44.
CAMISETA- malha de algodão
Gola careca, meia manga. Cor l'rce«0 B.nixo

.-> 1 e Senrsíbranca, tam. o A a 44.
CUECA - em malha de algodão
Lisa, com elástico embutido V";';" R,'lho
na cintura. Iam. o a IA.

.'; íáears!

Preço Baixo
é Sfnr.nl

ú

CUECA EM BAN-LON LISO
Clássica, com cintura em ly- Pl ]w'%0
era. Branca, tam. P/M/G.

MEIA 3/4 - Em Helanca
Em malha canelada, tipo cole-
gial. Tam. G/EXG.
MEIA SOQUETE-espuma nylon
Modelo jersev canelado. Várias P»s? B.ni;10

í'. iijvr 6 Seara!cores, tam. WIlAlj;
>

CINTO - em vinelle sintético
Colegial, fivela cromada. Pre- p"'" n"ao
to e marron. Tam. 55 a 65.

BLUSAEM MALHA CRYLOR

c Seara!

Modelo todo abotoado.Azul»
e marinho. Tam. 8 a 11.

Preço Baixo
t: Sears!

25,
17,
10,
JUrç

.1. M.m

12,
13,
m

15,
69.

MENINAS
CAMISETA TI GINÁSTICA
Malha cle algodão canelada,
gola careca. Tam. 8 a 14.

SAIA PARA GINÁSTICA
Tergal pregueatlo. Oficial, cor
branca. Tam. 10 a 16.

CALÇA COMPKIDA
Tecido polybel exclusivo. Co-
res: cinza é marinho, tam.10 a 16.

CAMISETA- cm malha de algodão
Canelada, decole redondo. Cor
branca, tam. 8 a 14.
•CALÇA-em malha de algodão
Lisa, com elástico embutido.
Branca, tam. ii a 14.

MEIA 3/4 - Colegial
Em Helanca, na cor branca.
Tam.- Médio"e Grande.
SAIA PKEGUEADA
Em tecido Polybel exclusivo.
Cor marinho, tam. 6 a 14.

Preço Paixo
é Sears!

Preen Baixo
c Sears!

Preço; Baixo /
ti Senraí

11,,
25,
19,

Dc CrS 14, O^

De CrS 8, Uft.ià)

Preço Baixo
é Seara! ^W^

Preço Baixo
c Sears 1

SHORT PARA GINÁSTICA
Em brim, elástico na cintura.
Branco c, marinho, tam. 10 a 16.

MALHA EM CRYLOR
Canelada, aberta na frente. Cor
oficial, tam. 8 a 16.
BLUSA EM TERGAL-Oficial
Para primário, com gola es-
porte. Cor branca, tam. 8 a 14.

Preço Baixo
é »Sears!

Preço Baixo

Preço Baixo
é Sears!

29,
19,

69,

BREVE: SEARS TIJUCA NO RIO SHOPPING CENTER
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU
SEU DINHEIRO DE VOLTA!
SE A COMPRA NAO AGRADAR,
NÓS TROCAMOS OU REEMBOLSAMOS!

DIAKIAMENTE DAS 9,00 ÀS 22,00 HORAS

Sears
- ii ini M —

Praia de Botafoso, 400 - Tel. 246-4040
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Informc JB
A Comissão <!<>:¦. Direitos

Durante um ano, o Governo Gei-
sei náo reuniu uma sà vez a Comis-
sáo dc Defesa dos üírcilos du Pessoa
Humana. Com Isso, conseguiu sc eco-
nomizar alguns milhares dc cruzeiros
em jelons para um Colégio que vinha
se reunindo para trocar votos de lou-
vores entre seus próprios membros.

Agora, o Ministro da Justiça
anuncia que o Conselho voltará a tra-
balhar e, sem dúvida, com a presen-
ça da Oposição, que se retirou da Me-
sa quando sc aumentou o número de
cadeiras para diluir os riscos even-
tu ais de lão delicado assunto.

Está provado que ter a Comissão
por ter é perda de tempo, além dc sc
constituir rm sério risco biográfico
para seus integrantes. Nada impede,
porem, que ela funcione.

Ela não deve ser plataforma pa-
ra declarações ou manobras políticas,
nem biombo governamental e, exata-
mente nisso, está a sua dificuldade.
Seria conveniente que o Governo bus-
casse uma forma de contornar o dl-
lema inserindo, pela forma que jui-
gar apropriada, um personagem se-
melhante ao Ombudsmari do dircilo
nordíco entre seus pares.

Poderia, por exemplo, ser um se-
cretário escolhido pelo Presidente. A
ole. seriam dados, de lato, poderes
semelhantes aos do Onibuclsman. que
é uma espécie de fiscal do rei. a quem
todos podem reclamar c a qvem nin-
guém pode recusar informações ime-
díatas.

Este personagem, isento, severo,
obstinado e monacalmente discreto
seria uma espécie de agente exe.culi-
vo da Comissão que, por sua compo-
sição mista, com representantes do
Governo e da Oposição, deveria merc-
cer ioda je.

O respeito aos direitos humanos
c tareja fundamental da administra-
ção pública e a fiscalização de even-
luais excessos náo pode ameaçar nem
um Governo e muilo menos um regi-
me.

O que importa é que. a auditoria
do respeito a esses direitos seja feita
a partir da grandeza intrínseca das
liberdades humanas, c não dc even-
luais c pequenas marolas políticas.

Derrubadoi'
Com a.s declarações feitas entem

pelo Sr Camilo Calazans. o.s preços do
café no exterior caíram clc CrS 360 pa-
ra CrS 330.

Se continuar assim, daqui a pou-
co, o Governo vai ter mesmo que pa-
gar a quem se disponha a plantar cale.

rareia difícil
Uma recomendação ao.s interessa-

das no futuro da futura Lei das Socic-
dades Anônimas:

A Harvard Law Review, nn segun-
do número de seu 88." volume, acaba
de publicar um artigo dos professores
Victor Brudney (Harvard) e Marvins
Chirelstein (Yale), a respeito da De-
fesa dos Direitos da.s Minorias nas Fu-
soes e Incorporações de Empresas.

Em 47 paginas eles concluem que
a administração da empresa incorpo-
radora devo defender o.s interesses do
incorporador e também dos minoritá-
rios. Evidentemente, chegaram a uni
truismo. No entanto, gastam toclo seu
tempo tentando mostrar que, num
pais onde as leis são cumpridas, esse
objetivo é extremamente dificil de ser
conseguido.

No Bra.sil. onde a máquina judi-
ciaria está mais próxima da.s Ordena-

çòes íManuclina.-i do que dc uni trlbu-
nal americano, a tarefa sora bem mais
complicada.

Arena Portela
Do Deputado Epitácio Cafeteira,

do MDB maranhense:
-- A Arena c uma Portela com (10

alas, cantando o samba-enredo do
Consenso,

i) intelectual do tino
Está .sendo apurado o resultado da

eleição cio Intelectual do Ano. concur-
so promovido pela seção paulista da
União Brasileira de Escritores,

o Sr Raimundo Magalhães Júnior
<• tá na frente, eom pequena margem
vobre o compositor Chico Buarque rie
Holanda.

A contagem final dirá que tipo de
Intelectual fei o ano de 11174.

Moinai nele
O futuro Governador do Acre, Sr

Geraldo Mesquita, denunciou ontem o
Moinai como um agente do MDB em
seu Estado, porque o coordenador do
Movimento trabalhou para o cândida-
to oposicionista.

À parte o fato dp que mais cia me-
tade do eleitorado do Acre trabalhou
para o Sr Adalberto Sena, o que mos-
tra que o coordenador, caso o tenha
feito, obrou cle acordo com a maioria,
não ó correto que um senador acuse
uma organização como o Mobral cle fa-
zer politica a partir da posição de um
dc seus funcionários.

Quem é cio MDB no Acre. não é 0
Mobral, é o eleitorado. R, iníelizmen-
te. o Mobral não é uma linha auxiliar
da Arena.

Carvão polonês
O Itamarati fechou todas a.s nego-

ciações om torno do carvão polonês.
Ainda este ano chegarão 200 mil

toneladas e. em seguida, o Brasil reco-
berá 500 mil, ou seja. 300 mil a mais
cio que .se esperava no início dos en-
tcnciitnentos.

Diálogo surrenlisla
Durante a reunião do.s Governa-

dures, em Brasilia, diz o Sr Antônio
Carlos Konder Reis:

— A direção da Arena precisa fa-
zer um trabalho de entrosamento en-
tre a imprensa e o Partido. Isto é cle
vital importância.

Acrescenta o líder do
Deputado José Bonifácio:

— K só abrir as portas.

Governo,

As portas da sala onde os dois es-
tavam reunidos tinham acabado dc ser
fechadas a chave.

Champanha de Natal
O Sr Fred Chandon provará, em

dezembro, uma garrafa cie sua produ-
cão do champanha gaúcho. Se o seu
pãladar rie duplo admirador do vi-
nho, por degustá-lo e. por graças a
ele, degustar a boa vida, aprovar a
bebida, ela começará a ser vendida
logo depois.

Senão, o Brasil só terá champa-
nha Moet et Chandon em iulho de
1076.

A As semb leia
Do um Governador em iim de

mandato:
— Ora. veja só. Eu nomeei esse

senhor para dirigir o Estado e ele
agora está tomando medidas que
ofendem os interesses dos acionistas
majoritários. Ele vai vor o que é bom
quando vier a Assembléia-Geral Or-
dinaria de 1976.

Lance-Livre
As declarações paru efeito ilo Imposto

rie Itcnda sobre as pensões pagas no ano
passado fornecidas pelo INPS estão erra-
das. Apresentam apenas a metade do que
foi pago. Foi erro do computador. Não se
conhece a solução para o problema, pois
não haverá tempo material para expedição
dc novas declarações:

Chega ao Brasil no próximo dia. 4 mis-
são cio Banco Mundial para visitar a área
onde será aplicado o Programa cle Desen-
volvimento Integrado da Zona da Mata,
em Minas Gerais.

Assume, hoje, o comando da I Divisão
dc Exército, na Vila militar, o General
Válter Tires Albuquerque.

A companhia dc Pesquisas e Recursos
Minerais concluiu o trabalho de levanta-
mento dc bauxita na região dc Lajes, cm
Santa Catarina. A previsão é clc que exis-
tam na área 5 milhões 800 mil toneladas
o necessário para abastecer durante 80
anos toda a industria catarinense.

O Prêmio Jean-Ctaude Rousscl, da
Academia Brasileira dc Medicina Militar
será destinado a. trabalhos sobre Medicina
Psicossomática,

Pronto iiara a Inauguração, o canteiro
central do novo Largo da Lapa foi des-
trutclo. A grama foi retirada para a cons-
tração da.s pistas do rolamento para vei-
cuios, que haviam sido esquecidas.

Será lançado no dia 25, no Clube Co-
mercial, o livro A Fusão Explicada, com
12 estudos técnicos.

Informa o historiador Thales de Aze-
vedo que o centenário da imigração ila-
liana mereceu pelo menos um estudo sé-
rio. O seu trabalho Os Anos Pioneiros da
Colonização Italiana no Rio Grande do
Sul.

Escolhidos três diretores para as Cen-
trais Elétricas Fluminenses: Leon Zaid-
man, Aluisio Rabelo c Joel Mota Rabelo.
Todos da equipe que trabalhou com o Al-
mirante Heleno Nunes quando ele dirigui
a. CELF.

O Brasil vai exportar 900 toneladas de
extrato de tomate para a Arábia Saudita.

O Minislro Mário Simonsen passou seu
aniversário, ontem, cm Brasilia.

O Botafogo deve resolver ho.ie se ven-
de o jogador Marinho para um clube fran-
cês.

Finalmente vai para o prelo o manual
de instruções para o empresário solicitar
aumentos no C'IP. Os cinco ministros ji
entregaram os originais, devidamente rc-
vistos.

Em Brasília realiza-se do 24 a 28 pró-
ximos o I Encontro Nacional de Artesã-
nato.

O Governador Pedro Neiva anuncia
que a partir dc 15 dc março náo pretende
filiar-se a qualquer ala da Arena. A sua
grande satisfação c ter aumentado o orça-
mento do Estado cm 500%; colocando-o em
segundo lugar em todo o Norte c Nordeste,
perdendo apenas para Pernambuco.

O Sr. Marcos Tamoyo ainda não sc
recuperou completamente da intoxicação
que lhe foi imposta por um peixe em Sal-
vador.

Este ano o Governo federal terá unia
surpresa: só os funcionários do Poder Ju-
diciário c que cobiçam lugares no Supre-
mo. Os juristas dc renome preferem ficar
na atividade profissional. Dá melhores sa-
lários c oferece ate mesmo maiores oportu-
nida des dc influir na jurisprudência, na-
cional.

Em meia hora de cronometrarem, um
curioso pôde contar ontem pela manhã,
na Rua Visconde clc Pirajá, entre 10h30m
e 11 horas, exatamente 17 chapas brancas
a caminho da cidade. Contra 22 ônibus,

t O filme 70 Anos cle Brasil é uma lás-
lima.

Hoje, no Metro Copacabana, cinema
amigo promovido por Carlos Niemayer que
mostrará seu Futebol Total.

MENOS AIRES 177.
P&KF01D «AUGURA HOJE

SUA SUPERRUAL.
Anllna oharutarla lomn-so
a mais avançada loja du
equipamentos para loto,

cinema o audiovisual do nio.

Um charuto e unia revolaçao grátis
para os primeiros

duzentos visitantes.

UMA SUPERL0JA COM ESTAS SUPERB0SSAS
Inúdito! Aluguel de equipamento para foto-
grafia, cinema e audiovisual, do mais sim-
pies ao mais sofisticado.
Trocas! Você dá a sua máquina ttsada como
parto do pagamento para comprar uma
nova.
Profissional! Há um departamento especial
na loja só para servir você!

SUPER M FILIAL

PAtÊJ ©TO
Buonor, Aires. 177 Tels.: 22-1-8547/224-8587

DINHEIRO
CrS 7.536,00 para você comptar o que quiser o onde quiser. •

Centro - Av. Rio Branco. 90 - 1 "'? ' and. • Tcl*.: 2Í2-1964 - ?22-5020

Míicr - R Silva Raoclo, 10 - Ij. L - Tels,: 2-S9-665S - 2-19-2508
l argo do Machado - Ed. Conaor. Ij. J3 - Tcl.: 265-2916

Copacabana - Av. Copacabana. 647 - 5/206 - Tol.: 255-0418
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k.1 CREDITO. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
DA GUANABARA

CURSOS IDEG
INSPETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO

(Atual Supervisor de Segurança do Trabalho)

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA GUANABARA, diante
cia obrigatoriedade le9.il do preenchimento cios cargos de 5U-
PERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO e d,! caròncio do
pessoal devidamente habilitado, fará realizar mais dois curso*,
intensivo:, aprovados pelo D.N.S.H.T. - do MINISTÉRIO DO
TRABAtHO, do acordo com a Portaria n.° 3.237, iá abertas
»s inscrições, podendo os Srs. Empresários ou os candidatos,
e.colherem fazê-los nos horários de sua conveniência, como
se seguem:

INÍCIO DOS CURSOS:
Dia 24.02.75

PERÍODO:
24.02.75 a 14.01.75

I Curso de manhã: das 6:CO ás 12:00 horas
2. Cur-o à noite: d,i- 18:00 ás 22:00 horas

Coordenado,'. Professor José Maria de Azevedo -
nheiro de Segurança

N.° DE VAGAS LIMITADO

Aos participantes auc concluírem o curso, com aprcveitéirento
e aprovação, serão conferidos certificados reconhecidos oficial-
mente.

INSCRIÇÕES:
9:C0 12:00 e 1-1:00 às 17:00 horas

RUA ARAÚJO PORTO AtEGP.E, 70 - 5.° ANDAR
TELS.: 2-12-7293 - 222-0298 e 232-1241

Lr.nc- 3
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Grande Olelo declara ao
depor no SNI t/ue agora
escolhe o papel pelo 

"cachei
Perto dos 60 anos, cabelos embranquecidos,

olhos cansados e filhos "já criados", Grande Otelo
ainda demonstra a mesma vitalidade cle 40 anos
atrás, quando começou a trabalhar como ator na
Companhia dc Revista cle Campinas. O teatro eon-
tinna ocupando o primeiro lugar em sua vida,"mas com esta idade não posso mais escolher o
papel que gostaria de lazer e .sim aquele que me
dá o enchet na hora".

Foi o que disse ontem o ator, compositor ecantor Grande Otelo, durante seu depoimento, gra-vado no Serviço Nacional cle Teatro. Ele foi entre-
vistado por Paulo Pontes, Chianea clc Garcia, Van
Jala e José Arrabal.

O arlista
Sebastião Bernardes de

Sousa Prata, filho Ae. Chico
e Maria Abadia —. que nfto
Unham sobrenome c adota-
ram o da familia para a
qual trabalhavam - nasceu
sob o signo de Libra, no dia
18 de outubro de 1915, na ci-
dade mineira do Uborlan-
dia. Preto e pobre, ele não
poderia ir muito longe, mas
seu talento "e também o
destino" transformaram o
Bastiãozinho esperto de tia
Silvana" no Grande Otelo
admirado e muito querido
em todo o Brasil.

Grande Otelo recordou a
época cm que se chamava
apenas Sebastião e começou
a trabalhar no Hotel Ubcr-
landla, cantando para o.s
viajantes. Surgiu no palco,
pela primeira vez, aos oito
anos, depois de ter sido des-
coberto pela Companhia cle
Variedades de Dona Abigail
Pareeis. que o levou para
São Paulo.

Fiz minha primeira
apresentação no Teatro
Avenida, em São Paulo,
cantando em espanhol e
Italiano músicas que Dona
Abigail me ensinou. Quando
ela me viu no Hotel Ubsr-
lancha, achou qne eu era
um menino muito engraça-
cio e extrovertido. E nem
chegou a assistir a minhas
aparições cômicas em peças
circenses, como mulher de
palhaço — lembrou o artis-
ta.

Depois cio sucesso no Tea-
tro Avenida. Sebastião Ar-
nida, da Companhia de Rc-

Cine
De volta ao Brasil, Gran-

de Otelo foi o primeiro no-
me nos shows cio Cassino
cia Urca. durante muitos
anos. trabalhando ainda
para as revistas de Válter
Pinto e Carlos Machado. No
cinema! atuou desde a fase
da chanchada até o cinema
novo e entre suas grandes
interpretações gosta de ci-
tar Moleque Tião (filme ba-
soado em sua vida'. Assalto
ao Trem Pagador, Amei um
Bicheiro, Dupla dn Barulho
è Macuriaíma.

Apesar de considerar .Ma-
cimaima como o filme que
foi um marco para o clne-
ma novo. Grande Otelo ex-
plicou que do seu papel ini-

vista cle Campinas, contra-
tou o menino Sebastião pa-
ra apresentações no Teatro
Rink, de onde ele saiu para
integrar a Companhia Ne-
gra de Revistas, de Jaime
Silva, que tinha Plxingul-
nha como maestro. Com a
Companhia, fez várias
apresentações no Teatro
Apoio, viajou por todo o In-
terior do São Paulo e Norte
cio pais e depois veio para
o Rio. No Teatro Municipal
cantou Patorcllu e Kccôndt-
ta Harmonia de Tosca.

— Do Rio, Dona, Abigail
me levou novamente para
São Paulo, me ensinando
música erudita, pois achava
que apesar de pequeno eu
poderia ser nm negro gran-
de. Dizia que eu tinha voz
de teriorino, que ela trans-
formaria em tenor o eu po-
deria até cantar Otelo. o
que. nunca aconteceu — dis-
se.

Ao.s 17 anos passou a tra-
balhar com Jardel Jercoüs
e quando estudava canto na
ópera Lírica Nacional era
chamado cie pequeno Otelo.
apelido que o próprio Jardel
não achava atrativo para o
público. Por isto durante
suas apresentações no Tea-
tro João Caetano passou a
ficar conhecido como o
Grande Olelo. E íoi com es-
te nome que excursionou
com a Companhia de Jardel
Jércolis por Buenos Aires e
Montevidéu, indo depois pa-
ra a Europa, onde se apre-
sentou em Portugal e na
Espanha.

i;i;t
ciai dc coadjuvante passou
a ator principal e a partir
dai os diretores acharam que"eu não poderia realizar
mai.s nada: por isso consi-
derei a maior infelicidade
ter participado do filme."

Grande Otelo a 1 i r m o u
que quando atuou n a s
chanchadas da Atlântica se
tornou mais popular ao la-
do de Oscarito. com o qual
fez Li fumes. Entretanto,
considera o seu maior mes-
tre M e s q u i t i n li a . "com
quem aprendi a rir e a cho-
rar. além de declamar o
monólogo Estrela, que me
libertou da imagem do hu-
morista que o público via
em mim."

Cardeal quer
CNBB conlra
ti divórcio

Porto Alegre — O Cardeal
Vicente Scherer e o.s bis-
pos-auxillaros desta Capital
enviaram, ontem, um tele-
grania a o vlce-presidento
cia Conferência N a e 1 o n a 1
d os Bi s p o s d o B r a s11
(CNBB), solicitando a ur-
gente convocação do Conse-
lho Episcopal da Pastoral,
a fim de tomar uma atitude
contra a instituição do dl-
vórclo no Brasil.

Na mensagem a Dom Ge-
raldo Fernandes, o Cardeal
Vicente Scherer argumenta
que c necessário promover"nm movimento popular em
defesa da I' a in i 11 a brasi-
leira."
DEPUTADO E' CONTRA

ISclo Horizonte -- O De-
putado estadual Vicente
Guabiroba, da Arena minei-
ra, disse ontem que solicita-
rit á Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil a con-
vocação dos 2!10 bispos do
pais para uma reunião ur-
gente destinada à elabo-
ração e divulgação de um
documento lixando a po-
sição da Igreja em relação
ao divórcio.

Considerando uma amea-
ea à estrutura da familia
brasileira, o Deputado disse
que vai solicitar de todos os
seus colegas de Legislativo
— Senado. Câmara c As-
sembléia — uma tomada de
posição contra a adoção do
instituto do divórcio, "que
não pode ser aprovado por-
que o povo é contra ele,"

- Se os brasileiros fos-
sem a favor cio divórcio —
riis.se — o Senador Nelson
Carneiro certamente já te-
ria conseguido seu intento
de oficializá-lo no país me-
dida que vem tentando inu-
tilmente há 24 anos porque
os representantes do povo
levam para o Parlamento o
pensamento desse mesmo
povo.

Entende o Sr Vice n t e
Guabiroba ter chegado o
momento de todos — povo,
Igreja, políticos, pastores —
assumirem posições novas,
"que exigem uma tomada
de consciência em tomo da
necessidade de preservar a
estabilidade da famí li a ,
mantendo-a como um to-
do."

Tea
Sobre o teatro brasileiro,

Grande Otelo acha que está"bom, mas poderia ser me-
lhor." Para ele, o brasileiro"precisa se abrasileirar
mais," deixando as imi-
tações estrangeiras, pois "se
a gente constrói tuna Ponte
Rio-Niterói, uma Transama-
zõnica, pode bambem fazer
um grande teatro."

Mesmo achando que o
ator negro ainda sofre limi-

tio
tações no Bra.sil — "quando
trabalhava no Cassino da
Urca era obrigado a entrar
pela porta dos fundos e
muito diretor ainda usa
branco pintado de preto em
suas peças" — Grande Ote-
lo diz que é um homem es-
sencialmente voltado para
o teatro, pois "não aprendi
a fazer mais nada além dis-
so."

INSTITUTO SUPERIOR DE CULTURA FEMININA
ISCUF.

ISCUF Fará de você uma mulher atualizada
Aulas — Conferências — Pesquisas — Excursões — Visitas Culturais — Trabalhos de Grupo — Corpo Do-
cente formado por Professores das Universidades brasileiras — Turmas também à noite. O currículo
inclui: Sociologia, Psicologia, Comunicação Social, Relações Humanas, Liderança, Política e o nosso -famoso
"MURAL FALADO".— Inscrições abertas:
1) R.Barata Ribeiro, 383/6P - Tel. 257-1318
2) R.Conde Bonfim, 474 (junto à Igreja dos Sagrados Corações) - Tel. 268-4904
3) Petrópolis: Rua Benjamim Constant 213 (Universidade Católica) - Tels. 42-5062 e 42-1295
4) Friburgo: Praça Demerval Moreira 45 — Fone: 2205

PADRE ADMITE

Natal — O Paclre Lucas
Batista Neto. diretor do
Instituto de Teologia Pasto-
ral da Arquidiocese cle Na-
'.: 1. distribuiu ontem um co-
municado á imprensa, afir-
mando que "as bases cio ca-
samento estão abaladas e
mal fundamentadas que.
para certos casos, talvez o
divórcio fosse uma solução."

Para o vigário, que há
três anos realiza cursos de
preparação ao c asamento,
náo resta a menor dúvida
de que o divórcio virá e"ninguém o impedirá", nem
depoimentos do Bispo nem
de Padre, pois nem o Papa
conseguiu impedi-lo em sua
própria cidade.

CUSTA

E VOCÊ -
NÃO CONSEGUE

QUEBRAR

8 flI S
| Modi3zfMod13Z
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18 CORES
CADEIRAS
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ENTREGA
IMEDIATA

GUflNflPLflST
Produtos Plásticos Ltda,

CAMPO Dc S. CRIS1ÓVÀO, 180-A
TEtS-, 2-18-3563 - 26-1-99Ó6 --

284-8449 E 28-1-8-199

PROCESSAMENTO
DE DADOS

A Superdata dispõe de horas para locação
no seu computador IBM/370-135 - compatibilidade 1401

P/hora: 680,00
Pagamento apenas
pelo relógio
interno do computador.

CONFIGURAÇÃO PREÇO
UCP 144 K

Discos 2318
Fitas 3420-3

Leitora 3505
Perfuiadoia 3525
2 Impressoras 1403-1100 LPM I "Setup" 

por nossa conta.
Serviços completos de processamento de dados, corn levanta-
mentos, análise, programação, digitação e operação de computador
e máquinas periféricas.
Execução de serviços de computador em "batch',' ou seja, o cliente
entrega, ospera o tempo estritamente necessário, e leva o serviço pronto.

.Para maiores detalhes solicitar a visita de um representante
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VOCÊ MÃO INVESTE CAPITAI
REDUZ O LUCRO TRIBUTÁVEL
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NÃO TEM DESPESAS COM TÉCNICOS
TEM PRONTA SUíSTtTUIÇÀO EM CASO DE CONSERTO
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Proprietários identificam
oito carros na Fundão e o
Detran divulga nora lista

A divulgação das características de 118 veículos
novos abandonados nas ruas c recolhidos ao depó-
sito do Detran levou mais de 50 pessoas quc tiveram
os seus carros roubados à Ilha do Fundão, no dia
de onlem, e oito delas Identificaram os automóveis
de sua propriedade. Os veículos foram retirados nahora.

O Detran divulga hoje uma nova lista de car-
ros apreendidos c adverte às pessoas quc tiveram
seus veículos roubados e que constem da relação
não ser preciso o comparecimento ã Ilha do Fun-
dão: basta procurar o Detran, na Praça Tiradentes,
eom a ressalva fornecida pela Delegacia Policial
onde foi dada a queixa do roubo.
ÚLTIMO LUGAR v:ii ao local e recolho o vei-

culo.
Esses veículos, so o De- Há, no entanto, muita cil-

tran nao notifica .seus pro- flculdade de notificar o pro-
prio tários, normalmente prietário, porque gcralmeh-apodrecem no depósito, por- té os motoristas não atuali-
que lá, segundo Informam zam o endereço no cadastro
os policiais "c o último lu- da Divisão de Emplacamen-
sar onde alguém vai procu- to. Ocorre também muitas
rar carro rouoado." vozes que o veiculo já foi

O procedimento cle libe- vendido o não houve baixa.
ração do veiculo e locali- Nesta hipótese, existe a
/..içáo mais rápida do pro- possibilidade cio o antigo
prietário deveria sor da De- proprietário não tomar eo-
legacia Policial que verifica nhecimento da notificação,
o estado cle abandono. No porque entende náo ser do
entanto, por falta cle entro- seu interesse, porque já o
samento, isso nem sempre vendeu. O carro fica no de-
acontece, O Detran, quando pósito e, depois dc uns seis
avisado — inclusive pelas meses, vai a leilão como.su-
Regiões Administrativas - cata.

Rua <lo Resende fecha
parle para o trânsito

A Rua do Resende será A Rua Miguel Couto, no
interditada ao transito a trecho entre a Buenos Aires
partir do próximo sábado. e a Avenida Rio Branco, foino trecho entre Lavradio e
Avenida Gomes Freire, para

transformada em rua cio
pedestre. A ordem cle serviçoque a Cedag execute as

obras dc ligação do tronco ncsse sentido tem a riata cl°
alimentaclor do centro da d'a 

"• mas so ontem foi li-
cidade. berada pelo Detran.

Placa alterada leva
automóvel a vis tória

O Detran apreendeu on-
tem o Volkswagen chapa
DK-8151 iGBi, que foi visto
polo Brigadeiro Bachá cir-
cu lando com a letra E mo-
dificada para C e o primei-
ro algarismo. 1 apagado.
Na vistoria, o carro apare-
ceu com a letra repintada
para o código alfabético
correto, o mesmo aconte-
condo eom o algarismo que
havia desaparecido.

A placa do carro era do
tipo refletivo, proibida pelo
Detran. porque, ao sor foto-
grafada ã noite pelo radar
Multanova. produz reflexos
que queimam a chapa, im-
pedindo a identificação. Po-
la placa, o carro foi libera-
do. mas teve que trocar o
silencioso: a.s duas trombas
produziam mais cle 85 deci-
béis na medição feita pelo
Detran.

Motociclistas dá PM
fiscalizam Av. Brasil

Dez motociclistas da Poli- O Detran ostá estudando
cia Militar trabalharão na uma forma de reprimir as
Avenida Brasil no.s horários corridas clandestinas reali-
do maior movimento para zadas às sextas-feiras, à
impedir abusos do.s motoris- noite, na Gruta Funda o na
tas e desobstruir a pista Estrada do.s Bandeirantes.
quando ocorrerem pequenos O órgão apurou também
acidentes. A tarefa caberá que nos locais funcionam
ao 10° Batalhão da PM. bolsas de apostas.

Praias de Botafogo, Ramos
e Governador terão cartazes
avisando que são poluídas

O carioca, ou mesmo o turista que chega ao
Rio, não poderá mais alegar que desconhece o pe-
rigo de contaminação existente nas praias da Ilha
do Governador, Ramos e Botafogo: até a próxima
semana serão colocados ali cartazes avisando quc''esta praia é considerada imprópria para banhos cle
mar."

A informação é do Secretário de Ciência e Tec-
nologia. Coronel Júlio Coutinho. que disse ainda ter
sido aprovado pelo Governador Chagas Freitas o re-
latório final sobre a poluição nas praias cariocas.
Para que todos tenham conhecimento do perigo
existente nessas praias será iniciada uma campa-
nha de divulgação nos jornais, rádios c estações dc
televisão.
SUGESTÕES
PRIORITÁRIAS

Segundo o Secretário Jú-
lio Coutinho foi seguida a
orientação cl a Secretaria
Especial dc Meio-Ambicnte
— SEMA — que classifica
a.s praias cle acordo com
critérios específicos e acon-
solha o banho de mar ape-
nas em praias oceânicas. A
classificação da SEMA não
será usada porque segundo
os técnicos da Secretaria de
Ciência e Tecnologia, "o.s
termos são muito comple-

Telefone para
222-2316

e faca uma
>

assinatura do
JORNAL DO BRÁS IL
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xos e para ciue a campanha
tenha êxito se procurou pa-
lavras simples."

As placas de sinalização
que serão colocadas em vá-
rios pontos das praias da
Ilha do Governador. Ramos
e Botafogo alertarão os ba-
nhistas desavisados. Mais
tarde, outras praias serão
classificadas p revê nindo
dessa forma os seus fre-
quentadores e provocando a
interdição da.s que apresen-
tarem alto grau cl e po-
luição.
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1 carreia ticou mais de ires horas no viaduto de Bangu, engarrafando o trânsito da região
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da Guanabara fa maior é
a do Jacarezinho). No mo-
mento. as transferências

Estado remove para a
Fazenda Coqueiro mais
16 famílias <!a Kocinlia

A Secretaria cle Serviços Sociais iniciou ontem
pela manhã a remoção cle 16 das 40 famílias queresidem na Rocinha, cm local denominado Labo-
riaux. na Estrada da Gávea. Os favelados, que estão
sendo transferidos, em sua maioria, nara o conjun-
to habitacional cle Fazenda Coqueiro, em Senador
Camará. já tinham sido removidos em 1971 paraoutro conjunto em Osvaldo Cruz, mas retornaram
por não poderem pagar as casas.

No Morro do Chico, no Cosme Velho, foi con-
cluida a remoção das 140 famílias que lá viviam há
mais cle 20 anos. levadas também para a Fazenda
Coqueiro. Hoje será a vez dos moradores do Morro
da Providência, com a transferência, para Senador
Camará. de 20 das 59 famílias cujos barracos fo-
ram interditados por medida cle segurança, a exem-
pio dos favelados do Laboriaux, na Rocinha.
INVASÃO A transferência da.s 40 fa-

milias do Laboriaux o cle oi-
Segundo o diretor da Di- to do Paz Depressa (essas

visão cle Contenção de Fa- últimas, no próximo dia 25)velas. Sr Adilar Carlos Cos- não representa o fim da Ro-ta. as 40 famílias cia Roci- (..ini,a. ont|e residem cercanha alem ne residirem em dc 50 mil pessoas em 10 millocal condenado pelo Insti- barracos e que é considera-tuto de Geo cênica iquando da a segunda maior favelachove ha deslizamento de
terra i, estão poluindo o.s
mananciais de água exis-
tentos no local e denredan-
do as r e s e r v a s florestais e^° ^fllas 

:l0s ('.ur1 mo"
uma vez que n arca oot.pa- am envbarracos cuja loca-
da e invadida pertence ao lizaça° e PeriB°sa, como no
I3rjF C!l*0 cl° Paz Depressa nios

„',.,,., últimos quatro anos iá mor-
t H o,-i ,v' cn" ?onáoses. f'° reram ali sete crianças so-Laboriaux oram removidos  ¦„ . , ™ • ,'

Z %SSSt Sm p der «.mo: Morro do Capado^ Ci-
pagar as novas casas, bosta. ^?! ?qva; 

Morro da Roupa
voz, a Secretaria de Servi- fallJa ( ?ampo da Esperan-
cos Sociais garante que ça'Cl1"' e ° mais habitado,
fato não se repetirá porque. rn<,MP „„. „„antes da remoção iniciada ^voaijí vn.uu
ontem ie que terminará no
próximo dia 25». foi feito Ontem pela manhã, a Di-
um levantamento da.s dis- visao dt' Contenção de Fa-
p o n i bilidades financeiras velas conclui« a remoção
do.s moradores í,n's H0 famílias residentes

"De 
posse do levantamen- "°n ^l'0 

cl° Chico' »° Cof"
to - disse o diretor da Di- ^ Velho' pal'a a 

faze"davisão de Contenção cie Fa- Coclu.eir°' emr Senador Ca-
veias _ vamos'ver quem ™ra. Esses favelados que
pode realmente pagar, an- la 1-esldlam ha mais de 20
tos de entregar as' chaves ;mos: Í01'a,m «^Mos por
das residências definitivas, exigência cio projeto cle pro-
Antes disso, a.s famílias fi- !?rv^?-° áa Paisagem e da
cam em casas de triagem "^sta que circunda o Lar-
(quarto, sala. cozinha, ba- s° do Botlca"o.
nheiro e pequena área com N0 Morro da Providencia,tanquei, todas de alvenaria, nem todos os moradores
pagando mensalmente uma serãb transferidos para So-taxa de CrS '! 

que corres- „ador Câmara ia remoção
ponde a agua e esgoto." começa hoje o termina no

Esse cuidado, que não te- próximo dia 25), mas ape-
ve a extinta Chisan e que nas 59 famílias cujas casas
ocasionou problemas ao.s ía- estão em locais condenados
velados e ás autoridades pelo Instituto de Geotécni-

i muitos estão sem pagar ca. Em todas a.s favelas on-
suas casas até hoje e outros c,c está havendo remoção,
retornaram ás favelas ) tão logo as casas são deso-
surtiu efeito com a remoção cubadas, turmas cia Celurb
da Favela da Maré para derrubam os barracos para
conjunto de Cidade Alta, dificultar o retorno de seus
cujos moradores, segundo moradores ou dc outros.
Secretaria de Serviços So- a remoção de ontem pela
ciais, estão quase todos em manhã, na Rocinha, mobili-
dia com seus pagamentos zou um choque da Policia
junto .à Cohab. A.s famílias Militar, 18 elementos da Cc-
impossibilitadas de p a g a lurb. três caminhões c um
as casas definitivas, que ônibus da FTREG. Não hou-
chegam a ler até três quar- ve problemas, uma vez que
tos. ficam na.s de triagem os transferidos foram avisa-
por tempo indeterminado. dos com antecedência.

losão CEF acelera
cansa pânico a sua sede
no Galeão eni Brasília

Uma explosão pouco de-
pois das 21 h dc ontem nó
toalete dc senhoras do Ae-
roporto do Galeão provocou
momentos de pânico. Duas
mocas q ue trabalham na
bòniborinièrc saíram correu-
do apavoradas e sofreram
crise nervosa. O serviço dc
segurança interditou ime-
diatamente o local, com au-
xilio da Policia Militar.

A encarregada da limpeza
do toalete, evitando ser fo-
tografada e negando-se a
dar o nome. disso que duas
senhoras estrangeiras esta-
vam lá dentro o começaram
a tirar diversos objetos cle
suas malas. "Logo ouvi a
explosão c tratei de correr."

A Caixa Econômica Fede-
ra! acelerou o ritmo de
construção da sua sede em
Brasília, no Setor Bancário
Sul — dois prédios sobre
uma plataforma com jar-
dim tropical dc plantas bra-
sileiras. um deles uma torre
cle 24 pavimentos que nasce
dentro cle um espelho dá-
gua — e deverá conclui-la
em 30 meses, para transfe-
rir definitivamente todos os
serviços da matriz no Rio.

O acesso ao hall dos ele-
vadórés nó prédio em for-
ma dè lorre será feilo por
um passadiço sobre o espe-
lho dágua (um pequeno la-
go), cercado de vitrais colo-
ridos.

Carreia fica suspensa ao
viaduto de Bangu enquanto
motorista cai na ferrovia

Uma carreta cle 12 toneladas bateu, às IhnOm,
na mureta de proteção do viaduto de Bangu, des-
truindo-a (perto da Praça 1(-' de Maio), tombando
a parte da frente (o cavalo), que ficou dependura-
da a uma altura cle uns oitos metros sobre o leito
da ferrovia, presa à carroçaria eme permaneceu na
pista. O motorista Joir André Guedes. 31 anos. des-
pencou pelo pára-brisa, sofrendo ferimentos graves.
O tráfego parou até as 19h.

Joir foi apanhado na linha do trem e transpor-
tado primeiro para o Hospital Olivério Kraemer e
depois para o Getúlio Vargas. A carreta, placa RA-
4450. viajava sem carga e pertence ã Empresa Bra-
sileira cle Soldas Elétricas, para onde se dirigia (na
Av. Santa Cruz, 4 130, Santíssimo). Um ajudante,
não identificado, desapareceu loeo após o acidente
mas. ao que se sabe. nada sofreu.
DUAS VERSÕES

Com o acidente, o tráfego
pelo viaduto de Bangu foi
interrompido. Meia hora
depois chegava ao local um
guindaste da empresa pro-
prietária para retirar a car-
reta. numa operação que
demorou até as lüh. Com is-

so. as ruas de ambos os la-
cios ficaram totalmente
congestionadas. No local,
havia duas versões sobre a
causa do acidente: uma de
que um defeito na barra de
direção impediu o motorista
Joir cle desfazer o joito: ou-
tra cle que ela estaria alço-
lizado.

Fusão muda nome cia Susipe
reunindo penitenciárias dos
2 Estados em novo Órgão

A estrutura du Secretaria de Justiça do futuro
Estado do Rio cle Janeiro, que eslá sendo preparada
pelo Grupo .Setorial coordenado pelo advogado l<au-
dn de Almeida Camargo, prevê o retorno da Supe-
rintendêncin do Sistema Penal á área da Secretaria
o a sua transformação em Departamento do Siste-
ma Penal, reunindo os 15 estabelecimentos penais
existentes na Guanabara e Estado do Rio.

O trabalho está sendo realizado por uma equi-
pe de advogados e procuradores, que estudam a po-
litica a ser adotada com relação aos presidiários -
atualmente na Guanabara existem 7 mil 2(i(). em
1(1 unidades, dos quais 12(1 só terminarão suas penas
após o ano 2000. Náo há nada sobre a mudança cle
estabelecimentos penais para o Bairro de Bangu.
DOIS GRUPOS cidade é cle 123 internos),

Instituto de Classificação
Dois grupos estão estu- Nelson Hungria e Instituto

dando o problema do siste- Penal Lemos Brito, com ca-
ma penitenciário do Estado, pacidade para 540 internos.
O primeiro é presidido pelo
professor Cot rim Nol o o foi
criado polo Ministro da Jus-
tiça, Sr Armando Falcão,

Jõauei Clube obtém quase
CrS 500 ijfiil no leilão
de objetos du velha sede

O leilão dos objetos de arte e peças do mobi-
liário da velha sede do Jóquei Clube na Avenida Rio
Branco, realizado ontem á tarde, rendeu quase CrS
500 mil, se forem considerados os 5', do leiloeiro
oficial Sebastião Lemos, os 5'í destinados à publi-
cidade e o.s 3';í que deverão ser pagos ao Estado.

Os dois cavalos alados, cópias cle uma escultu-
ra francesa, foram adquiridos pelo empresário c
criador de cavalos Rosalbo Bortoni, que pagou pelo
conjunto feito em concreto CrS 3 mil 550, enquanto
o maior lance — CrS 19 mil 500 — foi dado pelo
Sr Paulo Cantara Cruz por uma escada de ferro,
em caracol, quc tinha sido avaliada em CrS 8 mil.
FESTA PARA cè com o Sr Luis Cunhado.
ANTIQUARIOS construtor. Os três lustres

cle bronze com pingentes de
Desde a.s 13 horas, uma cristal foram vendidos por

hora antes de começar CrS lii mil 500. enquanto só
leilão, o prédio do Jóquei o eorrimáo da escada prin-
Clube apresentava um mo- cipal, em ferro forjado e
vimento diferente: velhos com enfeites de metal, saiu
antiquários faziam suas ob- por CrS 17 mil 500.
servações. notando os ob-
jetos que interessavam OS COMPRADORES
eles. enquanto construtores.
decoradores e até coleciona- Piscar cle olhos, batida de
dores particulares cuida- cabeça, sinais com a caneta
vam do.s preços para saber ou apenas um levantar dis-
se valia a pena ultrapassar farçado da mão, tudo valia
os valores mínimos anun- para esconder do concor-
ciados. rente de onde vinha o lan-

Na relação náo havia in- ce. Dona Fani Medina, anti-
dicação cia origem do.s obje- quária. foi uma das poucas
tos. ma.s o.s freqüentadores mulheres que entraram na
do Jóquei Clube sabiam que briga para conseguir a mar-
o bar em estilo inglês ofere- quisa cie ferro forjado que
ciclo no lote 76. com mais cle encima a porta principal do
40 metros quadrados, em prédio, comprada finalmen-
macieira cle lei, vitranx, te por CrS 5 mil e 100, qua-
lambris, armários, balcões, se o dobro do seu valor
lustres de bronze, bancas anunciado. Dona Raquel Io-
cubas cle aço inoxidável kilevite lutou por um con-
além cle janelas, guarda-pé junlo de apliques em ma-
e corrimão de latão, proce- deira que foi vendido por
dia mesmo da Inglaterra CrS 1 mil.
seu valor ultrapassava os O Sr Mário Krosff Júnior
CrS 13 mil anunciados. Seu conseguiu comprar o objeto
comprador foi tnn hoteleiro mais barato do leilão: um
de Miguel Pereira. Sr Ántô- armário, cheio de pequenas
nio Fernandes, que hão teve gavetas, que ficava junto à
trabalho na compra: não barbearia e lho custou ape-
apareceu um só concorrente nas CrS 100,00. O Coronel
para o lance inicial. Guorriot. colecionador que

Os apliques foram os freqüenta leilões há quase
mais solicitados: havia dc MO anos. ficou satisfeito com
duas. quatro, sois o até oito tres vitraux quo adquiriu
lâmpadas. Uns completos, por quase CrS 9 mil (• sem
mas a maioria tinha falhas t e r qualquer concorrente,
que os compradores' não li- O Sr Romualdo Pereira
gavam. O decorador Carlos dizia que preferia "as gali-
Etchenique ficou com nhas mortas" e para provar
maioria dos lotes dos apli- isso poucas vezes oferecia
ques, degraus de mármore, lances para os objetos que
corrimão de bronze e ferro, eram muito cobiçados. Fi-
além de sacadas das jane- cou com portas, caixilhos,
las, explicando que para escada de mármore, jardi-
muitos dos objetos compra- neiras. Mas Dona Elza Ta-
dos já tem projetos, en- vares Tome não teve sorte:
quanto outros "aguardarão veio cle Niterói apenas para
os clientes." tentar comprar uma escada

Os três portões dc outra- em caracol, a fim cle stibsti-
da do prédio, oferecidos por tu Ir uma que já está "meio
CrS 2 mil 630. chegaram gasta" em sua ca.sa. e não
CrS 9 mll porque eram mui- teve chance cle comprar ne-
tas as pessoas que os cobi- nhuma da.s três que foram
cavam, ficando o maior lan- oferecidas.

No Eslado do Rio, existem
o Presidio Gorai do Estado,
a Penitenciária Vieira Fer-
reira Neto. o Instituto So-
ciai do Recuperação Feml-
nina. o Instituto Social de
Recuperação do Menor c a
Colônia Agrícola Industrial
de Crublxais. Após a fusão,

mente. O resultado das pes -1 Secretaria de Justiça de-
evado ao Mi- vera Pnssa,r Para,a sua 

frea0 Hospital Penitenciário fi
t palavra final sobre o as- ° Hospital Heitor Carrilho,

ambos em Niterói, que per-
tenc.em á Secretaria d e

O segundo grupo é presi- Saúde.
dido pelo advogado Laudo

para elaborar a reforma
da.s normas penitenciárias
brasileiras. Este grupo não
trata da reforma dos esta-
beleclmentos p e n a i s da
Guanabara, pura <• simples
mente. O res
quisas será
nistro da Justiça que dará
a pali
sunto

Camargo. também n áo
trata do problema carcerá-
no do Estado. O Grupo Se-
torial de Justiça, que fun-
ciona na Biblioteca Raul
Fernandes, no Palácio Ita-
marati, trabalha na ref or- ^ã'de"jüstTça7 fundindo'ãs

NOVA ESTRUTURAÇÃO

O Sr Laudo Camargo dis-
se que o trabalho básico do
sou grupo é estabelecer a
nova estrutura da Secreta-

ma o estruturação da S( duas secretarias, cia Guana-

PRIMEIRA
PROVIDÊNCIA

cretaria de Justiça que vai bara e do Rio de Janeiro.nascer com o novo Estacio
do Rio. Dentro desta refor- o -principal problema que
mulação, entretanto, será o Grupo Setorial está en-
estabelecida a politica a sor contrando é enquadrar o.s
adotada ao.s presidiários do órgãos da.s duas secretarias
futuro Estacio. e montar uma só. o que. pa-

ra os assessores do Sr Lau-
do Camargo, é bastante difi-
cil. Algumas repartições que
tém tudo para ser da Secre-
taria de Justiça, estão su-

O Grupo Setorial resolveu bm.cunaclas a outros órgãos,
que a Superintendência do eomo a Susipe ,quc estava
Sistema Penal — Susipe - subordinada á Secretaria dc
atualmente subordinada a segurança) e os dois hospi-
Secretaria de Segurança da lais penitenciários cie Nite-
Guanabara, devera voltar a roi subordinados á Secreta-
Secretaria cle Justiça eom ria do Saúde.
nova denominação iDepar-
lamento do Sistema Penal). ...,..„.
O novo órgão reunira os REFORMA AVANÇADA
atuais 15 estabelecimentos
penais - 10 da Guanabara. 

"0s clols Problemas mais
e 5 do Estado do Rio - o. Sraves cio Sistema Peniten-
mais tarde, absorvera mais clario ckl Guanabara
três: os hospitais peniten- ociosidade e superlotação -
ciários e Heitor Carrilho. s0 poderão ser- resolvidos
em Niterói, que pertencem com a construção de duas
à Secretaria de Saúde, além penitenciárias, em Bangu.
do Manicômio Heitor Carri- com alojamentos para 500
lho, na Guanabara, que internos presídios em Nova
pertence ao Ministério cia IBVaçu' ,Vaxlas c ,¦ - Jl
S„,-,cic pnsoes-albergues, alem de

estabelecimentos agrícolas
Já foi feito um levanta- e industriais, o quc só se

mento dos estabelecimentos dará após a fusão."
penais do Rio o do Estado
do Rio. apurando o número Esta é a idéia dos inte-
de internos na.s penitencia- "rantes cio grupo presidido
rias da Guanabara. Atual- Pel° P™fessor Cotr m Neto,

„ .¦ .• oue auonta a reforma peni-mente, o Grupo Setorial J,nciárla como a prmclpa]¦'•'¦•••' : '¦ imcl'° 
meta a atingir. O trabalho
aponta ainda quatro está-
gios básicos: celular, só pa-
ra elementos de alta pericu-
losidade e condenados a pe-
na.s maiores, trabalho den-

Instituto Penal Milton tro das penitenciárias, tra-
Dias Moreira (cuja lotação balho no sistema agrícola
é de 901 internosi. Instituto e prisáo-albergue. onde o
de Ressocializaçáo Magari- preso poderá exercer seu
nos Torres, Instituto Presi- emprego em regime de li-
dio Evaristo cle Morais il berdade, recolhendo-se após
mil 608 internos). Instituto o horário de trabalho.
Presídio Héiio Gomes 11 mil . ,
174 interno.... Instituto Pc- 0s problemas de oc.osic

de presos existente nos pre-
sidios do Estacio do Rio. Na
Guanabara, segundo relato-
rio, existem os seguintes es-
tabelecimentos penais:

nal Esmeraldino Bandeira
1 mil 56 Internos), o Insti-

de o superlotação, para os
técnicos que assessoram o

tuto Penal Talavera Bruoe Sr Cotrim Neto, sao agrava-
1174 m u 1 h e r e s internas'. d°s ainda mais com a falta
Instituto Penal Cândido de tratamento especial e
Mendes, item lotação para adequado aos diversos tipos
I mil 30 internos i. o Insti- dc delinqüentes. Atribuem a
tuto Muniz Sodré l p a ra culpa ao despreparo do pes-
custódia e tratamento peni- soai administrativo "que

tenciário dc jovens na faixa não está em condições de
cle 18 a 21 anos e cuia capa- exercer suas funções."

Ministério da Indústria e do Comércio

Instituto Brasileiro do Café
RESOLUÇÃO N.° 910

A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, ha

conformidade do que dispõe a tei n.° 1.779, cle 22

de dezembro de 1952 e lendo em vista a delibera-

ção do Conselho Monetário Nacional,
RESOLVE:

Ari. 1.° - Fixar em USS 31,00 (trinta e um do-

lares), ou o equivalente em outras moedas, a quota
de contribuição sobro a exportação de café, por saca
de 60.5 quilos brutos de café verde ou o correspon-
dente em café torrado/moído, até comunicação em
contrário.

Art. 2.° - Fixar em USS 0,15 50 (quinze e meio
centavos de dólar), ou o equivalente cm outras moe-
das, por libra-peso de cale cru em grão descafeina-
do, ou o correspondente em descaíeinado torrado/
moído.

Art. 3.° — As quotas de contribuição indicadas
nos Art. 1.° e 2.° prevalecerão para as operações
cujos registros venham a ser acolhidos pelo Instituto
Brasileiro do Café e os respectivos contratos de cânv
bio fechados posteriormente a 19 de fevereiro de
1975.

Art. 4.° - Permanecem inalteradas as demais
disposições sobre a exportação de café.

Rio cle Janeiro, 19 de fevereiro de 1975

CA/V.ILIO CAtAZANS DE MAGAIHÂES
Presidenle
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MEC dará Cr$ 60 milhões
para atender programa dé
bolsas a alunos carentes

Brnsílin — O direlor do Departamento de As-
sistencia ao Estudante —- DAE — Raimundo Miran-
da, esclareceu ontem que o MEC destinou uma verba
cie Cl'$ lit) milhões para atender o estudante carente,
proporcionando bolsas para o ensino superior e
cursos de 1.° c 2.° graus, além dc apoiar as ativida-
des extraclasse.

Segundo o Sr. Raimundo Miranda, o DAE vai
dar assistência ao estudante carente sob a forma de
bolsa-trabalho para o de nível superior, além cle
intensificar o sistema de bolsa reembolsável, testa-
do atualmente. O MEC auxiliará, também, as asso-
ciações e entidades estudantis, enlre elas as Casas
cle Estudantes.

Reforma cm 70
Pnra o Sr Raimundo Mi-

randa, há necessidade cio
reforma no sistema de dis-
tribuição das bolsas, unia
voz que os valores atuais
são irrisórios. Citou como
exemplo ;i bolsa para Medi-
cina, que c cle apenas Cr?
1 mil e 300.

Em 1975, serão distribui-
das 7 mil bolsas-trabalho,
cujo valor mínimo é de CrS
300,00,

— Este valor poderá ser

alterado, uma vez que clc
c cnmpativcl com centros
adiantados, mas 6 muito al-
to para regiões mais pobres— disse o diretor do DAE.

Explicou ainda que atual-
mente cerca cle -10 estudan-
tes estão benefiados pela
bolsa reembolsável, mas que
é apenas um leste. No fina!
do curso, o estudante reem-
bolsa o MEC com todo o di-
nheiro gasto, baseado no
valor atual.

ELETROTÉCNICA
ELETRÔNICA
MECÂNICA
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INDUSTRIAL
DESENHO INDUSTRIAL

ESCOLA TÉCNICA REZENDE RAMMEL
Diploma do TÉCNICO com registro no:

Comellio Regional dc Química (CRO)
Comellio Rcçjionòl dc ffnrjcnharid e Arquitetura (CREA)

Dccidiódo de interesse de 5cgur<mr,d Nacional pelo tst^do A^JPor
dos Forças Armadas para os fins prrvislci no Art. 30 da lei do
'ifirviço Militar. Informe-se. Basta ter o 1.° Grau.

Rua Scn.idor Euscbio 19 — Tcl. 2551313 — Botafogo

Rua Paissandu 298 — Tcl. 265-5102 — Flamengo
üua Lins Vasconcelos 542 — Tel, 2610153 — Lins

Médico diz que doença
pior de países ricos
é a arleriosclerose

Salvador — Nos paise.s desenvolvidos, c no Ura-
sil, em particular nas regiões mais desenvolvidas, a
anterio-Clero-O mata mais do que qualquer outra
doença, ate mesmo o câncer — afirmou ontem o
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardio-
lopia, Sr Gerson Pinto, que vai presidir o XXXI
Congresso Brasileiro de Cardiologia, mareado para
Julho, em Salvador.

Dizendo ser muito difícil se fazer uma e.stntisti-
ca de mortes no Brasil provocadas por doenças cio
coração, o cardiologista Gerson Pinto declarou apo-
nas que, na Bahia, nos últimos quatro anos, as do-
cucas cardíacas temi matado mima proporção cle
13G para cada grupo de 100 mil pessoas, o que cor-
responde à taxa dc mortalidade somada de tuber-
culose pulmonar, cancor, Úoonça de Chagas e cs-
quistossarriosc,

FATORES

O sodentaílsmo, a alimentação, o fumo c a asso-
ciação de outras doenças são os fatores que mais
concorrem para a elevação dos índice;-; de arterios-
clero.se no mundo, segundo o Sr Gerson Pinto. Rc-
velou que a Sociedade Brasileira de Cardiologia cs-
tá tentando realizar uma estatística cle mortes pro-
vocadas por doenças do coração.

Falando sobre o problema de transplantes, re-
lacionado com us raças, clc acordo com a.s últimas
noticias a respeito das qualidades do coração do
preto cu do branco, o Sr Gerson Pinto disse que"o músculo do coração 6 um só cm cada raça. O
que houve foi um estudo realizado nos Estados Uni-
dos e que revelou serem os negros dc lá mais pré-dispostos ã hipertensão que os brancos".

G Sr Gerson Pinto declarou também que du-
rante o Congresso, além do problema da artérias-
clerose e hipertensão, a doença de Chagas também
merecerá muita atenção dos participantes c sobre
o tema serão apresentados inúmeros trabalhos,
principalmente da Bahia, onde se tem feito muita.*-
pesquisas a respeito da doença.

Minas terá
Centro de
ReàbiUtaeão

Belo Horizonte Ocupai;-
d(i uma área de H mil
metros quadrados, o Centro
de Reabilitação para Crian-
ças Portadoras dc Defeitos
Físicos, que está sendo
construido nesta Capital
pelo Sr José Mendes Júnior,
terá capacidade para reee-
ber c Internar 140 crianças
e poderá proporcionar tra-
tamento, em seu ambulató-
rio, a 400 outras por dia.

Parte do equipamento do
Centro foi doado pela Misc-
rcor, já estando adiantados
o.s entendimentos entre o
Governo brasileiro c a Re-
pública Democrática Alemã,
para importação do equipa-
mento necessário ao funcio-
namento do Centro. Há três
anos está cm funcionamen-
to a Escola Especial para
Crianças Incapacitadas em
convênio com a Secretaria
de Educação de Minas.

Amanhã, ás lRhtiOm. no
auditório da Associação Co-
mercial cle Minas, o presi-
dente da entidade. Sr José
Romualdo Cançado Bahia
fará o lançamento da Séti-
ma Campanha Pró-Criança
Defeituosa, de que também
é presidente. A Campanha
sc destina a angariar fun-
dos para a construçáo do
Centro, cujas obras serão
visitadas sábado próximo, ás
12 horas, pelos colaborado-
res, entre eles o Governa-
dor Rondou Pacheco.

Biomédica — ^Tecnológica — Humanas
Convênio — Pré-pré ,

' ÇURJOfPSI-ÇÒ EINSTEIN
Álvaro Álvim, 37 '- s/501-

Av. Copacabana, 1183 — 6° andar

TRADUTORES
E INTÉRPRETES

CURSO MODERNO f DINÂMICO
DIREÇÃO: Pr_f. N. BOCCHAT

Aisuntos flbordidoi: BenMnq —
Internai ion*! trade - Econcniícs -
í-ngínecrinrj — Medicine — Dücunirnts
(Power of attorncy, roal esiate a-
les, contr^ct, etc.)

Interpretai 5o s,multi«if\i: íngic.-
português c ou portugués-intjlès.

RECICLAGEM PARA" PROFESSORES
OE INGLÊS.

MAIRÍCULAS ABERTAS: MsnhS,
tarde e noile.

BOECHAT-LOGOS - Ed. Av. Cen-
Irai, 2B.° andar - Grupo 262-1. Tb!.:
2-327172.

BOLSAS DE INGL
O BBC está oferecendo 500 BOLSAS DE INGLÊS para iniciantes. O can-
didato ISENTO DE MENSALIDADES, pagará apenas 1 taxa ÚNICA de
aclministiaçáo de 90,00. A credencial de BOLSA é obtida à Rua das
Marrecas 36 gr. 607 ou nas secretarias do curso:

TIJUCA: R. Gen. Roca 826/3.° and.
MEIER: R. Lucídio Lago 126 s/201 e R. Dias da Cruz 28 3 ° and
BBC CENTRO DE EXAMES DE TRINITY COLLEG- LONDON

PORTUGUÊS - REDAÇÃO
Audiovisual de INGLÊS e ALEMÃO
Curso GUIMARÃES ROSA Av. Treze de Maio, 13/611
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UNIVERSIDADE GAMA FILHO
EDITAL

PÓS-GRADUAÇÃO A NIVEL DE MESTRADO
EM PSICOLOGIA ESCOLAR

e PSICOLOGIA TEÓRICA

A UNIVERSIDADE GAMA FILHO, por inlermédio da Vice-Reitoria para
Assuntos Acadêmicos, faz saber a todos os inleressados, que se acham abertas
as inscrições para o Curso de Pós-Graduação a nível de Mestrado em Psicologia Escolar
e em Psicologia Teórica.

1. — Das Inscrições:
1.1 -Prazo:

As inscrições estarão abertas no período de
17 de fevereiro a 10 de março de 1975,
das 08 às 21 horas diariamente, e das 08 às
11 horas aos sábados, na Secretaria
do Serviço de Psicologia Aplicada, no
campus Gonzaga da Gama Filho, à
Rua Manoel Vitorino, 625 - Piedade
Rio de Janeiro — Estado da Guanabara.

1.2 — Documenlação
No ato da inscrição os candidatos deverão
preencher requerimento próprio,
instruindo-o com: .
a) Carteira de identidade;-
b) Duas fotos, 3x4, dc frente;
c) Título de eleitor;
d) Cadastro de Pessoa Física;
e) Diploma ou documento comptobatório

de conclusão do Curso de Graduação

em Psicologia (Licenciatura ou
Formação de Psicólogo), Pedagogia ou
Filosofia;

f) Curriculum-vitae;
g) Recibo do pagamento da taxa de

inscrição no valor de CrS 160,00
(cento e sessenta cruzeiros)

2. - Das Provas de Seleção:
As provas de seleção serão realizadas no
dia 12 de março de 1975, às 19 horas,
envolvendo conhecimentos básicos du
Eslatislicã,- Atualização em Psicologia
e Inglês,
Os programas dessas matérias encontram-se
à disposição dos interessados no
Serviço de Psicologia Aplicada do
Departamento de Psicologia da U.G.F,

3. — Das Vagas:
As vagas oferecidas para o ano letivo de
1975 são em número de 40 (quarenta).

í_,*_rm JL "M5l
CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO

PARA 0 TRABALHO
INSTITUTO SOCIAL

CONJUNTO UNIVERSITÁRIO
CÂNDIDO MENDES

CURSOS
SECPEIAPIA 'ÍI1INGUE - Módulo I
TÉCNICAS DF APOUIVAMENTO E OO-
CUf.'ENTACÂO 

SECRETÁRIA CONSULTÓRIO MEDICO
SECRÇTÁRIA EXECUTIVA 
LEOISIACÃO TRABALHISTA E PREVIDEN-
CIARIA 

noturno

noturno
manhã
noturno

noturno

6/3

11/3
11/3
13/3

17/3
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PARA A MULHER

MULHER NO MUNDO MODERNO V
"«ijusidinenio e m.turitíadc"  tarde — 13/3

COMUNICAÇÃO NAS RELAÇÕES HUMANAS manliá - 13/3
SOCIOLOGIA DA VIDA CONTEMPORÂNEA ürclc - 19/3

IMORMACÒES E INSCRIÇÕES: RUA HUMAITÁ. 170 (ENTRADA
PELA R. MIGUEL PEREIRA) - TELS.:

BOTAFOGO
226-6563 - 246-7793

ASSOCIAÇÃO DE EHSIHO SUPERIOR
SÃO JUDAS TADEU

Enfermagem — Publicidade
Secretariado — Contabilidade

Administração — Estudos Adicionais
Normal (Formação de Professores)

Científico (Prét — Pré? — Prés)

matrículas abertas
(até 25 de fevereiro)

Rua Clarimundo de Melo, n." 79
Tel.: 229-5485

Campus Gonzaga da Gama Filho, 13 de fevereiro de 1975.

Prof. Peralva de Miranda Delgado
Vice-Reitor Acadêmico

ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
SÃO JUDAS TADEU

ELETRÔNICA ¦ ELETROTÉCNICA
TELECOMUNICAÇÃO

HIGIENE E SEGURANÇA AO TRABALHO

aso VAGAS
laboratórios amplos e modernos

bolsas de estudos
matrículas abertas

até 25 de fevereiro
Rua Clarimundo de Melo, n.° 79

Tel.: 229-5485

Direlor do hospital da VEC
ameaça demitir residente
que negar plan lão ^^o INPS

Uniu comissão cle representantes dos 170 mécli-
cos residentes no Hospilal cias Clínicas da UEG vai
se reunir hoje. às 10h; com a direção cio Hospital
para tentar resolver o problema funcional criado
com a próxima instalação, no local, de um postocle urgência do INPS. Tentarão também resolver a
situação dos seis residentes ameaçados onlem clc
demissão pelo diretor, médico Jaime Lànciinan. pornão concordarem com as condições dc trabalho.

Embora achando positiva a instalação de um
posto do INPS no Hospital, os médicos residentes
afirmam que o primeiro atendimento e a triagem
cios pacientes deve ser feita por médicos do próprioInstituto, já que isso não contribui para seu aper-
feiçoamento c especialização. Querem tratar apenas
dos casos que necessitem dc internação on trata-
menio intensivo.

Impa.'-
Os argumentos dos méclt-

cos residentes sobre o tra-
balho no posto de urgência
— de que os plantões para
o atendimento lndlscriml-
nado dos casos prejudicam
seu aprendizado e especiali-
zação — foram explicados
num documento, elaborado
pelos representantes dos re-
sidentes. e distribuído entre
Iodos o.s residentes.

Ao tomar conhecimento
da existência do documen-
to. na manhã dn ontem, o
diretor do hospital passou
a chamar individualmente
os residentes ao seu gabine-
te, perguntando, a cada um.
sc queria continuar no hos-
pitai e se concordava com
os termos do documento, ao
quaJ se referia como "pan-
fleto" c "manifesto." Os que
admitiram concordar com o
documento, o diretor amea-
cou com demissão, dizendo
que, para continuar no ser-
viço do hospital, teriam que
aceitai* as suas condições.

Diante disso, todos o.s re-
sidentes que se encontra-
vam no hospital reuniram-
se nos corredores próximos
ao gabinete, aguardando o

SC

deso nv olvimenio da si-
tuação, já que tinham pra-
zo, até as Kih, para sc apre-
sentarem ao diretor.

Entre os 38 que atende-
ram à convocação, alguns
justificavam dizendo que "q,
hospital é bom para o
aprendizado e, além disso,
está muito dificil conseguir
vaga para residência medi-
ca em outros lugares." Se-
gundo disseram, se o dire-
tor realmente abrir conetir-
so para preenchimento de
vagas de médicos residen-
tes. como chegou a anun-
ciar ontem, com certeza ha-
verá fila na porta do hospi-
tal.

A instalação do posto de
urgência do INPS. que deve-
rá começar a funcionar cm
março, foi decidida no més
passado, como conseqüência
do termo aditivo do convc-
nio que o Hospital das Cli-
nicas mantém com o Insti-
tuto. ü posto deverá aten-
der a 400 pessoas por dia,
mobilizando seis m é d i c os
residentes, cm regime de
plantão de 24 horas, e sob
a supervisão de médicos
contratados cio INPS.

Excesso dc trabalho
Os residentes lembraram

que já trabalham no hospi-
ta! diariamente das 8 às 17
horas, aos sábados das 8 ás
l_h, alem de dar u m
piantáo de 24 horas cm ca-
da semana e um plantão dc
tim dc semana duas vezes
por mês. Por esse trabalho,
que lhes proporciona a es-
pecia lização, recebem CrS
tião por mês, e esperam em
março um aumento para
CrS i mil 200.

Na assembléia-geral reali-
zada iis 13h 30m dc ontem,
os residentes decidiram
continuar trabalhando nor-
malmente, já que o hospital
está com cerca de 600 doen-
tes intei nados. Na reunião.

hoje. tentarão a reinte-
gração dos colegas ameaça-
dos de demissão c a solução
para o trabalho no posto de
urgência, que consideram
prejudicial ao .seu aprendi-
zado. O diretor do hospital
exigiu ontem que retiras-
sem o documento distribui-
do sem o seu conhecimento.

Os residentes contestam,
dizendo que o documento
foi elaborado por sugestão
dos dois médicos que repre-
sentam a direção do hospi-
ial na comissão dos residen-
tes. Alegam, ainda, que não
foram consultados sobre o
trabalho no posto cii,' ur-
gència.

Brasvacin
lará vacinas
em S. Paulo

São Paulo (1 Plano-Di-
retor da Brnsvacin-La-
boratórlo Brasileiro de Va-
clnus S/A — aprova rio on-
tem pelo Governador Laudo
Natel, estabeleci' o detalha-
mento final do complexo rle
edifícios que serão construi-
do.s na área de 340 mil me-
lios quadrados, localizada
uo Município de Embu, pró-
ximo á Capital, já prepara-
da para o início das obras.

Produzir vacinas contra a
poliomielite e sarampo,
além dc uma série de pro-
dutos biológicos para uso
humano e animal que até
agora tèm sido importados,
serão os objetivos funda-
mentais da Empresa Labo-
ratório Brasileiro dc Vaci-
nas S/A, de cujo capital ini-
ciai de Cr$ 12 milhões, o
Governo do Estado partici-
pa com 70%, cabendo os
restantes 30% ao Governo
do Canadá, através do Con-
naught Laboratories Limi-
ted.

INSULINA

Alem da fabricação d c.
vacinas, está prevista, no
complexo dc Embu, a insta-
lacão de um laboratório dc
produção de insulina, outro
cle seringas plásticas des-
cartáveis, uma unidade de
fracionamento de sangue e
um centro cle controle dos
produtos fabricados.

Na fase do implantação
rio complexo que durará pc-
lo menos dois anos, enquan-
to forem construídos o equi-
pados os laboratórios, a va-
cina Sabin será processada
em parte no Canadá e cm
parle no Brasil. Lá serão
produzidos os três tipos de
vírus necessários à fabri-
cação da vacina, cujo pro-
cessatnento e provas finais
df controle ficarão sob a
responsabilidade do Institu-
to Butantã. Depois da im-
plantação do parque, a
Brasvacin estará capacita-
Ua para atender a demanda
nacional de vacinas contra
a poliomielite e sarampo e
ira abastecer, com seus pro-
dutos. o Programa Naciona!
de Imunizações, quo prevê
investimentos de cerca clc
CrS 214 miihões para a imu-
nização da população susce-
tivel até 1980.

Geisel autoriza compra de
mais 20 míüíÕes de doses
da vacina contra meningite

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel autori-
zoü ontem a compra antecipada, pelo Ministério da
Saúde, dc mais 20 milhões de doses cle vacinas bi-
valentes, tipos A e C, para imediata utilização na
Campanha Nacional cle Prevenção da Meningite.

A proposição foi apresentada ao Chefe do Go-
verno pelo Ministro da Saúde, Sr Paulo de Almeida
Machado, o qual esclareceu ao deixar o Gabinete
presidencial que o pedido não se deve a qualquer
agravamento da situação. Foi feito porque a cam-
panha já provou que pode aplicar mais de 10 mi-
lhões cle doses cle vacinas por mês.

Campa nha satisfatória
Informou o Sr Paulo clc

Almeida Machado que a
compra de mais 20 milhões
de doses estava prevista pa-
ra o segundo semestre, mas
o atual ritmo dc vacinação
em massa permitiu a sua
aquisição agora. A CEME
efetuará a transação com
laboratórios franceses e
possivelmente americanos.

A campanha de vacinação

Cronógi-ain
O Ministro da Saúde disse

que o Presidente Geisel au-
torizou também in e d i d a s
para tornar mais flexível
o cronograma de desenvol-
vimento da campanha clc
vacinação, a fim dc que as
necessidades dc diferentes
regiões possam ser atendi-
das imediatamente.

já imunizou mais de 10 mi-
lhões dc pessoas, segundo
dados fornecidos pelo Mi-
nistro da Saúde, beneficiai!-
do as cidades de Brasilia,
Rio de Janeiro, Goiânia,
Curitiba e Florianópolis. A
próxima será Porto Alegre,
onde a vacinação será ini-
ciada hoje, para, em segui-
cia, ser feita a campanha
em Belo Horizonte.

íi flexível
Explicou que autorizará a

execução dc um novo esque-
ma de atendimento a popu-
lações do interior, enviando
equipes dc vacinação pelas
principais rodovias dc cada
região, as qm.iis vacinarão
os moradores dc todas as
cidades ao longo da estrada.

realiza
campanha
contra pólio

Brasília — O Ministério
da Saúde, através da Secre-
taria dc Saúde do DF, está
desenvolvendo o programa
preventivo contra a parall-
sia infantil, em todas as
áreas cio plano-piloto e das
cidadcs-satélites.

Podendo ser aplicada em
crianças de todas as idades,
a vacina deverá ser priori-
taria para aquelas que se
encontram na faixa etária
entre dois meses a quatro
anos. A campanha prosse-
guirá ale o próximo dia 28.

Professoras
mineiras
vão à j listica

Belo Horizonte — Espe-
rancosas com a vitória con-
quistadá pelas 4 mil profes-
soras que a.s antecederam,
cerca de 10 mil mestras mi-
neiras ingressaram na Jus-
tiça desta Capital para re-
ceber o salário mínimo fi-
xado para os exercícios de
l!)7(l e 1971, ou seja, 130%
do mínimo regional.

A ação foi distribuída ao
Juiz da la. Vara dos Feitas
da Fazenda Pública, Sr Fe-
lipe Immesi, o mesmo que,
no final do ano passado,
deu ganho de causa às 4
mil primeiras mestras que
procuraram a Justiça para
reclamar do Estado o paga-
mento desse mínimo.

As professoras baseiam
sua pretensão em dois De-
cretos federais — 66 254, de
1970 e 66 259, do ano seguin-
te.

PARA PASSAR NO VESTIBULAR,PASSE NO CURSO VETOR
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Golbery pede que repartições apressem reclassi/icação
Brasília — O M i n i s t r o

Golbery do Couto o Silva,
Chefe do Oabinele Civil da
Presidência clti República,
enviou ontem circular n to-
do.s os órgãos da adminis-
tração pública federal, reco-
mondando que sejam acele-
tados os trabalhos necessá-
rios á execução efetiva do
novo Plano de Classificação
de Cargos.

Acentua O documento que
o Presidente Ernesto Geisel
esta empenhado em dar
cumprimento, no menor
prazo possível, às medidas
necessárias à implantação
do Plano, cujo decreto foi
assinado em agosto do ano
passado. A circular pede
ainda a aceleração dos tra-
balhos relativos á atuali-
zação de promoções e aces-
sos.

ACELERAR

A integra da circular cn-
vlada pelo Ministro Golbery
do Couto c Silva a todos os
órgãos da administração di-
reta é a seguinte:

"O Governo está interes-
sacio cm dar cumprimento,
no menor prazo possivel, ao
Decreto-Lei n° 1 341, cie 22
cle agosto dc 1974, q it e
dispõe sobre a implantação
gradua lista do Plano de
Classificação de Cargos, de
acordo com o.s instrumentos
para isso editados.

Assim sendo, recomenda
o Senhor Presidente da Re-

publica, sejam acelerados os
trabalhos necessários à efe-
tlvu implantação do Plano,
inclusive os relativos à
atualização cle promoções e
acessos.

Tendo em vista que a fl-
xaçáo da lotação, regula-
montada pelo Decreto nv
74 448, (le 22 de agosto de
1974, constitui pré-requisito
para a implantação do Pia-
no, recomenda, ainda, o
Chefe do Governo que se dê
absoluta prioridade a esse
i r a b a lho. sobres! ando-se
quaisquer processos de rees-
truturaçáo cm órgãos que
já implantaram a reforma
administrativa, a fim de
evitar maior atraso no esta-
bclcclmeiito da respectiva
lotação, que deve ser feita,
á base das estruturas
atuais, aprovadas na vigén-
cia do Decreto-Lei n9 200,
de 25 de fevereiro de 1967.
com a redação dada pelo de
nv 900, de 29 cte setembro de
1969.

Recomenda, lambem, o
Senhor Presidente da Repú-
blica que os órgãos onde
ainda náo se implantou a
i' e f o r m a administrativa.
providenciem, com a maior
urgência, junto aos órgãos
competentes, inclusive á. Sc-
cretaria de Modernização o
Reforma Administrativa da
Secretaria dc Planejamento,
da Presidência da Repúbli-
ca. a aprovação da.s respac-
tivas estruturas básica e rc-
gimental."

Projeto de lempo de
serviço vai a O ei sei

Metalúrgicos
reivindicam
cm congresso

Porto Alegre , Melhor
distribuição d{i reivda nacio-
nal, desapropriação dos la-
tiíúndios, restrições aos
grupos econômicos interna-
cionais c reformulação do
Plano Nacional dc Habi-
taeáo foram algumas das
reivindicações aprovadas no
9C Congresso Nacional dos
MelalúrgicOK, a ser encerra-
do hoje em/Porto Alegre.

Arcebispo cie
Aracaju lem
novo auxiliar

Cidade do Vaticano — O
Padre Evaldo Gonçalves do
Amaral, da Ordem dos Salc-
sVarhos, é o novo auxiliar do
Arcebispo de Aracaju, Ser-
gipe. Monsenhor Gonçalves
do Amaral, nomeado ontem
pelo Papa Paulo VI. nasceu
no Recife, a 26 dc maio dc
1927, e foi ordenado sacer-
dote a S cie dezembro de
1954.

Durante oito anos, exer-
ceu as funções dc Secreta-
rio Inspetor da Provincia
Nordeste cie sua ordem no
Brasil. Foi Reitor do San-
t.uário do Sagrado Coraçáo
no Recife

(\rove ri ío fará programas de
IV por canal dc alio nível
aonde emissoras não chegam

Brasília — A Rede Nacional clc Refransmissão
cie Minais cie Televisão; cm estudo no Ministério dus
Comunicações; poderá oferecer às localidades onde
não existam estações geradoras, ou mesmo quando
existirem redes cle ...transmissão eom má qualida-
cle técnica, unia seleção cle programas através dc
um único canal com alto nivel técnico cle retrans-
missão dos sinais.

A informação foi prestada ontem pelo secreta-
rio-geral cio Ministério cias Comunicações, enge-
nheiro Romulo Villar Furtado, ao explicar os obje-
tivos do Grupo de Trabalho, que num prazo cle 120
dias deverá definir a conceituação, filosofia geral
cle funcionamento, estrutura básica e os métodos
clc operação cle uma rede nacional.
QUALIDADE

Ressaltou o Secretario-
Geral que 0 oferecimento,
a principio, de um único ca-
nal com uma programação
selecionada, não significa c
náo deve ser entendido co-
mo estatlzação do setor cle
r e t r ansmissão e progra-
mação de sinais dc TV. Ao
contrário, disse, com isso o
M i n i s t é r i o das Comuni-
cações procura oferecer
uma opção às localidades
que recebem sinais de tcle-
visão com baixa qualidade
técnica, além cie ampliar o
alcance cias transmissões de

sons e imagens para abran-
ger maior parte do territo-
rio nacional.

Explicou que existem hoje
no Brasil uma infinidade de
sistemas de retransmissão
de televisão, alguns regula-
res. autorizados pelo Minis-
tério das Comunicações c
outros irregulares, mas.
quase todos com deficien-
cias técnicas nos equipa-
mentos, fora dos requisitos
técnicos determinados pela
portaria ministerial n' 139/
73. baixada com a finalida-
cle dc disciplinar e normah-
zar o sistema cle retrans-
missão cle sinais dc tele-
visão no Brasil.

Federal dá
2 primeiros
para Minas

Os dois p ti nl ei ros prêmios
du Loteria Federal corrida
ontem foram vendidos cm
Minas Gerais: CrSGOO mi!
para o bilhete 15 9.'il e
CrSlil) mll pura 0 47 094 (I
extra de CrS 12(1 mil saiu
para o 5.° vigésimo da série
B do bilhete 15 020. vendido
em são Paulo.

São Paulo ficou lambem
cum o terceiro prêmio, para
o bilhete 12 840. no valor dc
CrS30 mil: o quarto, para
o bilhete 33 330. no valor dc
CrS 20 mll, e o quinto, pura
o bilhete 11 042- no valor de
CrS 10 mll.

Ônibus são
depredados
ao E. Santo

Vitória Revoltados com
mais de duas horas de espe-
ra. moradores da localidade
clc Ilha das Piores depreda-
ra'm onlem e queimaram
bancos de dois ônibus da
Viação Alvorada que de-
viam trazê-los a Vitória.

L'm choque da Policia
Militar conseguiu conter os
ânimos com alguns disparos
para o alto. mas não foi
efetuada nenhuma prisão.

Abadi acha muilo baixos os
índices para reajuste dos
alugueis de mais de 10 anos

O presidente da Associação Brasileira das Ad*
ministradoras cle Imóveis (Abadi), Sr Geraldo Ci-
ribelli, acha que devo ter havido "um erro de im-
pressão" no Diário Oficial que publicou os novos
multiplicadores determinados pela Secretaria de
Planejamento para o reajustamento dos aluguéis
anteriores a novembro cle 1964.

Dc acordo com o.s multiplicadores publicados o
índice do reajustamento e de lll''. e incidindo so-
bre valores "sabidamente desatualizados", segundo
o presidente cia Abadi. Ele observa que se fosse
mantido o critério anterior, esses aluguéis teriam
cm maio um aumento cle cerca dc 50'í,. Mas mes-
mo assim esse reajustamento não elevar'.*. _v> pre-
cos aos níveis de mercado.
ATUALIZAÇÃO

A Lei 4 494. que regulou
o inquilinato em novembro
de 19G4, previa que em no-
vembro dc 1974 — ou seja.
lu anos depois — o valor
cios aluguéis anteriores à
sua vigência deveria estar
corrigido e atualizado. Isso
não se concretizou, segundo
o Sr Ciribelli: os preços des-
ses aluguéis, que represen-
tam 15r; das locações no
Rio. continuam muito abai-
xo cios níveis do mercado.

A nova Le! aprovada pelo
Congresso no final do ano
passado determinou que a
Secretaria de Planejamento
deveria fixar o.s índices pa-
ra o reajustamento das lo-

cações anteriores a 1964. O
presidente da Abadi lembra,
que o próprio autor do an-
teprojeto da nova Lei cio
fnquilinato enviado ao Con-
gresso. Desembargador Luís
Antônio clc Andrade, previa
que essas locações, com o*;
novos índices, teriam o seu
valor corrigido e atualizado

Essa lei resume-se n a
transcrição de três artigos
do anteprojeto, justamente
os que determinam os crit-c-
rios para o reajustamento.
O Sr Geraldo Ciribelli rc-
corda que o próprio autor
do anteprojeto, em decla-
rações à imprensa, no final
de 1974, lembrava que em
certas áreas a atualização
seria considerável.

Brasília — O anteprojeto
sobre contagem reciproca
do lempo clc serviço, prepa-
rado por técnicos do Minis-
tério da Previdência o do
DASP, deverá ser entregue
hoje ao Presidente Ernesto
Geisel, durante o seu despa-
cho com o Ministro Nasci-
mento e Silva.

Com esse projeto — a ser
submetido ao Congresso Na-
cional sob regime de urgén-
cia — o Ministério (pier que
o custeio da aposentadoria,
de agora cm diante, fique
a cargo exclusivo do órgão
a que for requerida, isto é,
ao INPS ou ao IPASE,
finando se tratar de servi-
dor público.

TEMPO DE SERVIÇO

A grande vantagem cpie
o projeto estabelece é (pie.

Inativos do
INPS terão

após a aprovação, transfor-
mando-se em lei todo tem-
po de serviço — seja no se-
tor público como no privado
— terá contagem recíproca,
o que significa dizer que o
funcionário passará a con-
tar para a sua aposentado-
ria o tempo de trabalho em
empresas do setor privado,
o mesmo acontecendo àque-
le trabalhador da empresa
privada que ingressar no
serviço público.

Ontem mesmo o Ministro
Nascimento e Silva deter-
minou aos seus assessores
diretos que instruíssem aos
técnicos do Ministério da
Previdência para que sc la-
miliarlzassem com as dire-
trizes a .serem adotadas,
quando o projeto for trans-
formado em lei, a Iim clc
que estejam em condições
de atendei* prontamente a
todos os interessados.

Trabalho
fixa a data

20°/o emmarco de concurso
A partir de lv de março,

os benefícios dos inativos
do INPS. os proventos dos
servidores aposentados e as
pensões dos seus dependen-
tes serão reajustados em
mai.s 20';. como comple-
mentação do abono d e
emergência que teve a sua
primeira parcela dc aumen-
to. no valor de 10r,'., conce-
elida em dezembro.

O centro de processamen-
to dc dados do INPS vai
omitir novos capões de pa-
gamento para substituir o.s
cupões a vencer, e que estão
em poder do.s beneficiários.
As esposas, filhos menores
de 18 anos e filhas até 21
anos com pensões iniciadas
cm dezembro ja terão seus
venci mentos reajustados
dentro das novas normas.

Brasília — Com um nú-
mero parcial dc inscritos —
13 mil e 25 candidatos, con-
siderado recorde, uma vez
que para este ano só serão
oferecidas 000 vagas — o
Ministério do Trabalho pro-
gramou para o dia 16 dc
março próximo a reali-
zação, em todo o pais, das
provas do concurso de ins-
petor de trabalho.

Como jã era esperado,
São Paulo registrou o maior
número de candidatos, tota-
lizando 4 mil e 88 inscritos.
que disputarão 100 vagas.
Seguem-se o Estado da
fusão i Guanabara—Rio de
Janeiro), com 3 mil 680 can-
didatos para 60 vagas: e
Minas Gerais, onde 940 pes-
.soas disputarão 88 vagais.
Os Estados do Acre c dc
Pernambuco ainda não en-
caminharam as relações de
inscritos, devendo fazê-lo
dentro de mais alguns dias.
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Greve de 300 Bancários
continua requerem
em S. Paulo abono de 10%

São Paulo — Quase 300
operários da Civilplan En-
genharia e sua subsidiária
Hegas Ltda. continuavam
em greve legal até o fim da
tarde de ontem porque a
empresa náo tinha cumpri-
do ainda sua promessa de
pagar-lhes os salários, atra-
sados desde outubro do ano
passado.

A Prefeitura, que emprei-
tou as firmas para a cons-
ti tição de um parque infan-
til no Tatuapé e de um via-
duto do centro da Capital,
afiima que seus pagamen-
tos estão em dia e portanto
não tem culpa do atraso.

D.ante da greve, iniciada
anteontem, os diretores das
duas empresas limitam-se a
afirmar que "está tudo em
oi dem" e que "a'é amanhã
os empregados devem reee-
ber tudo a que têm direito."
Com o movimento operário,
ii policia descobriu oue a Cl-
vllplan não registra mui-
tos deles.

O presidente da Junta
Governativa do Sindicato
dos Bancários, Sr José Luis
Ribeiro da Silva, esteve em
entendimentos com o chefe
do Departamento Jurídico
do Sindicato dos Bancos, Sr
Ivan Paim, visando a obter
Um abono de emergência de
10',,. a partir dc março. Os
bancários receberam 30r,'-
de aumento em setembro.

O representante do .sindi-
cato patronal disse que o
pedido teria boa receptivi-
dade junto ao presidente da
entidade, professor Teófilo
de Azeredo Santos, mas é
necessário ouvir todos os
seus associados em assem-
bléia, para que seja aprova-
da a decisão.

Na próxima terça-feira,
às 10 horas, o Vigário Epis-
copai do Centro da cidade,
padre Alipio Deodato de
Sousa, estará representando
o Cardeal Eugênio Salles na
solenidade cle entronizacão
da Imagem de Santo Agos-
tinho na sede do Sindicato
dos Bancários.

Outra: a programação da '

Rádio JB/FM Estéreo só reproduz
gravações de alta qualidade técnica e musical.

Outra: discoteca exclusiva, com a.s mais recentes
edições musicais publicadas no exterior.

Outra: programação completa,incluindo obras
consagradas e novidades musicais. Desde música

medieval, renascentista; erudita, até o mais
avançado som cie hoje, produzido pelos laboratórios

eletro-acústicos da Europa e listados Unidos.
Outra: noticiários compactos e rápidos, de hora

em hora. para que você continue ligado no mundo.
Outra: o programa Clássicos em FM.

todas as segundas-feiras, é transmitido em
quatro canais de som. É o processo quadrasônico,

uma nova e fantástica experiência em rádio.
Rádio JB/FM Estéreo. Porque você tem

dois ouvidos, inteligência e muito bom gosto.
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As prestações das casas fíniin
ciadas pelo flano dn EqiiíviUónein
Salarial do iinii tonto um reajusto
máximo de 28'.í a pari ir de 1" de
Iulho deste ano. upe.stvr dc o índice

cle correção iiionoiárla entro abril
cio 1 í 1*7-1 o deste ano. que regula as
prestações cio Sistema Financeiro
rln Habitação - SFH ser estima-
.l.i em 34,07';:.,

A maior parte dos reajustes se-
¦¦a de 24'.*., Mus os mutuários das
Cohabs quo pagam Cr$ 100 e
Crs 50 mensais terão um reajuste
(ie apenas tf: o uma restituição
de ii', no valor das prestações
atuais, respectivamente. A diferen-
ça deve-se ao abatimento cle Ul'.
no valor das prestações pauas em
HVH até um máximo cle CrS 3 mll
|. mínimo dc CrS 2t0 permitido pe-
Io Decreto-Lei ny 1 358.

Corrução irimcslrnl
#¦

Estes dados foram obtidos eom
a divulgação extra-oficial do valor
das ORTNs pura o mès cie abril
(Ci'S 112.201. que também é aplica-
do no inicio cle cada trimestre civil
h Unidade Padrão cle Capital, moe-
dn do BNH, atualmente valendo
CrS 10(1.70. Isto implica numa cor-
reção trimestral de 5.15'; que será
aplicada às prestações dos mutua-
rios do SFH que optaram pelo Pia-
no cie Correção Monetária icerca
cle 10'. do total i. No mesmo perio-
do do ano passado a correção fora
cle 3.80' -.

O reajuste de 5.15','! na UPC a
partir de 1" cle abril se aplica, tam-
bem. às cadernetas cle poupança,
proporcionando aos depositantes
que já tiverem completado o prazo
mmimo cie carência cle 180 dias. um
rendimento cle G.íi.V,. considerando
os juros de 1.5'. no trimestre. '\
modificação no valor da UPC em
iv cle abril altera, ainda, o valor
máximo dr financiamento do Siste-
ma Financeiro da Habitação, atuai-

mente 2 mil o 250 UPC i.CrS 240
mili paia Cr$ 252 mll e 585.

Estes índices Indicam que a
correção monetária, que havia do-
cllnaclo no último trimestre do ano
passado (4.7.7.CÍ i', voltou a subir este
í no como conseqüência dn elevação
nos índices cle preços por atacado
(disponibilidade Internai no qual
se baseia o cálculo da.s ORTNs,

Em dezembro, por exemplo, a
correção monetária sobro novem-
bro foi dc 1,2(1, indice que se elevou
em janeiro para 1,28%, .Ia no més
de fevereiro houve um salto para
l,52r!. Para março o reajuste pre-
visto é do l.liil';, devido a diferença
entre o valor atual dn ORTN iCrS
108 o 38 centavos) c o do més, esti-
mado em CrS 11(1 c 18 centavos, en-
qtianio a diferença para o mês de
nbrtl é estimada em 1,80%.

I iálciilo dn pre.stacâo
O reajusto da.s prestações do

Sistema Financeiro da Habitação
íSFH) loma por base o Índico de
correção monetária entre os meses
de abril do ano cm curso oom o an-
terior. estimado esto ano em
34.07'. . O cálculo baseia-se no roa-
fronto do valor da ORTN cle abril
dc 1074 iCrS 83 o 73 centavos) e o
estimado para abril deste ano iCrS
I12.26i. No periodo anterior o roa-
juste foi de 14,40%.

Este indico se aplica ao.s con-
tratos regulados pelo Plano cle
Equivalência Salarial <GO clias após
o novo salário mínimo). E' cle se
notar que nos últimos anos o sala-
rio mmimo tem tido maior reajuste
que o da.s prestações, já que, além
da correção, incorpora a produtlvi-
dade e o resíduo inflacionário do
ano anterior.

Com o beneficio fiscal introdu-
ziclo pelo Decreto-Lei 1358. no eu-
tanto, o reajuste das prestações do.s

Imóveis financiados pelo ,SFH será
.sensivelmente reduzido pnra todas
os mutuários, o Decreto facultará
um abatimento no Imposto do Reu-
da do 10', do valor das prestações
pagas em 1074, até um máximo rin
CrS 3 mll o mínimo de Crs 240,

Na pralica, um mutuário que
paga CrS 50 mensais n uma Cohab
tem um abatimento d<' 40% sobro
esla prestação, superior, inclusive,
ao reajusto da prestação, o que re-
presénta um subsidio do Governo
dc 0';. Quem paga CrS 100 por mês
tora uma dedução cle 20''; ou ape-
nas 14'.; cle reajuste na prestação.
A média dos mutuários, com o aba-
timento cle 10%, só sofrerá reajuste
dc 24','í em suas prestações mon-
sais. Quem paga CrS 4 mil por mês
poderá abater li'.' do Imposto de
Renda, tendo sua prestação au-
montada em apenas 28%.

\ iinliifíciis (lo sisleniü
Os técnicos do Banco Nacional

.la Habitação consideram quo estes
números provam as vantagens da
compra de imóveis financiados polo
SFH em relação a qualquer outro
tipo cte financiamento do mercado
imobiliário devido ao abatimento
dc parte das prestações no Imposto
cle Renda.

Em comparação com os alu-
guei.s. a amortização da casa polo
SFH mostra menor reajuste, já que
cie acordo eom a nova Lei do Inqul-
limito aqueles sofrerão reajuste
com base no.s índices de correção
monetária entre os meses dc abril
dc eada ano. isto é, 34,07'; este
ano. Os alugueis serão reajustados
lambem a partir de Io cle julho, co-
mo a.s prestações, ma.s não permi-
tem ao.s inquilinos abater qualquer
parcela cio Imposto de Renda. Há
ainda a considerar o patrimônio
que o mutuário começa a formar
ao comprar sua ca.sa pelo SFH.

Guanabara
suspende
incentivos

O Covorno da Guanabara
resolveu .suspender n con-
ee.ssâo cle toclos o.s inceuti-
vos fiscais previstos nn le-
gislação estadual, tendo o
Governador Chagas Freitas
encaminhado ontem oficio
an Ministro da Fazenda. Sr
Mário Henrique Simonsen.
solicitando um pronuncia-
monto do Governo federal
sobro os eleitos dn Lei Com-
plementar nv 24, que clisci-
pllna o.s favores fiscais ofe-
tecidos pelo.s Estados

A consulta levantada pelo
Governador carioca iuchma
.sr os benefícios fiscais pre-
vistos na legislação do Esta
do loram vedados a partir
da publicação da Lei Com-
piementur n" 24, cle 0 de ja-
neiro ultimo, que dispôs so-
bre o* convênios para as
isenções do ICM entr*1 os
Estados,

PARECERES
O ofício foi acompanhado

cio pareceres do Sr Otávio
Gouveia de Bulhões, presi-
ciente da Comissão de Pro-
gramação o Orientação Fi-
nanceira d o Estado o do
Banco do Estado da Guana-
bara: cio Secretário de Fi-
panças. Sr Heitor Schiller.

e da Procuradoria-Geral da
Guanabara O.s pareceres
sáo no sentido da. manu-
tenção dos incentivos fis-
caís.

<6
Foi urcva peiva o
Heixry Ford i\ão ter
sido nosso cliente.
Heixry Ford, o rei do automóvel,
i\ão gostava de bancos."Eles só dão dinheiro quando
minha empresa está bem",
dizia irritado, cada
vez que lhe recusavam
\im empréstimo.
Ainda hoje, muitos bancos
são assim, dando razão
ao velho Ford.

Este, felizmente, não é
o caso do BEMGE,
um companheiro de verdade
nas horas difíceis.
Só no ano passado nossos
empréstimos cresceram 51,61
Experimente! Entre em
uma de nossas 209 agências.
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BEMGE ^F
, Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

UM COMPANHEIRO DE VERDADE

BANCO CENTRAL DO BRASIL

no uso das
5 da tei n,°

letras

PRESIDÊNCIA
O BANCO CENTRAL DO BRASIL,

atribuições que lhe confere o artigo 1
6.024, de 13 de marco de 1974,
RESOLVE,
com fundamento oo artigo 15; inciso,
"b" e "c", da mesma Lei,' DECRETAR a LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL da NOBRE S.A. DISTRIBUIDORA Dc
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na
Avenida Rio Branco, n.° 131, 12° andar, Rio de Ja-
neiro, Estado da Guanabara, nomeando LIQUIDAN-
TE o Sr. ELMO GLORIA DE MATTOS, brasileiro, ca-
sado, funcionário do Banco Central do Brasil, resi-
dente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Es-
tado da Guanabara.

Indica-se como termo legal da liquidação o dia
9 de dezembro de 1974.

Brasília (DF), 7 de fevereiro de 1975.
as.) Paulo H. Pereira Lira

Presidente

BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESIDÊNCIA

O Presidente do BANCO CENTRAL DO BRASIL,
no uso de suas atribuições, tendo em vista o dis-
posto no artigo 41, combinado com o artigo l.° da
Lei n.° 6.024, de 13 de marco de 1974,
RESOLVE
nomear a Comissão abaixo, para proceder a INQUE-
RITO na NOBRE S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na Avenida Rio
Branco h.° 131, i2.° andar, Rio de Janeiro (GB), ora
sob regime de LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL:
Presidente - Dr. EDSON JORGE ABBÊS, Advogado,

funcionário do Banco Central do Brasil, loiado
em sua Delegacia Regional no Esiado da Gua-
nabara; e

Membros - ALCIO CHAGAS NOGUEIRA e PAULO
VIEIRA DE CARVALHO, ambos funcionários do
Banco Central do Brasil, também lotados em sua
Delegacia Regional no Estado da Guanabara.
Brasília (DF), 7 de levereiro de 1975.

as.) Paulo H. Pereira Lira
Presidente

IP
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DIVISÃOsem desperdício do espaço.
MULTIPLICAÇÃO de áreas
confortáveis de trabalho.
DitVliNUIÇÃÜ de custos
e tempo de instalação.
SOMA da qualidade DivHux
com a experiência SEPARIT.

MÓVEIS E lfSTALAÇLVL:-
Av. Augusto Severo, 172-

tff

LTOÀ,
Bio - CB

«242-8714 • 222-4982^
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T _f__t_JL **confrontação com os EUA

Brasília - O Chanceler
Azeredo da Silveira adver-tiu ontem á noite, nuniaconversa informal com jor-niilistas, que o Brasil nãodará seu apoio á criação de
qualquer organismo que te-nha couto objetivo principala confrontação com os Es-
lados Unidos.

Assegurou, no entanto,
que o Governo brasileiro se
dispõe a incentivar a cons-
titulcáo da Sociedade Eco-
n ó mica Latino-Americana
— Sela — proposta i>ola Ve-
nezuela o pelo México, des-
de que ela represente o
aperfeiçoamento de meca-
nistnos já existentes, como
a Comissão Especial deCoordenação Latino-Ameri-
cana — Ceda — órgão liga-do ás Nações Unidas.

MESMA LINGUAGEM

Essa advertência foi feita
pouco depois cle o Ministro
das Relações Exteriores ter-
sc referido ao tipo clc diálo-
go que o Brasil mantém
com o.s Estados Unidos, no
discurso de saudação ao no-ve chefe do Departamento
dc Organismos Regionais
Amerlcr.nos do Itamarati,
Embaixador Carlos Duarte.

— Costuma-se dizer 
observou o Chanceler Sil-
veira — que os países da
América Latina são es trl-
dentes nos seus reclamos
públicos em relação aos És-
tados Unidos, mas que assu-
mem uma atitude mais
branda no diálogo privado,
bilateral. Com o Brasil, po-
rém, passa-se exatamente o
contrário: não acompanha-
mos as manifestações estri-
dentes *• demagógicas publi-
camente, mas no diálogo
privado mantemos absoluta
firmeza e franqueza e tn
nossas posições.

CONTINENTE MAIS
FORTE

O Ministro observou que
hoje a América Latina tem
dc ser olhada sem simplifi-
cações, como se fazh no
passado. O Continente está
a d q uirindo personalidade
própria em conseqüência do
próprio fortalecimento dos
paises que o constituem. Is-
so gera diferenças, mas.
também, identidades mar-
cantes, como um amplo de-
nominador comum que deve
•ser habilmente explorado.

—- Estamos em vias de
criar novo mecanismo mais
adequado, para a inte-
gração do Continente e es-
peramos que não seja mais
uma tentativa frustrada —
disse o Chanceler, referiu-
do-se aos trabalhos de rc-
forma da OEA e. indireta-
mente, á idéia de consti-
tuição da Seia.

Venezuela acha <|iie as
suas leses prevalecem

l, srTi w" 
~»° Mlnistl'° clíl Pazcncirt dn Venezue.m. Si Hector Hurtado. classificou ontem como 

' 
i

SS* 
*»!?«*- ll" a'°verho brasil ao

Amorknna Wa 
So6hÍ?*?f r';''"',<"--i™ Latino-wni.itcana - sisLA — destinada a defender nsPrçços e os termos cle comercialização das matériasprimas produzidas no continente m'u'•'••"-

Dando conlfi da, conversa, qu,. manteve como Presidente Ernesto Geisel. com os Min' ms 
"l

ío Ceuu'Yl° 
EN'"'rÍ,,r e com " '"•'1^1"»1" do lan"co Cent al, o emissário especial do Presidente daVenezuela afirmou ter encontrado o Brasil com umaposição muno aberta, disposto a analisar os ob -vos e os mecanismos operacionais da SELA

HORA DE AGIR

vo„ ^n p!'? -f "ina^ de pEipel datilografado que lc-
sr i vn. r,MCh,!,U; G''''sc! !la ^-W-rclra, segundo oS II cio, Hurtado. constituem apenas um esboçoPosseiro do que o México c a Venezuela pensam«era futura sociedade Econômica Latino-America-• - o Primeiro organismo genuinamente econômicoque nao Ira se sobrepor B qualquer das organiza-
existente!!0" ' lntcrametí™™ <"' "u.tidiais já

Chega clc organizações declamatórias Parasso ja temos a OEA e outras tantas do mesmo gc-neio — observou.
Afirma o Ministro Hurtado que a experiéiviada Organização dos Paises Produtores de Petrótoa OPEP. deve servir como lição para que os pai-ses em desenvolvimento se coordenem na defesa cleseus interesses econômicos.

Se as nações industrializadas podem atuirisoladamente em entidades como a OECü por oueos países latino-americanos não podem criar um or-ganismo igual para o continente? -- IndagouAo longo de 15 anos. a OPEP .somou esforçospara obter a unidade rpie agora b.-ncficia os nai-ses membros. Nesse período - afirma o MinistroHurtado —a Venezuela enfrentou dificuldades es-pecialmente criticas da imprensa internacionale ate cle grupos internos que viam na sua filiaçãoa OPEP a causa clc problemas econômicos que opais sofria.
Para ter sucesso, é preciso fé e convicção noque se esta tazendo -- indicou o MinistroA Venezuela, assegura seu Ministro da Fazendarepetindo palavras do Presidente Carlos Andrés Pe-rcs. esta disposta a por seu petróleo á serviço daAmerica Latina:

- O petróleo será também o café. o cobre, oIcrro a banana e todos os demais produtos prima-nos do continente - anuncia o Sr Hurtado. acres-contando que a SELA, numa etapa futura, poderápromover também a coordenação do.s interesses ciaAmerica Latina com o.-- dos demais paise.s do Ter-ceiro Mundo.
— Mas a SELA. advertiu ainda, não será criadacomo Deus criou o mundo, em sete dias. O primei-ro passo, agora, serão os convites para que os pai-ses do continente se rciinam para tratar do seuconu-udo e dos seus objetivos.

Casa da Moeda do Brasil
CMB

AVISO

Mr JWm F?/7Í°\ s";,-s £»'«%.
««forme Edital flfujdo ns SeçSo dc Cctrnrj. V ni

0:0

CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB)
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES

(a) Jci« Glui
Chefe da DVAU

—-—-—-J

BancoDenasa ch
clc Investimento S.A,

Comunica
que através dc sua coordenação e assessoria foi celebradocontrato dc garantia cle subscrição dc10.000.000 dc ações ordinárias c 10.000.000 de ações preferenciaisPelo valor nominal de Cr$ 1,00 por ação. totalizando

Cr$ 20.000.000,00
entre

Investimentos Brasileiros S.A.
e

Orniex S.A.
Organização Nacional dc importação e Exportação

A Assembléia Geral extraordinária —-—
realizada cm 31.12.74, pelos acionistas da On.ievhomologou jo aumento de capital social da empresade Cri, 30.000.000,00 para Cr$ 50.00ü.(KX).00. 

*

Investimentos Brasileiros S.A.

y

Orniex S.A.
.; Urgaruzação Nacional de Importação e Exportação

Banco Denasa de Investimento SA
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
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«I AGÊNCIAS EM TODO O BRAS,' - BAUNCETH ENCERRADO EM 3, DE IANE.RO DE ,975.
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CONSELHO ÜELIBERAIIV "OBERTO FERREIRA DO AMARAL
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LUIZ DUMONT VILLARES VAIt CHAVES

AtIVO

DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
EMPRÉSTIMOS.,
OUTROS CRÉDITOS.
VALORES E BENS

508.288.471.SO
?55 57Ü 980.83
I53J5ÍJ .128.Í5

1%.310.028,92

Í226.880.5E

PASSIVO

NAO EXIGlVEL
Capital.'
De Residen-
íi>5 nu !¦'., ¦

Df Residra
179.37'! 591,00

d25.J09.00

C- IMOBILIZADO

D - RESULTADOS PENDENTES

E- CONTAS DE COMPENSAÇÃO

C.G.C. 61.364.022

208.540.7'! S,.12

•17.322.032.45

J___8.0.64.Í01,6Ò
13 741.463.788 37

G- EXIGlVEL
DeDositos:
AVistaeaCu,íoPia.'o.

H- OUTRAS EXIGIBILIDADES
I- OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
1- RESULTAOOS PENDENTES
K* CONTAS DE COMPENSAÇÃO

La.jic.o Valenlim Medeiros -T<

180 000.000,00
30 000 000,00

186.645.000.29 396.645.000.29

348.043.109.29
167.737.801,31 2.515,780,911,10

- 1-901.371.235,19

779.113,98066

80,498,560,13
 g.068.064 ;qi rir

f.3.74 1.463.78a:T17
om Contabilidade CRC. - SP. n ° T^lTsBF

- Banco de Investimento S.A.

A1IVO
PASSIVO

A- DISPONÍVEL

B- REALIZÁVEL
Devedores por Rosponsabikia-
des de Refinanciamentos por In-
centivos Governamentais...
Devedores por Repasse de Re-
cursos do Exienor C/Paridade
Cambial.. ,
Devedoiés por Rppassede Recut-
sos do Esterioi -EXIMBANK,.
Devedores por Financiamento-
Outros Créaitos
Ai,ões, Débénluies e Oulros Va o-
ff»^

 ' <'• I ¦' C-ip.lai a Realiíar
C- IMOBILIZADO

D RESULTADOS PENDENTES
E- CONTAS DE COMPENSAÇÃO

80 326.194.41
F- NAO EXIGlVEL

28 764 606,17

78.243.411,12

10.528 988.77
638,029.201.86
373 386,467,50

35 506.675,10
25000 000,00

ntodeCdpital-
modeCauital

rnbo ficação
scie.er

G- EXIGlVEL
Relinanciados p/Incentivos
CiOverhameníais
Repasse de Recursos do £¦
Com Paridade Cambial...
Rei assedeReí'/;sos3oE«

1L CGC. 60.394,939/0001

1.186 459 349 52

7.459.132,30

128 754.277,19

9.807 989.643.27

11.213.988.596.G9

EXIMBANK ...
Depósitos Bancários C/Correção
Monetária
Dividendos a Paçtar
Outros Créditos..

H - RESULTADOS PENDENTES
I- CONTAS OE COMPENSAÇÃO

CJit .-- ¦ 
" 

. 
' '' -'. .

30.000.000.00

30.000.000.00
15.000.000,00
25.000.000.00
.29.4 1 1.046.50

76.770.153,00

80.626,234,19

10.597.724.45

603.013.315.08
¦o-

449.6,0,722,64

129.411.046,50

"§miné
Financeira S.A.
Crédito,Financiamento e Investimento

ATIVO

A- DISPONÍVEL

B- REALIZÁVEL
Financiamento Oper. c/
Aceites Cambiais
Financiamento Oper. c/
Agente Financeiro
OUTRAS APLICAÇÕES
VALORESEBENS
OUTROS CRÉDITOS .....

C* IMOBILIZADO

D* RESULTADO PENDENTE

29.786,873,48

599.162.922.60

3.911.971.59
33 997.078.16

7,056.169.62
_ 8.280.725.64

CONTAS DE COMPENSAÇÃO 63g 
8g

652.408 867,61
4.742.987,73

1.501,537,07
'9.168.03

F- NAO EXIGlVEL

Aumento ae Capital „,..,
Reservas e Fundos 

G • EXIGlVEL
Titulos Cambiais
Oper. de Refinanciamento
Finame
Outras Cor.m. .

CGC. 61.083 903
..'-328.339.433.9:

L

RESULTADO PENDENTE
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Zefer.no Looes F,

(õmtnÀ S. A. de Crédito Imobiliário

ATIVO

¦ DISPONÍVEL

REALIZÁVEL
finar* amerítos.
Outros Créditos

IMOBILIZADO

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

804,446,415,33
.17.758.804.64

188.968.015,24

822.205.219*97

1.305.542,16

12.131.939,87

2.057.713.507.42

3.062 324.824.66

F- NAO EXIGlVEL
Capital, Resetvas e Fundos .

G • EXIGlVEL
Letras Imobiliárias
Depósitos do Público
Outras Responsabilidades...

RESULTADO PENDENTE

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

C.G.C. 61,775.672/1

TAXAS DE RNANCIAMENTOS:

Banco do Commercio c Industria dc Sao Pauio S/A.

soa jurídica)
l.a produçáo e ao comércio (pes

pra^o alé 60 dias
prazo superior a 60 dias. 15.6%

I6,S„
2. a paiticulare

3. Res, 130-B
juros 
comissão.

3 (pessoas físicas)  q7<q% g a
.nico Centra!:

¦/ - 15,6% a.a.

4. à atividade rural
alé GO 

yeffls o maior salário mínimo vigente e Cooixtrativasde produtos rurais para repasse aos seus associados (dequalquer valor) v
acima rie 50 vezes ™!~I™~
a aquisição de insumos modernos ','„","

13,0% aa.
15,0% aa

7,0% a._

COMIND • Banco de Investimento S/A.

Custo anual imai até 3,6 ,i a i)p maij iqf.

COMIND -Financeira S/A. Credita Financiamento e lnv

Bil:,e  12 meses 18 meses

í±_v  °'1060ü ü'07bb0íabelaV  0,10842 0,07651

ECONOMIA

ig«iiifud0niinò (Sinriiò gjmlnA

(Junino
gumiuA

(^.IMMMlS
fOlUUih
(JMniiiA
jTBinhiA

tfjl.lll,,,'
Éflnnlnò

tfBníliiA

^HMIllA
(QmhhiA
(piniiii
(T ,.,S
U3>iimiiA
(5i,ii,i4
(Tiniini1»

iA
MlS

ÉjSminA

^inliid
(SminA
^ min A
fpintnA
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(JhiíhA
^RnilnA

(T»minA
(JeniiiA
^rnlnA
(^¦miiiA
(Ç'miiiA
^CTilnA
tfSmlnA
(JJ-niinA
(fBmlnA
tfSoiluA

(JTxiHitA
gúnituA
fSmluA
ÉTSarinA
jTitiniiA
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£Sra!nA
^ntinA
pímlnA
gT-iinm1)
fúiniiiiS
fOmiiiA
l^niInA
(ominA
JõminA
(õinlnA
^ôinuiA
ÊÍ"iiinA
^niii u A
f^mlnA
jTiuiitiA
{TfmitiA
fSmlnA
^"iiniA
fomuiò
JjnniiiA
^õiiiutA

JuiitiiiA
ÇniittiA
gõminA
jjnniuA
rfontinA
(ÕmiuA
tfSmhiÃ
I^iiiiiiiA
(SininA
tfpminA
(BminA
^minA
fSmini
fíimiliA
(õminA
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^MIUIlA
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(TmitiitA
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gjiminò
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(Ç>minA
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(mi min A

|0!t|IIlÒ
gJinjinA
(Joiniuò
^HllillA
^JnuiitA
(j^miiiA
jJininA
^imiiiò

(J^minA

^üttiinA

fõminA
JõniinA
^pntinA
tf5mÍnA

^õmtnA
g^minA
^>minA
^putinA
j^tnninA
(Jorniiiò
(BnitnA
(JminA
^jimínA
C™1"4
^ominò
(£G"rinA
(ÇSminA
^TmhíiiA

gomlnA
JfoininA
gpmJnA
(pminA
gÕmlnA
gomlnA
UJôminA
_5muiA
Contin A

JSinlnA
JBminA
(fiindnA
^ratnitiA
gõmtnA
^5minA
^SminA
ÍJmliiA
|(í>raln4
Ktiiiilnó

tf5minA
(£ómii>A
jJJmiuA
tfSmlnA
rf&mhiA
rfgtuioA
iÇTiminA
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gT>minA
^õminA
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J^intinA
QommA
^minA
jÇÕmhiA
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^TuninA
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^pmlnA
_")mlriA
gT»minA

1.170.618.154,36

105.969.752.56

_j.B07.989.643.27
11.213.98B.596:fi9

PASSIVO

19.000.000.00

29.323.662.54

618.677.504,03

3,707327,75
12,476 183.29

48.323,662.54

634.861.015.07

5.255 588.28
839 899,168 03

1 328 339.433.92
'¦ío Regis - Tec Contab. C R.C. - SP. ri." 66.313

PASSIVO

60.862 949,90

295.797.537,60
555.301.692.32

63.709.707,93 914 808,937.85

48939.429,49

2.057.713.507.42

3.082.324.824 86

Oswaldo Malho • Técnico em Contabilidade C.R.C. SP ri.' 878

,'llio

24 meses

0,05722
0,05838
0,05924
0,06006
0,06092
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Kissinger admite
EUA na reunião

participação
sobre

cios
o petróleo

I hamcncaiio acua que
OPEP se desintegra
Seio Paulo — O presidente dn Bol.su cle

Mercadorias dc Nova Iorque, Sr Eugenc
Grummer disse ontem que o mercado a termo
cle petróleo e gás, será cle grande Importan-
cia quando a Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo fOPEP) "tender a se de-
slntegrar e os preços voltarem a flutuar".

O Sr Eugenc Grummer permanecera no
Brasil até o próximo cila 28, devendo visitar
neste final de semana o Rio. Destacou ontem
a importância que os mercados a termo po-
dem assumir, Ele ressaltou a criação, lui seis
meses, desse mercado, que ainda não tem li-
quidez "e que seus preços desde o inicio estão
estáveis a 11 dólares".

O Sr Grummer destacou que a possibili-
dade da desintegração da OPEP "e aluo con-
creto. visto que. com o.s novos preços, vários
países que não participam da Organização
eslão sendo estimulados a pesquisai' e expio-
rar novas reservas.''

Paris — O Secretário do
Est a d o norte-americano,
Henry Kissinger, disse on-
tem que foram alcançados
grandes progressos pnrn tt
participação dos Est a cios
Unidos na C o n I c r ê n o i n
Mundial cle Enorgln, entre
produtores e consumidores
de petróleo, proposta pela
França.

As declarações foram fei-
tas após entrevista eom o
Presidenle francos, Valery
(riscarei d'Estaing, quando
os dois estadistas debate-
ram a situação econômica
internacional e as questões
e n e r g 6 t i cas. especifica-
mente a projetada Confe-
rencla Mundial de Energia,

DIVERGÊNCIAS

Observadores cin Paris, em
face das declarações cle Kis-
slnger, conciliem ciue este-
jam vencidos toclos os obs-
táculos que separam os nor-
te-americanos e os france-

ses nessa questão, Contudo,
fontes norte-americanas re-
feriram-se n divergências
que ainda persistem e afir-
inaiu que n Agencia Inter-
nacional de Energia ÍAIEl
é que dirá a última palavra,
ou seja, "se esta reunião e
possivel."

Os Estados Unidos dese-
jam que a Conferência .se
concentre apenas sobre o.s
problemas petrolíferos, en-
quanto a França pretende
que .se determine n pauta
de assuntos quando do Ini-
cio clu reunião. Os paises
e m desenvolvimento que-
rem também que a.s mate-
rias-primas sejam o b j e t o
dns discussões.

Alem disso, a Franca cle-
fencle a realização da Con-
ferência para fins cle marco
próximo. Os Estudos Uni-
dos. contudo, insistem pura
que os paises consumidores
tomem uma posição comuni
antes de se reunirem com
os produtores.

mil— Mll mimii ¦üiÉBM Wil »K i  i ir-- --ii mm»»»»»»»»»

jj^fc^ Amigo c pra essas contas": é o que sempre diz g

C3m& ^o 
Holandês a seus clientes, -g, banco holandês 1

^^^^ Ja 
^^T/V/^^fc^ sempre aquolfí saldo de satisfação. ^^?V«ü*',í hmv 
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A
Senhores Acionistas:

-.0

Rendimento do
brasileiro e
( rS I mil/uno

Paris - A Argentina
é o pais latino-americano
do maior retida per capi-
ta, com 1 mil 290 dólares
(CrS 9 mil 739 p HO cen-
La vos) anuais. O Brasil
é um do.s países da re-
gião eom m e n o s ren-
dlmentos por p-esso a ,
com 530 dólares (CrS 4
mil e tim e !>0 centavos)
por ano, segundo o Atlas
do Manco Mundial, on-
lem distribuído.

Quanto ao P rod u t o
Nacional Bruto (PNB)
desses paises, o Brasil
marcha á frente, com
um total de f>2 milhões
cle dólares, seguido pela
Argentina, com 30 mi-
lhões 970 mil dólares. A
população foi estimada
em 98 milhões e 203 mil
habitantes, enquanto a
Argentina conta com 23
milhões 940 mil pessoas.

OUTROS

A Venezuela está em
segundo lugar na cias-
sãficação do Banco Mun-
dial. com 1 mil 240 dóla-
res anuais, seguida pelo
Chile e Uruguai, cujos
rendimentos por pessoa
são respectivamente 800
e 7(50 dólares por ano. A
renda mais baixa c a da
Bolivia, com apenas 200
dólares por habitante/
ano.

Irlenry Ford II pede plano para
enfrentar recessão na economia

Washington, Nova Iorque, Dotrolt,
r.strusiilirRo e Londres --- o magnata da

I ii dústria automobilística norte-ameri-
cana, Henry Ford II, pediu ontem ao Oo-
verno e ao Congresso dns Estados Unidos
um plano para enfrentar a recessão. Ele
disse que o país avança para um desas-
tre econômico e que os esforços em-
preendidos até agora pelo Governo Oe-
raid Ford para evitar essa situação não
tém obtido resultados positivos.

Por sua vez, o presidente do Sindica-
lo do setor, Leonard Woodcook, disse que
ii recessão e o desemprego que a acom-
panha são "o pior transtorno econômico
.sofrido pelo.s Estados Unidos desde a
Cirande Depressão." Os dois dirigentes,
o industrial e o operário, falaram ontem
á Comissão conjunta do Congresso que
trata dos assuntos econômicos.

CRÍTICA E SALÁRIOS

Henry Ford ir reiterou o seu apelo
em lavor rie uma redução cle Impostos
para deter a recessão e disse que tal ro-
dução deve ser imediata, ampla c sufi-
cientemente simples para ser compreen-
dida, c temporária para não estimular
a inflação permanentemente.

O Departamento do Comércio nor-
te-amerieano informou ontem que o.s sa-
tários dos operários no.s Estados Unidos
baixaram em janeiro pelo terceiro més
consecutivo e os dos agricultores acom-
panharam a tendência pelo quarto mês
seguido.

Em Detroil. a Chrysler Corporation
decidiu náo pagar o dividendo do último
trimestre, constituindo-se na primeira
medida desse tipo adotada em 37 anos c
a terceira vez que ocorre em 40 anos cie
vida da empresa. O presidente da com-
panhia, Lynn Townsend, disse que isso
se deve ás perdas da empresa, que atin-
giram 73 milhões de dólares no quarto

trimestre e terminaram o uno rom 52
milhões (ie dólares de prejuízos.

NA GRA-BRETANHA

Em Londres, anunciou-se ontem que
o aumento cios salários na Grã-Bretanha
atingiu, no uno passado a um novo nivel
cle 20%< e tudo indica que continuará su-
hlurio.

O Ministério do Trabalho revelou
que o aumento somente nos meses cio
novembro e dezembro tinha chegado a
3,tS'r. Isto quer dizer quc os aumentos sa-
laríais superaram em 10% a inflação dos
preços,

Perspectiva n<>
MCE é favorável
Em Estrasburgo, o vlcc-prcsidcnte

iln Mercado Comum Europeu, o ale-
mão Wilhlcm Haferkainp, disse: on-
tem quc as perspectivas econômicas
cia Comunidade são ligeiramente fa-
varáveis. Ele prevô quc :i evolução da
inflação nos nove países será mais
lenta c que, a 1111'dida que avance o
ano, melhorará a situação para os
trabalhadores. Atualmente, existem 1
milhões de desempregados no .Merca-
do ('iniiuiii.

itaíeiUainp acha que não sc deve
acelerar o consumo para animar a
economia, mas que deve ser aplicada
uma politica cle investimentos, pru-
dente e seletiva, para determinados
setores. Frisou que os tempos cle for-
tc crescimento do bem-estar social
passaram, já que o consumo privado
aumentará com mais lentidão rio que
o produto social bruto.

^

r~

EDITORA NOVA FRONTEIRA S.A.
Cadastro Geral dos Contribuintes n.° 33.324.484/001

RELATÓRIO DA DIRETORIA

O balanço e /> demonstração da conta de lucros h Pcrcia* da EDITORA NOVA FRONTEIRA

S/A., que, na forma ds lei, vimos apresentar-vos, traduzem o apreciável crescimento de suas ope-
rações Passivas e Ativas e dos resultados auferidos durante o ano findo e destacam, sobretudo, o
fortalecimento de sua estrutura, através do aumento de suas vendas de Cr$ 4.930.426,61, em
1973, para CrS 13.513.285,69, cm 1974.

O sou capital social elevou-sc dc Cri 550 000,00 para CrS 1.250.000.00, totalmente

gralizado.

umbir.i a Assembléia Gsral Ordinária a ser convocada para exame » aprovação do bolan-
üi"ií«s dí Drfetoíia resolver sobre, a distribuição do lucro disponível, conformo nossos estatutos.

necemos a disposição do*. Senhores Acionistas para os esclarecimentos de que neces-

R:o dc Janeiro, 7 de ianeiro de I97J.

IFTICIA CACtRDA
Di-etor Presidente
CPF 0I9.85J.69/

ROBERTO RIET CORRÊA

Diretor Superintendente
CPF 025.709.557

BALANÇO GERAL EM: 31 DE DEZEMBRO DE 1974

r a s s i v o

Caixa
Brincos Coma Mov

Receber

REAUZaVEI-

Duplic
Matéria Prima
Obra?, cm Exccuç
Qbras r-xecutatlôs. 
Devedores DivorsOi
títulos c Vaiorcs Mob>!iarios

IMOBUIZADO:

Instalações
Marca* c Patentes 
Móveis e Utensílios 
Correção Monetária 
Imobtlizfiçoej financeiras

li. 132.77
119.959.67

1.797.550,44
1 279.CJ3.8!

44. 705.95
1.716.839.66

77 -129.09
502.8-35,95

-1.7:0,72
1.005,00

112,717,56
17.870,78

118,77.1.03

PagirObriga.
Empréstimos ....
Credores Diversos
Dividendos a Pagar 
Duplicatas à Pdgar 
Duplicatas Descontadas
Direitos Autorais á Pagar

NAO EXIGIVEl

5 41S 374,90
Aumento de Capitai
Fundo de Reserva lega!  .
Lucros em Suspenso
Fundo de Reserva P/Manutençào de Capítat de Giro
Fundo íie Correção Monerárie dat Depreciações . . -
Ccrreção Monetária à Capitalizar
Fundo de Depreciação do Ativo
Fundo de Provisão do Imposto dc Renda

31.828,56
921.070.00
333.735.49
101.362/3
265.9.16,63
765.6", 76
661.079,33

.250-000»
83.996,17

127.887,23
111.386,82
223.284,51

1 787,05
16.033,73
I2.2J3.J1

452.918,70

3.100 722.45

RESUITADO PENDENTE

Dc:pc:.fS Diferidar.

SUB-TOTAl

546 256,32

6,353.861,72

RESUltADO PENDEN1E

Lucros r Perdas .,

SUB-IOTAL

2 239.S5/.57

963.551.70

6.353.561,72

CONIAS Dt COMPENSAÇÃO CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações Caudonadas 
Consignatários de Obras Executados ..
Devedores P/Caução de Duplicatas ....
Devedores P Cobrança de Duplicatas ..
Endossos P/Dcscontos 
Devedores P/Custódia, de Tttuíos 
Devedores P/Afienação de Mercadorias
Valores Afiançados •

10 00
717.074X0
300.240,28
309.207,50
735 699 76
500. COO, 00
756.000,00
75,000,00 3.443,231,54

9.797.093,26

i vuçio a* Diretor i 
Gbrdt Executadas Consignadas . . . .
Duplicatas Caucionadas 
Duplicatas Endosssclas P/Cobr«nça
Duplicatas Endossadas P/Desconto
Títulos Custodiados 
Mercadoria?, Alienadas
Credores P Fiança Fretada 

10,00
7i7 074,00
300.240,28
339.207.50
735.699,76
500.C00.CO
756. OCO,00

75.000 00 3 4 J3. 231,54

9.797.093,26

(aj IE1ICIA 1ACFP.DA
Diretor Presidente
CPF 019.354.697

io de Janeiro, 31 dc dezembro de 1974.

GERARDO SÉRGIO GUIMARÃES SOARES
lo:. Comab. CRC n9 35.436

CPF 183 001.627

ROBERTO HIUCOAT RIET CORRÊA
Diretor Superintendente

CPF 025.709 557

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS & PERDAS" EM: 31 DE DEZEMBRO DE 1974

DllltO CRÉDITO

Custo rie Distribuição .
Oulros Cusios 
Direitos Autorais ....
Despesas Administra tive
Despesas Gerais 
Impostos 
Despesas Financeiras
Comissões
Descontos Concedidos

SUB-TOTAl

DES1INACÃO DO IUCRO:

Fundo de Depreciação do Ativo 
fundo de Reserva legal 
Fundo de Provisão do Imposto rie P.rnda 
Fundo de Reserva P/Manütènção dr Capital do Giro
Scido a Disposição da Assembléia Geral Ordinária . ,

l 
¦

compa
trativo

i

8.156.14
85.100,48

452.918,70
192.280,68
963.551,70

6.725.191,43
2.645.409,93

672.915,31
922.054,98
697.59B.16

76.642,48
133.496,51
53,401,42

60.C0

1 1.931.770,22

1,702 C09.70

13.633.779,92

Obrai Vendidas 
Receitas Eventuais - ¦ 
Descontos Obtidos
Juros Recebidos 
Licença dc Uto o Fluiçáo de Direitos Autorais
lucros 5. Perdas 

13 513,285,69
41.505,17

107,28
939,60

77.303,73
138,50

PETROBRÁS
fc^^ PLTROIEO BRASILEIRO S A

CGC N.9 33 000 167

AVISO

Achatn-se a disposição dos Senhores
Acionistas, no Serviço Financeiro ÍSEFIN)
da PETROBRÁS, a Avenida República do

Chile n.° 6.5, 3° andar, os documentos
de ciue trata o art. 99 do Decreto-Lei n.°

2,627, de 26 de setembro de 19JO, re-
ferentes ao exercício de 1974

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1975

a) ARAKEN DE OLIVEIRA
Presidente

SERPUB - 021/75

,p

Denasa

13 633.779,92

(íi UIICIA IACEPDA
D rcior Presidenta
CPF 019.8:4.697

Rio rir. Jínoiro, 31 rin dezembro dr. 1974.

[al ROBERTO HIUCOAT RIET CORRÊA
DircTor Superintendente

CPF 025.709.557

PARECER DO CONSELHO FISCAL

(a) GERARDO SÉRGIO GUIMARÃES SOARES
Toe. Cennb CRC n<? 35.436

CPF 183.C01 627

Nos, abai;<0
ecenios a sc

da conta

assinados, membros cio Conselho Fiscal da EDIIORA NOVA FRONTEIRA S/A.,

de feocial para exa nie do Relatório da Diretoria, do Balanço Gorai, cio Demons-

de lucros & Perdas, e dematí. documentos referen ter ao exercício social

encerrado om 31 de dezembro dc 1974. Tendo encontrado tudo nm perfeila ordem c exali-

dão, somos de parecer que ditos documentos merecem lotai aprovação da Assembléia Ourai

a ser convocada.

(d) Hamilton Firme Maciel
CPF n.° 007.041.137

Rio de Janeiro, 9 ne janeiro de 1975.

(a) Josó Augusto C arei oi o di- Lemos
CPF n.° 15.217.217

(a) Jorge Curi
CPF n.° 270.966 458

EM MARÇO, LANÇAMENTO EM TODO O PAIS
DO NOVO DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA, DE AURÉLIO BUARQUE DE HOLLANDA

»>wK»Wíjj«*(?f*« fMnmrnJNMMtfnn

¦))

Em cumprimento a disposições do Banco Central do

Bra;ii — Resolução n.° 309 — informamos as taxas ciue

passaram a vigorar a partir de 25 de outubro dt' 1974:

BANCO DENASA DE INVESTIMENTO S.A.

Taxa máxima em vigor para 360 dias e de 36% para
operações que envolvam caobritjaçóes por aceites ern le*

tras de câmbio. Entretanto, essa taxa ê meramente indica-

tiva, pois. dependendo das características da operação, o

Banco estudará, para cada caso, melhores condições

DENASA - DESENVOLVIMENTO
NACIONAL S.A.

Crédito, Financiamento e Investimentos

— Multiplicadores para operações de crédito -to consumidor:
a partir de açiosto/7'1.

Multíplicadoroí

ii
ni
IV
V

2-1 meses

59.04
61.51
63,95
65,05
68,70

ro, 20 de fevereiro rie 1975

W< m m m m v m v> w >u^ m v< w ^,v- --v' -^ ^ >v< >v- 'v- >Vi m^.:iíwwkw;<íí«?^/v>:;.:;«:>;;<:;»:v:>:;í;';»:;.nr;P
ÉÉfí

Ép

^Sà$
ENGtISH eOURSE

AGORA
TAMBÉM EM

BOTAFOGO
Rua Jornalista Orlando Dantas, 56

(a mesma tua das Casas Sendas)

filiais: Castelo - Copacabana - Leblon
;, "> _ Tijuca, v Botafogo -
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^^vr,;..^:v.-/v,:;: ?¦.;,'Senhores Acionistas RELATÓRIO DA DIRETORIA - 1974
Cumprindo disposiçôus legais o osiatutárias. submetemos a apreciação do V Sas. o Balanço Goial e a Demonstmcíío di Cnnla ri* I iirmç .. pn,ri-,- ,,i„,„„ ,.
ovemos o dados estatísticos do exercício. Ç° 

be"" e * Denl°ns<ra<?s° dn c°n,a d* Lucros e Perdas, roforontes ao exercício ao 1974 con,unlamente com os pareceres dos Auditores e do Conselho Fiscil d^tar-n.Investimentos de CrS 13.931.937. 14. om obras e serviços do ampliação e melhoria do sistema rom ántann na dktrihulrAri' l mi,-,,, rt» *,,„„„ , , , * , 7 , destaomac

^^ÍmSS& 2°4C0ar9A 
lMÇ?T^ 

*T Pí" : 
Und0Wr"in0 ' * °S ™°^ *~ * **» KVA em Subestaçdes, LiriaçAoce controle at: Liquidez geral a, 2,10 - Aumento de 137?'. sobre I97.r Lucro liquido -39', superior ao de 1973; Aumento rie 1 l«i nas vendar, do enoTgia. ZW.000.00. 

Lucro por ação de 33íc sopro o capital médio rio ano. Liquidez seca de 2.95 -/

lado de Minas Gorais.
>s honraram o Excelentíssimo Senhor Ministra das Minas e Energia e as Diretorias do Departamento Nacional de Águas e E ergia Elétrica, da Eletrobrás o do Departamento do Águas o Energia Elátr,

Cataguazes, 20 de janeiro de 1975,
ca do Es-

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974
A DIRETORIA

ATIVO

IMOBILIZADO
Bens e Instalações om serviço, ao custo iiiMóvico.
Outros propriedades, ao custo histórico.,..* ,„*.„

Coi recuos monelánas..

'«1111

DISPONÍVEL
Caixa edancos.:  ... ...,.,..„
Letras no Tesouro Nacional, ao vaíor do custe...
Ohngaçoes Reajustáveis do Tesouro Nacional, ao valor de mercado.

REALIZÁVEL - CURTO PRAZO (360 dias.)
Contas n Receber de consumidores, >ncluíndo CrS. t <?3-J gíjfí.82
u receber do Pcdnres Públicos..— ..,„„ .«....,«.
Obrigações e Empréstimos n receber, *„..«^,„
Devedores diversos „„,  .,.., ,

REALIZÁVEL - LONGO PRAZO
Almoxatifado, ao custo módio tia aquisicáo
Participação no capita! do outras empresas ,,..... ,.....,.«  .,.
Obrigações o Empréstimos d receber ._
Depósitos Vinculados -FGTS

PENDENTE
Obras e serviços em m dar»* e si to. inciuínao
CrS56.619.5-s da Correção Monetária
Ajuste Cambial e Correção Monetária a Compensa
importações em Andamento.
Despesas a amortizar,,.  , .
Oeso^cns a apropriar.-.,..,  ....
Retiradas de instalações, em andamento .„.
Pagamentos antecipado*

Total do Ativo

¦ COMPENSAÇÃO
Contratos de Seguros.... ,,
Depositares cie Valores—  .„. ,.,„„.„.;.„
t-íetrobrás - Reserva Global dn Reversão
Bons nado;, em garantiu
Cobrança de Tilulos „„..,..„.„.,
insuficiência do Tí>sultadcs -..
incentivos fiscais obtidos... „.,
Ações ca u cion árias «.-... «•..

64.955.508, *Í3

_ MO.123,67-65.105.«2,1O

•1.006Tb! bá
766 765,25

1.675.433,73

S 946.770.03
4.595.683,28

201.ÜIS.71
260.129.37

ie:vo:.oj?3i

22,907:480,24

6.450.9?ci 03

I2.104.633J4

í..::S^_.,í
2S0.668 :;.<
183.627,83

1.130.723.42
208.901.76

96.963.31
27f.G03.53

213 153,076

60 1797Í867
12.77ô.4!3,32
10.719.187,62
2 071.002,20

183.622 43
2.717.631.71

635.423 85
600.C3 73.S83.S21.88

592,443.000.156

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE
LUCROS E PERDAS E LUCROS ACUMULADOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974

RECEITA Dí: EXPLORAÇÃO
DESPESAS DE EXPLORAÇÃO.
RENDA BRUTA DE EXPLORAÇÃO..

DEDUÇÕES A RENDA BRUTA OE EXPLORAÇÃO
Depreciações
Pareoln da nuota de rovoisáo - Lei E.6S5
Impostos e Taxas. „,.,,„

RENDA DF. EXPLORAÇÃO
RECEITA ESTRANHA A EXPLORAÇÃO

Juros debitados a construções..
Receita patrimonial ,.
Ccrrcr,oss inanolaiias do titulos e valores mobiliários..
Materiais, serviços e obras „...

RENDA BRUTA ;„..

311.935.73
•t.314.065,05

238.560,47
1.408.762 il

DEDUÇÕES A RENDA BRUTA
Despesas com juros „.,
Outras

RENDA LIOUIDA ANTES DO IMPOSTO DE RENDA.

1.499.395,00
065.954.52

PROVISÃO RARA IMPOSTO DE RENDA..

RENDA LlCUIDA

11.7c3.269.4S
laai7.695.19
27.940.694 29

9,000,533,27
18.940,061 02

6.773323.57
25.713.384,69

2.465.349.52
23.246.rÍ.?5TÒ7

1.214.219,00

22.033,816,07
APROPRIAÇÕES DA RENDA LIQUIDA

Rfscu.i Li-flnl ;.
Rosem para manulenção do CapilaI dc Gire
lieserva proveniente do bonificação de ações ,
Reserva proveniente de correções de titules o valores mobiliários,
Reserva proveniente de juios debitados n construções
Outras apropriações..»..

RESULTADO DO ANO ..,,.

RESULTADOS ACUMULADOS
Saido no inicio do ano
Ajustei- do anor- anteriores..

Menos:
Apropriado a aumento de capital
Di-.idendos do 2.° semcbtre do 1373
Art. 39 do Estatuto - 2.» semestre de 1973...

Menos:
Dividendos 1 fl semestre de 1974
Art. 39 do Estatulo -1.° semestre de 1974..,

1.101.690,80
1.799.711.28

647.130,00
236.56047
611.935,75
505.197.05

14.461.786,18
26.628,72

14, -190.414,90

10.000.000.00
3.010.000 00

985.137.93

3.071.635.42
1.335,975.29

_5JÜ_4i22;rJ5
i 6,929^90,72

S^íüo no Km do ano..

.4.407.610.71
13.017.256.9S

PARECER DOS AUDITORES
limos Srs.
Diretores da
Companhia Forca e Luj Cataqua:es-Leopcldinn

Exaniinnniofi o balanço cerai da Cnmbànhia p«n-a » i,.- «%.;.
da eonta de lucros e pels^d lucSw Io rospond^tes oT^er íTh ? *TH °m " " ""T" °6 '^ *'' "^^ -™n..raÇío
aüdiloria geralmente aceitos e evigénclâ dò Banco C, tnl dn fl «,i ' 

'"" ^ °MmB '"'CMuàÜ0 dC aC0,da cc'', °5 "Mróc5 d"
de auditoria que (digamos necessários% (JibunS' oonsonuenlemonie 

Incluiu as provas nos registros comáoeis , outios procedimentos
Em nossa opinuo o balanço gorai ê a demonslracáo da conta dn liii-no o »„<,. . , ,,
poslçàd patrimonial o linancoira da Companhia Forca e Lu, Cm^u.^T' , 

'"«os «cumulados acima lelerldos, representam adequadamente a
respoVeriíes ao e.erclcio lindo naquela Z*S ZSà!con, "o ^pnnc?ZT."SSid^T,' 

"* 
7"""? 

"' "*" ' ° 'eh^d° ^ ^ °P°'*ç6et co"
torme normas de contabilidade estabelecidos neio Decreto íw ri Ti H 

Mmob*dildo flei.Umenle ace.tos para companhias de energia elétrica, con-
nor. esiaoeiociaas 

pelo Decreto 28.046 de 24 de agosto de ,350. aplicados de maneira consistente em rolaçâo.aò exercido amo-
Be!o Horizonte. 19 de janeiro de t'975

BOUCINHAS. CAMPOS. COOPERS f. LYBRAND, LTDA. - CRC-SP-5628 SMG - GEMEC-RAI-V3-058-PJ
Nilton Claro •• Contador CRC-GB 19 344-S-MG AI/PF - CRC GB 164GEMEC-RAI.73'OÕ8-4-FJ

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Aos dezenove dias do más de janeiro do mil novecentos • «oiu^ij » ,.,„-,.
Cataguáíes-Leopoldina para precedermos o e"m^^^c^-felanc>âIr i L'"^f* 

"""''"^ °0 C°,15e",° F,5'-ai da Companhl* Força . Lu2
exercício lindo em 3. de deiembro de 1974 F« fo 0 exale oofdoc"menlosaDrLnS° 

"™ *° 
u""™ 

9 P"rdaS > °UU°S "^^^ «torVilM ao
relatório nos auditores .independentes Bouctnhas. Campos C<opor uvb' Z"u£ r" T 

* °°r SS aCharem " n",s,,,os í:" Bí',p"fl <"a^ »^o atesta c
osv». iulgai. ^coperssLybrandLtda sáo de parecer que asjam aprovados pela assembléia geral ordinária que

Cataguasos. i9oe janeiro de 1975
Jose Soares Gonçalves joaauim FrJnc,5c0 F(!„e„a F|ofiano pei<olo d< ^^

PASSIVO

MAO EXIGIVEL
Capital • C2.69l.918 .icoeü oicmanas c

60.512.002 acoea profeienciais. emitidas de
valor nominal d<» CtS l.OO ch!.i

Roserviis de üliliraçiio instrua
Reserva proveniente do correções iTiormtíirH
Reserva proveniente de Bnniflc kíiq de ar-
Resefya províjtiientf* dti correções monetarta

Rvservfi pata manutenc,^ dc dípitüf rle G<t--
Reserva Lega!

113 204 OOO.CO

'¦-ii.írltlf.' rHil.i

Patrimônio líauid?
ação, íncluintio CrS

Pr:.
Pre isõeí dívoraãí,

EaIGWEL - CURTO PRAZO (300 dias)
rinariciomontos e Obr/guçuei a pagar
Contas e drjpcsas a panar _...,.. .,..„__..
Outras credites cerrenies
Provis.in para imposto d» renda

EXIGIVEL - LONGO PRAZO
Fin?.ncÍíjmfinfos e Obfirjacoes 0 bhçh* ...
Fundo de garantia rio tf mpo de serviço'»

PENDENTE
Auíiiíoi; nara construções
Crnditos em suspon*;t> :

COMPENSAÇÃO
Seguros Contratados.-..
Valores depositados...
Eletrobrás • Art.'- •!.- - Lei 5.655.-7I.
Garan lias diversas . ¦
Endossos para descontos...
Resuitados 3 compensar
Incentivos fiscais a transíclr p Eletrobrás
CatiçíiO da Diípínria.. .

|.17 376.809 60
.Ji.£17£S6_£5

1f0.b94"066 58

<t.7ô8 5'3,34
376.662.7S

h.COO.O^

1.561.008,76
as:6.89t,?2
3.131.990,51
! ?14.7!5 0,1

732.778.55
.:S0.153.37

065 ESI 36

S017? 7=8 67
!2.r?6.4!3,-JÍ

2.071.083 20
183.522,48

2ÍI76.<271
É35.-t2:i.ê8

oKCO

líi.127;35,ãt

PE44.108.13

S.512407 93

292.443.00D.E5

As nolas explicativas ane.js (ajam parte integrante das demonstrações financeiras.
Orm»c. JunqUP„j Bote'ho - Diretor PrcsiOenle Ivar Muller Botelho - oiielO' Super n Jose lonauiü Pe.<oto Filho - O.retor Sec-etar.o

limar Fuscaldi Figueiredo-Tec. Contab. C.R.C -MG 8755

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974

1 • IMOBILIZADO
Noete,ctaodelS74aCcmpanh,aejeiuouacot-eçaomonotar,aoo»vS^^^

.BNDE, e do FINAME no valora CrS 1.428,13,13 e corleç/o ^^^Z^Xn^^CZZ CrS %%£%££%%%&11.451.026,08, foi cicditado a uma conta de reserva para futuro aumento de capital wiorue 
or>

„Ço«osbenseinstalaç6eSi ooovalore5tm.adodeC,S2.07l 082.20estaogravadoscoma«enaçàol,ducíá.iaemgarantiader.mprèstlmosdoBanCO
da Agencia Especial de Financiamento Industrial (FINAME).

ne Desenvolvimento ne Minas Gerais (BDMG)

2- PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS
A participação no capital social dc- oulras empresas está registrada pelo custo acrescido ao vbioi I v.nnl das bon.dcacões recebidas em açdes

rose^ar^ro^eniróelS.^^

31 dc dezembro de 1974. pau oxamo o determinação de r.ua participação atual no patrimônio líquido e nos resultados
oosbalançosde

daquelas empresas.

3 - CAPITAL
174 o capital d,i Companhia foi aumentado em CrS 51,842.060,00 do teauint-j niocc

Em dinheiro
Mediante a utilização de:
Apropriação do lucros  .
Reserva para manulenção oo capital de giio ¦
Resorva proveniente tíe correção monetaiia do Ativo Imobü
Outras reservas ..,

CrS

10.000.000.00
1.568.609,23

20.O7S.S91.27
689.709,44

CrS
19.4S8.050.00

. 32.344.000.00
51.842.050.00

Ouas jçoos novas do vatar nominal tíe CrS 1.00 foram dislribtiidas como bonificação para cada qrupo oe S ecoes antiga*.
™mTi^&w™£*»hk?,T£*!°-? 

'T' ™scossusm f!"°:<«M'! nc reemb0'50 a° caoíu!- O"*"^*'" dlslribulçaodèdividendos mínimos, nãocumulamos do 10-.- ao ano. alem do direito de participar (ac-pciS ar- atribuídos dividendos de até 10': '
dividendos oii bonificações, òm igualdade de condições com as ações ordinárias.

4 • PROVISÃO PARA REVERSÕES

-- is açdes oídináiias) da distribuição de ou.iisquer

cumuladó.da
iLegialaçao

io Banco do Brasil S.A.

conta Ptovisào Bisões em 31 de de;embro.dc 1974 (InCusive correções monetárias), represí-nlando a Resen^i-niniiinw.• «ncelurosdelonanuaisa.avordaELErROBRAS-Cen.mteElé.ricasBrasSssS

FINANCIAMENTOS E OBRIGAÇÕES A PAGAR
São os seguintes Os financiamentos e obrigações a pagar em 3! de dezembro de 1974-

tm moeda estrangeira
General Motors Oveiseas Distributors Corporation • USS 36,402 90 ..,
Banco dc Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) • USS 190,698.00
ELETROBRÁS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ÜSS 2,287.17...

Em moeda iocal
Agência Espocia! de Financiamento Industriai (FINAME) ,
instituto Nacional de Colonização e Retoima Agraria (INCRA)
SperryRand do Brasil - Divisão Univac .......
Outros . ,...,  

Menos; Parcela venclvel a Curto Prazo 

CrS
270.655,56

1.417.839,63
17.005,10
1,705.500,29

,80.547,99
403.419.10

1.173.738,20
341.081.74

3.813.285,32
. '-';S! 00676

2 252,278.56
O financiamento daGenéialMctcrsOvi

BrtiiLO Nacionai ne Desenvolvi man to Ecor
Os financiamentos do Banco ne Desen

e juros anüaisaoSU respatávol até maio dei 975 e está garantido por aval do

ann do Minas Gerais (£ )'„ aos recursos sáo oriundos de repasse do Enimban*. obtidos para aouisicáo de

'0M.
automaticcida car-
-Aumento de90í.

bensdoaliv(iimobilljaod|venf.emiurosanuaisae.3.25=, acmiadataxacorroiitenomoicadonorte.americano.sobrBaparcelalinancladapeloBDMG «8 5-.sobre a parcela llrianciada pelo Eximbank EslSo suieltcsa uma comissão anualdc compiomissodeO.S^incidentesobrrj'as parcelas nâo desembolsadasP«^'S|semcslralnienteEresgatavetemparcniassamest^isoconsi>culivasatéaaostodet978oosl.1garántldoporalionaçâollducl^
-os da Agencia Especial ae Financiamento Industrial vencem jurosanuaisdo"12a estão sujeitos aconeçao nwnet.viaanuiiloo 10>. síocelas mensaise consecutivasata 1976. e estào garantidosdiretnmcnte por alienação liducirtria dos bens financiados esubsidiariamente

Osiinaiiciamentosda Agencia Especial
rosgatáveisom 19pa
nor notas promissórias emitidas

3 financiamento do Instituto Nacional oe Colonização e Relrjrma Agrária vence juros anuais de a
piostaçfles mensais iguais e consecutivas de CiS 6 066.35 inclusive juros, até leveieiio de 1961i contrato com a Sperrj/ Rand do Brasil S.A — Divisáo Unívac. Iirmado em

, calculados pola Tabela Piico. E resgatável cm

outubro de 19,3, dost.na-se ao financiamento das despesas com serviçosiccnicosreiaivosaa5segiir8raCompanhiaaperlellautili2açaodooqiilpamentodeprocossamenlodedadosadqulrldosnoexerclcío A amortização far-so-áem ,i5 parcelas mensais iguais e sucessivas até nnvembio de 1977.
Os financiamentos em moeda estrangeira bram ajustados ás taxas de cambio em vigci om 31 de dezembro de 1974 e as correspondentes variaçôe'cambiais lotam diferidas para serem compensadas com o resultado liquido da correção monetária do ativo imobilizado a se' eleluada om 1975 Paia avariações cambiais incorridas com as dividas em moeda estrangeira a Companhia conta com uma cobertura tarllárioi correspondente.

6• COMPENSAÇÃO
A Insuficiência dc resultado tarifário do exercício findo em 31 de dezembro dc. 1974 em comparação com a remuneração legalmente p»rmitioa paia oinvesamentc, da companhia no valor de cerca de CrS 1.356 610.44, nao se encontra ainda registrada na conta -Insuficiência de Resultados" oo grupo deL-ompensaçâo 1

> ., >¦ 4
^.,-:¦:- i.^js:\:¦*>:¦ Ax'



18 - ECONOMIA JORNAl DO BRASIL D Quinta-feira, 20/2/75 1.° Caderno

Informe Econômico

Financeiras c
a Lei das S.A.

As comissões jurídicas cias entidades
do sistema de crédito e financiamento
em lodo o pais realizarão uma reunião
provavelmente cm marco para unificar
suas posições em. tomo da nova legisla-
ção das sociedades anônimas.

O diretor da ADECIF e secretário-
geral dos Encontros Nacionais de Finan-
cciras, Carlos Cairo, já expediu circular
às diferentes organizações de financeiras
anunciando o encontro e consultando so-
bre os detalhes do entendimento.

A comissão jurídica, da ADECIF,
presidida pelo Sr Elmano Delnrme, ini-
ciou o estudo de nm dos anteprojetos da
Lei (las S/A, tendo em vista definir sua
posição face às teses principais aborda-
das. Não obstante não contar cnm o tra-
balho que resume a posição definitiva do
Governo sobre a matéria (provavclmen-
te ainda vão está configurada a posição
definitiva do Governo)', a comissão jui-
ciou que seria útil adiantar-se no debate
do trabalho disponível, em que estão
afloradas algumas teses do problema.

Segundo informou-se a secretaria-
geral do Encontro Nacional das Finan-
ceiras, a comissão jurídica da Ácrefi
— entidade que representa as financei-
ras de São Paulo — está igualmente es-
tudando o problema para opinar no mo-
mento oportuno. O mesmo deverá es-
tar ocorrendo à APARCIF (Paraná),
AGECIF (R. G. Sul), AMECIF (Minas
Gerais) e ADECRENE (Nordeste), sendo
adequado coordenar estas posições em
âmbito nacional.

O Sr Carlos Cairo considera que o
problema, pela sua relevância, deveria
ser debatido em uma reunião ampla das
entidades do sistema dc crédito e finan-
ciamento. Está prevista esta reunião
anual para o periodo dc setembro/outu-
bro deste ano. Até lá, no éhtantó, deve-
rá o debate estar amplamente deflagra-
do no setor, sendo conveniente que as
entidades representativas das financeiras
procurem definir desde logo sua posição
em torno dos pontos principais do deba-
te. Esta posição começará a ser definida
com o encontro das comissões jurídicas,
no próximo més c evoluirá em outros cn-
contros, podendo, se houver ainda oca-
sião para. isto, vir também a ocupar os
debates do Encontro Nacional deste ano.

Compensação

O novo esquema, dc compensação de
cheques e avisos de crédito implantado
nas sete principais praças financeiras do
país pelo Banco do Brasil representa um
grande aperfeiçoamento do sistema de
transferência de fundos, e o primeiro
passo para a instituição do mecanismo
de compensação de cobrança solicitado
ao Banco Central no X Congresso dc
Bancos, em Fortaleza.

A opinião foi manifestada ontem por
banqueiros e especialistas do mercado
aberto, para quem a instituição dos três
horários: lSh30m. 21h e 23h30m para a
troca de cheques entre bancos implica-
rá em maior entrada de recursos no mer-
cado monetário, com a redução do ílat,
isto é, a sobra de recursos nas caixas ãos
bancos, proporcionando maior integra-
cão financeira do país. O que foi conse-
guião após a introdução das operações
de mercado aberto em 1970, que elimi-
naram as "ilhas financeiras" no próprio
sistema bancário, permitindo aproveita-
mento total das disponibilidades de cai-
xa.

As sete praças em que o esquema es-
tá em vigor desde segunda-feira são on-
de estão localizadas as principais cama-
ras de Compensação do Banco do Bra-
sil: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Por-
to Alegre. Curitiba, Recife e Salvador,
destacando-se o Rio — com uni total de
CrS 105 bilhões e 353 milhões de cheques
e outros papéis compensados em junho
de 1974, segundo dados do Banco do Bra-
sil — como o maior centro financeiro do
pais, graças principalmente à centrali-
zação do open-market.

Na prática, haverá maior entrada de
dinheiro nas grandes capitais, já que a
compensação de cheques depositados em
cidades próximas poderá ser feita mais
rapidamente. No caso de um depósito efe-
tuaão no final do dia em Petrópolis, por
exemplo, sua compensação só seria an-
teriormente iniciada no dia seguinte,
concluindo-se 4S horas após o depósito
ão cheque na agência bancária.

Como a maior parte das grandes in-
dústrias áo país localizam-se na periferia
das grandes cidades c a tendência agora
é pela interiorização das fábricas pode-
se perceber o alcance da medida em ter-
mos ãe aumento da circulação, no mes-
nho dia, do dinheiro na economia.

Em relação ao mercado de trocas de
reservas, através de cheques do Banco do
Brasil, os técnicos do mercado afirma-
ram que não haverá qualquer alteração,
acrescentando que o número de cheques
compensados será o mesmo, havendo ape-
nas a antecipação da liquidação da ope-
ração.

com
MANAH
adubando dáwm

Giirdner-Dotwor
do Brasil S. A .

(Indúilri» • Comércio)

C.G.C. (MF)
n° 33.001 .osa/ooi

AVISO

Acham-se h dbROsi(,ao :ics
Senhores Af.ioniat.is, um nosso
escritório, na Ettrada ViQário Gn-
r-tl N." 371, ou <lo.-un\cnto% «

que se rofefe o Artigo 99, do
Decreto-lei número 2.A27 cle 26
dí setembro de 1940, relottvoí
,10 exercício Soti.il encerrado aiil
20 de novembro de 1974.

Rio dc Jiincire,
Ifi dc fevereiro dc I9'5

.,) K. J. Ztmmerman
Dlrolor-PrMldente

,)) M. P. Fox
Dir.:tor

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE

MERCADO DE CAPITAIS - FUMCAP

CURSO DE CHEFIA DE
DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

O IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, em convento com a ABRASCA - As-
sociacão Brasileira das Sociedades de Capital
Aberto, sob a égide do Programa de Assistên-
cia Técnica do Fundo de Desenvolvimento de
Mercado de Capitais - FUMCAP, fará realizar
o Curso de CHEFIA DE DEPARTAMENTO DE
ACIONISTAS que visa atualizar executivos de
Departamento de Acionistas com as modernas
técnicas de Controle e Administração de suas
atividades, de modo a capacitá-los a atingir
padrões mais elevados de eficiência operacional.

A duração do Curso é de 70:00 horas/aula sen-
do seu inicio no dia 3 de marco e término em
14 de abril. As aulas serão às -2as., 3as., 4as. e
5as. feiras de 18:30 às 21:30 horas.

As inscrições devem ser feitas na sede do
IBMEC, à Av. Beira Mar, s/n? (Anexo ao Museu
de Arte Moderna), no período de 17 a 28 de
fevereiro, no horário de 9:00 às 12:00 e de 14:00
às 17:00 horas.

Dólar passa
a Cr$ 7,62
para renda

Brasilia - O Banco Cen-
trai, através da o cir no lu clr
Operações tio Cambio, expe-
(ilu d Comunicado Goroam
número 254, promovendo o
segundo reajuste da taxa
do cambio esto uno, após 'S,\
dias de vigõncla cias taxeis
lixadas om -i! df janeiro úl-
timo, De acordo eom o co-
municiado, o dólar norte-
americano ou seu equiva-
Lente em outras moedas se-
rá operado em todo o pais,a
partir dc hoje. OrS 7,r>H0
para compra e CrS 7,020 pa-
ra venda.

O reajuste procedido polo
Banco Central corresponde
a uma variação de 0,0«;ó so-
bre a taxa clc compra em
vigor—Cr$ 7.510 — e a um
total acumulado no correu-
te ano, em relação a dezem-
bro do ano passado do or-
dem de 2,5'é.

"Levamos no coiilicclincn-
In dos interessados que, :t
partir de 'ÍQ dc fevereiro dc
107."), a Carteira de Cambio
do Banco do Brasil S.A. ope-
rara às seguintes taxas: CrS
7,51X11 para n compra c CrS
7,li:.'l) para venda por dólar
norte-americano ou seu
equivalente cm outras moc-
das."

VARIAÇÃO

A.s variações anteriores da
cotação (lo dólar cm relação
ao cruzeiro tiveram a sc-
guinle seqüência:

r~

Mi) Com pri V#>ndj

¦IBMEC
INSTUUlO BRASHElSO

OE MCRCAOO OE CAPITAIS

JAN. 6.3CO 6.3.S0
FEV. 6.-1I5 6,455
MAR. 6.415 6,155
ABR. 6,515 6.555
MAI. 6,515 6,555
JUU. 6,775 63IS
JU!. 6,645 6,865
AGO. 6,930 7.G20
ser. 7.090 7,130
OUT. 7,160 7,220
MOV. 7,785 7,325
DET. 7,395 7,435
JAN. 7,510 7,550

Entre jnciro/74 e janei-
ro/*,"), portanto o cruzeiro foi
desvalorizado em relação ao
dólar uorte-aniericuo tia
proporção (le l!K'r — taxa
que resultou não apenas da
diferença de inflação lio
Brasil c nos KUA, como
também de fatores táticos
dcsestiniulo ãs exportações.

/*"

SWIFT-ARMOUR S.A.
INDUSTRIA E COMÉRCIO

C.G.C. 60.713.823/0001

rô. i. Vi

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Jà foi iniciado o pagamento de dividendos na base de
13% sobre o capital de Cr$ 206.000.000,00 conforme
decisão da Assembléia de Acionistas de 26 de junho 1974

Os Senhores Acionistas deverão,com brevidade, procurar as
agencias bancarias abaixo para receberem seus dividendos:

LOCAIS DE ATENDIMENTO

NO RIO GRANDE DO SUL:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
onde residem ou nas localidades mais próximas.

EM PORTO ALEGRE:
na matriz daquele Banco, à rua Capitão Montanha, 177

NOS DEMAIS ESTADOS:
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS
onde residem, nas localidades mais próximas, e nas
capitais abaixo, nos seguintes endereços:

BELO HORIZONTE
CURITIBA
FLORIANÓPOLIS
NITERÓI
RECIFE
RIO DE JANEIRO
SALVADOR

SÃO PAULO

Avenida Afonso Pena, 737
Rua Marechal Deodoro 71
Rua Trajano, 16
Rua Coronel Gomes Machado, 99
Rua do Riachuelo, 105 - Loja 1 e 2
Rua do Ouvidor, 91
Rua Conselheiro Dantas, 26 e 28,
Edificio Reitor Miguel Calmon
Praça do Patriarca, 30 -1° subsolo

A DIRETORÍAJ

INFLAÇÃO e DKSVALORIZACÃ0 CAMBIAL 1974

^^^^^^^^

•AN FEV MAR ABR MAI JUN «JUL AGO SET OUT NQV DEZ

CUSTO 0EVI0A
l.ii umuLnlnl

VARIAÇÃO DO CRUZEIRO
EM RH ACAO AO D0LAR

(ji uinulrfdo)

Desvalorização cambial busca proteger as exportações da inflação

Exportação cle manufaturado
decresce L357% em tonelagem

A exportação brasileira üe niaimla-
turados em janeiro último decrescen
13.70% em tonelagem e aumentou ape-
na.s 5,!)0r; em valor em relação a janeiro
cin ano passado, enquanto a exportação
total de produtos industrializados (ma-
nufaturaclos mais semimaiuifaturadosi
decresceu 2,'.w, om tonelagem e aumen-
tou 35.7:1'; em valor quando comparados
os mesmos períodos.

Segundo o.s dados oficiais divulgados
ontem pela Carteira de Comércio Exte-
rior tCacex» do Banco do Brasil, as ex-
portações brasileiras em janeiro último
foram de 757 milhões 187 mil dólares

• CrS 5 bilhões 7Ifi milhões >. aumentando
73,38r; em relação a janeiro de 74. Fo-
ram exportadas 6 milhões 049 mil 'J87 to-
neiadas. ou mais 41,15',, do que cm ja-
neiro do ano anterior.

ITimunos duplicam

A exportação de produtos básicos ou
primários cm janeiro último aumentou
111.06'; sobre igual período do ano ante-
rior, atingindo 428 milhões e 700 mil dó-
lares (Cr$ 3 bilhões 230 milhões). Em to-
nelagem o aumento foi de 44.89'; ifi mi-
lhões. 543 mil 345 t em janeiro de 75
contra 4 milhões 510 mil 109 t em janeiro
de 741

Hsta duplicação deveu-se sobretudo
a um único produto, o açúcar demerara.
cuja exportação aumentou 728,89r'r em
valor i passou de 17 milhões 805 mil dóla-
res em janeiro de 74 para 148 milhões 82
mil dólares em janeiro de 75 — ou de
CrS 134 milhões 880 mil para Cr$ 1 bi-
lhão 118 milhões e 19 mil) e 51,64rP om
tonelagem ide 35 mil 810 t para 130 mil
133 ti.

Assim, o aumento cle 44 mil 317 tone-
ladas na.s exportações cle janeiro último
contribuiu para um aumento de 130 mi-
lhões 217 mil dólares em receita (Cr$ 983
milhões 138 mil). Houve, portanto, um
aumento no preço do produto no merca-
do internacional. Em janeiro do ano pas-
sado o açúcar estava cotado a 10 centa-
vos de dólar por libra-peso no mercado
a termo de Nova Iorque, e. em janeiro de
1975. a 35 centavos de dólar por libra-pe-
so. Este último preço, entretanto, repre-
senta um declínio em relação ao pico de
05 centavos de dólar por libra-peso regis-
trado em novembro passado.

Além do açúcar, tiveram aumentos
expressivos em janeiro último os mine-
rios cle manganês < 520,:í i e de ferro
(76%), a soja em grãos (501<; t e o farelo

e torta rio soja <279'.;.). O café aumentou
23',, e decaíram produtos como o al-
godão em rama (-80%), o cacau 1-25'; I,
a carne bovina (-76%) è o amendoim em
grãos (-57%).

As exportações de café atingiram 88
milhões 442 mil dólares iCrS 007 milhões
737 mili, as du minério de ferro 57 ml-
lhões 100 mil dólares (CrS 431 milhões
(103 mil) e farelo e torta de soja 31 mi-
lhões 506 mil dólares iCrS 237 milhões
870 mll), o minério de manganês 13 mi-
lhões 154 mil dólares iCrS91) milhões 312
mil), o algodão em rama 1 milhão 271
mil dólares (CrS 9 milhões 596 mll). o ca-
cau 10 milhões 204 mil dólares (CrS 77
milhões 493 mil), a carne bovina 1 ml-
lhão 401 mil dólares i CrS 10 milhões 577
mil), e o amendoim em grãos 275 mil dó-
lares (Cr$2 milhões 076 mil).

Industrializados

Os produtos industrializados soma-
ram 304 milhões 928 mil dólares (CrS2
bilhões 302 milhões), sendo 128 milhões
935 mil dólares tCrS973 milhões 459 mil)
de semimanufaturados e 175 milhões 993
mil dólares (CrSl bilhão 323 milhões 747
mil' de manufaturados.

Entre os manufaturados, o destaque
foi para a.s ferramentas, consumidas tra-
dicionalmcnte pelos países da área da
Associação Latino-Americana de Livre
Comércio (ALALC), que tiveram um au-
mento de 203.71f.;> em relação a janeiro
dc 74. atingindo 2 milhões 129 mil dóla-
res iCrS 16 milhões 073 mil).

Dos 41 produtos arrolados na relação
dos manufaturados, 23 apresentaram re-
dução em valor em relação a janeiro do
ano passado.

Deficil reduzido

O diretor-geral da Cacex, Sr Benedi-
to Moreira Fonseca, informou ontem aos
integrantes do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico, em Brasília, que o de-
1'icit. da Balança Comercial brasileira
i exportações menos importações) foi de
58 milhões de dólares (CrS385 milhões)
em janeiro último, "muito abaixo da ex-
pectativa geral."

O Sr Benedita Moreira afirmou que
as possibilidades dc crescimento das ex-
portações são boas, a despeito de medi-
das protecionistas adotadas por alguns
paises tradicionalmente compradores dos
produtos brasileiros.

Após analisar a situação dos princi-
pais produtos de exportação do país. co-
mo o açúcar, o café, a soja e os manufa-
turados, o diretor da Cacex concluiu que
a persistirem as atuais circunstancias as
perspectivas da Balança Comercial são
animadoras, pois os problemas previstos
poderão ser superados.

GELTEC

m
>_ y **

ELTGE

tem um novo
número telefônico

pabx 351.6I6I
BEBEDOUROS
CONDICIONADORES DEAR

É assim
que se ganha dinheiro.

LETRAS DE CÂMBIO
INDEPENDÊNCIA

Renda pré-fixada de 27% a.o.
Título ao portador: pode ser negociado a qualquer momento.

Prazorde 180 a 720 dias.
Imposto de Renda: exclusivamente na fonte, de 11% a 2% sobre o

rendimento, conforme o prazo de aplicação.

s Grupo Financeiro
INDEPENDE!

RIO: Av. Rio Branco, I23, 20.° andar - Tels.-. 242-6678 - 242-8329 - 242-6686 - 242-6542

224-440I- Av. N.S. Copacabana, 462 -Tel.: 257-8143 -Rua do Carmo. 48 -Tol.: 231-1830
Trav. Ouvidor, 21 -A - Tel.: 222-2198 e 252-5196

S. Paulo: Rua Libero Badaró, 425, 8° andar - Tels.: 34-1 103 - 32-4399 - 37-5714 - 32-6072
Praça Ramos de Azevedo, 225 - Te!.: 34-2083
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RESERVAS BANCARIAS
COTAÇÕES MÉDIAS DlARIAS NO
MERCADO MONETÁRIOwnNw
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Aplicações
<lc recursos

Estai 3»o ai prlnctpilt iltarnitlvai p_r_ tp)t<
ClçSei em titulo», além d.i. Bolwt tl* Valores • d.
emí.tÃo rtl novoi piipêii:

? Mercado dc LTN
O mercado aberto de letra* do Tesouro Naciontl

esteve ontem rnuiro movimentado, m.is com pequeno
voiutva dç neçióciot com papéis. As tíjx.is situaram-se
em IV,30°ó cie deseonto ío ano, pM_ compra, e en*
Iv.JO^é para venda. Notou-se mui té procura de f
n<inci*mento de posição, com as taxas oscil-mclo oti
tre 2,30% c 2,55% «o mií.

Com a entradn- do B.tnco Central, induzindo as
instituições a trocarem ;u.i„ pos-çõo», aumentou a M
quíde_ do mercado. Mesmo assim, no fechamento
as ta»as situavam-re cm 2,55';, ao mói. havendo mui.
ta pressão, coutada pela expectativa quanto à com-
pensação d» CrS 1 bilhão, hoje, das letras emitidas
ontem. O volume de operações rm tetra-; áo Te«ou
ro Nacional atinniu ontem a soma de CrS 6 bilhões
355 milhõc!, secundo amostragem ds ANDIMA.

A seguir, ai taxai mídias anuaii cio desconto
cos principais vencímenfos:

• ntimenlo Compra Venda

ls«nt_l

21 03 13,70 13,10
16.'04 13,75 13.20
16/05 13.83 13,20

Tri .ulivsi!
76 02 19.18 17,90
0503 19.27 18.32
12/03 19,30 13.39
"03 19,30 18,43
16.03 19,30 1859
02/04 19,30 18,65
0' 04 19,30 18.7.1
16/04 19,30 18,78
23 04 19,30 18,81
30.04 19,30 18,88
07/05 19.30 19.C3
14/05 19.30 19,10
21.05 19.30 19,10

D Mercado de Obrigações
c Debêntures

Fo:_m a; seguintes _. cotaçíes rnédí.s osra oi
Pôpsís negociados ontem no mercado _bertc:

Tilul» Compra Vrndi

cs CrS

5DMG 102,18 104,12
Xerc 103,00 105,00
Eletrobrás ÍWJl) 82,00°*, 84 00r;
Eletrobrás [MPSVA/-DD; 63,00°-, 64 00%
Eletrobrás (NQTXBBHH) 64,00% 65,00%
Eletrobrás (ORVZEE1I) 66,00°'o 67,00*;
Eletrobrás (CCFrGC-JJU) 67,00% 68.00:í

n Mercado a termo
0< negócios a termo estiveram cn?em com

pouca mõ vim an tação, r-sourindo sua participação
tobrt* o volumo global da Bolsa, em alta. No-
íou-jS íor!e procura d» financiamento de pos'-
cão, pi nclpalmepte em Doc_s di Santos, com vcn-
das à vista e compras a termo. Os papéis estatais
voltaram a concentrar o volume da», operações. Os
principais destaque, foram Pelrobrás pp a 60
dirs, com 150 n>'.| titulos, Banco do Brasil pp a
90 das, com °0 m!I titulos. Banco do Brosíl pp
e 60 das, com 80 mi! titulos, Pelrobrás pp a 90
diar, cem 70 mit tiluio. e Docas de Santo, op e
60 dias, com 240 mi! titulo..

Foram os .eçjuint.., em resume por papei1; e
prazos de vencimentos, os negócios realizadas
ontem no Rio:

O mercado de trocas de reservas
federais, através de cheques do
Banco do Brasil para cobertura
por um dia das perdas da com-
pènsação dos bancos comerciais,
esteve procurado, ontem, com os
primeiros negócios sendo realize-
dos na faixa de 21,60'/, ao ano,
nivel bastante elevado para uma
quarta-feira, pois houve resgate
de CrS 450 milhões cm Letras do
Tesouro Nacional. O sistema ban-
cario mostrou ainda sentir difi-
culdades de caixa, sendo que al-
gumas instituições estão pagun-
do juros bastante elevados junto
ao redesconto de liquidez do Ban-
co Central, devido ao longo prazo
da permanência. Por esta razão,
houve alguma pressão comprado-
ra, com as taxas de cheques BB
logo atingindo 24',, havendo nc-
gocios até 30' í ao ano. Neste mo-
mento o Banco Central entrou no
mercado injetando recursos para
aumentar as reservas bancárias.
O problema é que a escassez de
LTNs nas mãos dos bancos tevi
dificultado um pouco esta ação,
tendo o BC procurado induzir o
giro do dinheiro no mercado,
através da troca de financiamen-
to de posição entre as institui-
cões. Com isto as taxas àeclina-
ram para 18% ao ano na par-
te áa tarde, com o mercado ain-
da comprador, já que alguns
bancos procuravam sair ão re-
desconto, cuja taxa mínima é de
tS'í. A compensação, hoje. de
CrS 1 bilhão em Letras do Tesou-
ro pode trazer alguma áificulda-
de ao sistema bancário, tendo as
taxas de financiamento oscilado
entre 30 e 27,60"", ao ano. O vo-
lume dc negócios com cheques
do Banco do Brasil s o m o u
CrS 499 milhões, segundo amos-
tragem da ANDIMA. Acima es-
tão assinaladas as taxas médias
dos cheques do Banco do Brasil
até janeiro e as diárias até ontem.

D Financiamentos
Foram hi seguintes as laxas médias mensais de

financiamento, a curtíssimo pram, entre instituições
:om posições no. seguintes papéis:
Titulo Um dia Oois Dias

I Tf-í
ceiN
ORI W.G - BA - ROS
letra cambio c CDB
E'e*robrás
LI MSP

2.45 2.90
2.60 3.05
2,65 3.10
2,70 3,15
2.83 3,20
2,45 2 90

Tituloi

Acesita
Banco do Bradl
Benco do Brasil
Banco do Brasi,
Belgo-Mineira
Bcílgo-Míneire
Belgo-MÍno'r.i
Docas
Petrcb-ás
Pe'robràs

Petrobrás
Petrob-ár

Petrobrás

OI'
pp

PP
pp

CP
OP
OP

OP cx/div
011
PP
PP
PP

PP

Máx. Min.

1.73
4,41

4,47
4,58

3,61
3,70
3.54
1.24
3,05
4,54
4.66
4.73
•',95

Total

30
60
90

120

60
90
30
60
9a

60
90

120
190

- Eurodóiar
1,72
4,35
4,45

4,58
3.61
3,70
3,54
1,23
3,04
4,46

4,íó
4,73

4,95

90

SO
90
50
25
12
30

240
76

150
70
20

9

O Mercado de balcão
Sâo Paulo — Cotações médias de ontem, for-

'•¦f necicias peia Adeval:

Empresa Compra Vanda

Amé,ica Fabril 0.25
Socic Comercia! pp c/d 0,25 0,30
Socic Comercial pp cx/d 0,23 0,27
Socic Comerciei op 0,25 
Dominium r,p ) 0,23 0,27
Dominium o:; 0,23 0,27
Dominium p/b 0,10 
Sideram a 0,30
Maranhense 0,75 0,30
Cia. Têxtil de Castanha! pp 0,20 0,22
Cia. Têxtil do Castanhal op 0,2'4 0,26
Teleso op 0,2-i 
Teíesp op 0,24 

A ta>:_ Interbancária de câmbio d_ londres no
mercado rio eurodóiar, fechou, na 2s.-feira, para o
período de seis meses em 7 1/2. Em dólares e
francos su:ços foi o seguinte o seu comportamento;

Dólares:

Sete dias
mês
meses
meses

6 meses
1 ano

Francos suíços:

més
meses
meses
meses
ano

Q Interbancário
O mercado interbancário de cambio para con-

tratos prontos apresenrou-se ontem um pouco pro*
curado, mas parcialmente desinteressado, com um

pequeno númeo d*» neonrini, 
'a\ 

íax_s médias de

Cri 7,543 e Cr$ 545 paro telegramas e choques, O
bancário futuro esteve bastante pressionado, mas n<"io
apresentou vendedores da praça do Rio. Os negócios
foram realizados à taxa cio CrS 7,55 msis 1,65% 30
mês para contratos de até 60 dias de prazo, por ven-
dedores da praça dc São Paulo.

(cc) (%)

18 1 .'4
7/16 9 16
11-16 13/16

1 '16 316
3 1 2
I '2 5 3

(%) (%)
13 3/8

1 '8 3/8
3/4 5
12 3 4
1/8 3,8

D Títulos de crédito
Pruo (di») 37Tb 10/20 2*0/31) __~ ___~______~__j 270 360
j_jj  1,58 U.0 1,62 1,63 1,67 1,70 1,74 1,78 j ,S5
Q__j 1.85 VJÕ Ç95 2,'CÕ 2/15 2,10 2,00: 2,00 í,95"
OgTf 'JK li'9'5 2^00 2,05 2~Í0 2,15 ¦ 2,05 2,05 2£0"
ORTMG  Ü9Õ 1,95 2"00 2*05 2TÍ0 2,15 2,05 2,05 TbCÓ
Õ__jÃ  1,90 TfíS 2"00 2,05 2.10 2,15 2,05 ^2,05 2,00
OjTBGS  . .  1,90 1,95 2,00 2>5 2,*ÍÕ ~2,15* 2,05 2,05* 2,00
_____!  __j 1_Z ?'02 ?'07 __? __Z 2,07 2,07 2,02
ITMSP  ÜC 1,75 1*80 ;i,85- v-1,90 1,95 

*2,CO ""*'- '""-

LTMPGS ., ,, 
"*.  

i",70 i,75 1*80 ]*95 1;90 
~V,95~*~2,ob -

I. Canib "~ 1,85 f,'9Ò í,95* 2,C0^  2,15-- 2,20 2J25
.!¦¦ 'mob  VO 1.75 1*',*80 ÜB5 1,90/ .--:.-;í,95 7,00 2^05 2,l"Õ
CDB ¦¦"" ".  l",8*5 1,90* 1*95 2*00 2,05 _2*,1Ó 2,]í- 2,20 2,25

O marcado de Obrigações Reajus. dos a Crs 106,50 para compra e a CrS
laveis do Tesouro Nacional apresen- 106.60 para venda. Os de dois anos fo-tou-se ontem com muito movimento, ram comprados por Crs 107,00 e ven-
Houve bastante procura para os pa- dklos a CrS 107.30. Para os títulos dc
péis emitidos pelo último leilão e fo- Minas Gerais, de dois anos, as laxas
ram efetuados muitos negócios. As chegaram a CrS 10S.00 para compra
cotações de. ontem para as ORTNs se c CrS 108,50 para venda, lendo atin-
situaram entre CrS 107,20 para com- gido a CrS 109,40 para compra e CrS
pra e Cr$ 107,30 para venda, cerca dc 109,80 para venda, para os papéis de
CrS 1,60 acima do valor de aquisição cinco anos de prazo. O mercado se-
de cada papel no leilão (CrS 105,67). cundário dc títulos privados de renda
Notou-se forte procura de financia- fixa apresentou muita procura, de fi-
mento e o dinheiro foi cotado entre nanciamento, com as taxas situando-
2,70% e 2,45% ao mès, com o mercado se entre 2,50% c 2,70% uo més. Houve
fechando sob muita pressão. poucos negócios com papéis.

Com relação aos tilulos estaduais. Acima, as laxas médias mensais
o mercado apresentou alguma pro- dc rentabilidade oferecidas à aplica-
cura para os papéis de São Paulo, pa- ção da clientela, 7ios diversos titulos
ra o prazo de 5 anos, que foram cota- negociados no mercado aberto.

Cobal compra
mais carne

para estoque
Brnsíliu — a Companhia

Brasileira do A Ume n t o s
tCobal) fechou contratos
com as cooperativas de car-
no gaúchas para aquisição
cie 15 mil toneladas de car-
ne, que completam o total
cle S0 mil toneladas plano-
jadas para a primeira fase
de formação dos estoques
reguladores estáticos, infor-
mou o presidente da empre-
sa, Sr Mario Ramos Villela.

Os contratos estavam pa-
ra ser assinados desde se-
gunda-felra, mas devido n
dificuldades da.s partes em
chegarem a um acordo so-
bre as cláusulas, só foram
fechados ontem. Além das
15 mil toneladas cle carne
do Sul, a Cobal adquiriu 35
mil toneladas dos frlgorifi-
cos da reíiiáo Central. Os
preços foram de Cr$ 10,30
para o quilo cio traseiro c
CrS 6,.r>0 o do dianteiro.
OBSTÁCULOS

As cooperativas de carne
do Rio Grande do Sul esta-
vam se negando a fechar
contrato com a Cobal por
considerarem insuficientes
a.s taxas cle armazenamento
que a empresa pública esta-
va disposta a pagar pela
estocagem da carne até a
entressafra,

A Cobal pretende formar
um total cle 150 mil tonela-
das cle estoques reguladores,
entre estoque dinâmico (pa-
ra distribuição imediata) 6
estoque estático ide carne
congelada para distribuição
na entressafra) no ano cle
1075. As 50 mil toneladas re-
cém-adqulrldas destinam-se
ao consumo na entressafra.

. Exportação para
EUA pode cair

Washington — O Senador
Dewey P. Bartlett propôs a
acioção cle um sistema quer e s t r 1 n g iria signlficatl-
vãmente a enlrada de car-
ne estrangeira nos Eslados
Unidos.

A proposta do Senador
republicano por Oklahoma
limitaria as importações
anuais de carne a 350 mll
lone ladas. representando
uma redução cie uns 30'.;,
e revogaria a autoridade
presidência! de suspender
as quotas de importação.

Os ajustes no limite se-
riam determinados pelo au-
mento da produção pecuá-
ria cle gado alimentado com
cereais. A medida que este
aumente, as importações de
carne estrangeira poderiam
aumentar, e vice-versa.

Plantadores de caie
vêem o subsídio
como umea solução

Seio Paulo — Se o Governo federal, através do
IBC, subsidiar o.s plantadores cle café para que es-
tes possam lazer frente ii crise de comercialização
no mercado interno, concorrerá para salvar da ln-
solvência uma da.s mai.s Importantes atividades eco-
nômicas da Nação, cujos lucros permitiram a im
plantação dò parque industrial.

Essa é a opinião do presidente da Federação
do Agricultura do Estado cle São Paulo fFAESPV,
Sr Fábio de Sales Meireles, para quem, persistindo
os atuais preços cle garantia do café - Cr$ -118,00
por saca — sua cultura se tornará inviável, poi.s o
preço náo cobre os custos de produção, e no mer-
cado interno o café está sendo vendido a preço avil-
tado, inferior a Cr$ 350 por saca.

COMPREENSÃO

O presidente da FAESP di.s,se que o.s produto-
res rurais têm profunda lé no Governo do Presi-
dente Geisel e em seus propósitos cle garantir à
agricultura a justa remuneração, compreendendo
que muitas vezes as medidos pleiteadas demorem
a serem atendidas. "Mas. ate agora podemos ter
certeza dc que somos ouvidos e atendidos".

A politica dc preços mínimos, que esta sendo
estendida a qua.se toda atividade agrícola funda-
mental, é uma prova dos propósitos governamen-
tais, segundo o presidente da FAESP, que acredita
apenas ser necessário o seu aperfeiçoamento. "Ju
temos os preços mínimos, agora é questão apenas
cle ajustá-los à realidade de custos e à agricultura
e isso é um grande progresso".

Os grandes problemas que aletarão a agricul-
tura este ano, diz ainda Fábio Meireles, serão os
custos altos, provocados pelos insumos industriais,
especialmente fertilizantes.

O anúncio da compra cle 1 milhão de toneladas
de .soja, para a formação de estoque regulador de
mercado, é uma medida cle estimulo, diz ainda o
presidente da FAESP, que considera cedo ainda pa-
ra uma análise mais profunda do problema.

Leia editoriul "Desencontros 
Cafeeiros"

Produtor aceita renda de
soja para a Cobec mas quer
ama opção de recompra

Brasilia — Sojlcultoros presentes no encontro
onlem cm Brasília com diretores da Cacex c do
Banco Central disseram que a classe produtora rc-
cebeu muito bem a notícia da decisão do Governo
dc apoiar o setor através dò compra dc soja pelaCobec, "contanto 

que nós possamos readquirir a
produção se as cotações internacionais subirem",
segundo o representante da Organização das Co-
operativas de São Pauio (OCESP),

A comunicação oficial da intenção do Governo
de sustentar os preços da soja e a discussão de de-
talhes sobre a compra pela Cobec de mais cle 1 mi-
lhão dc toneladas do produto foram os principaisitens da pauta da reunião realizada ontem.
CLÁUSULA

O preslddnte da Ocesp. Sr
Geraldo. Diniz Junqueira,
esclareceu que a cláusula
da retrovenda deverá estar
incluída nos contratos cle
compra da produção de so-
ja pela Cobec. "Sc o objeti-
vo do Governo é apoiar, e
náo obter lucros, ele terá
que permitir que os produ-
tores comprem aquilo que
venderam á Cobec caso
consigam ofertas vantajo-

sas no mercado internacio-
nal", disse.

Segundo ele, a expectativa
geral dos produtores cle so-
ja é de que o preço interna-
cional vai subir. Hoje está
baixo com a proximidade
da entrada da safra brasi-
leira mas logo que sair a
primeira estimativa da pró-
xima safra americana, em
maio, deverá subir outra
vez porque poucas são as
chances dc a saíra america-
na aumentar.

Tri "o nos E. Unidos

Padeiros cpierem mais
dc 20% para o p ã o

Os dirigentes da Associação Brasileira da In-
dústria de Panificação afirmaram ontem que é
absurda a noticia divulgada pela Sunab, em Bra-
silia, cle que o aumento para o pão seria na base
de 20r,.

Segundo a Associação, os estudos preliminares
realizados pela Delegacia Regional da Guanabara,
órgão da Sunab, constataram um custo cle produ-
ção na ordem cle 60% e com base nesse dado, que
nos foi fornecido pela própria Delegacia, seria ini-
possivel um aumento cle apenas 20%. Entretanto —
concluiu o dirigente — nós esperamos obter um
contato ainda hoje com o superintendente da Su-
nab para esclarecer o assunto.

causo preocupação
XV'ellington, Kansas — Centenas de plantado-

res cle trigo norte-americanos, na metade dc suas
colheitas, encontram-se em uma situação critica.
Eles haviam recusado vender a produção cle 1974,
esperando que sua ação conjunta elevasse o preço
do produto além dos 5 dólares tCrS 37.75» por al-
queire.

Foi uma das poucas vezes na história que nor-
te-americanos se uniram dessa forma para deter-
minar preços. Apenas 159Í da colheita cle 1974. dc
1 bilhão 700 milhões cle alqueires, foi vendida ime-
dialamente.

E o preço subiu realmente de 3,57 dólares 'CrS
-0.851 por alqueire em junho, no começo da colhei-
ta. para 4,87 dólares (CrS 30.76) em novembro. En-
tão aconteceu o que os agricultores sempre temiam.

preço médio caiu de 76 centavos de dólar por
alqueire em menos de dois meses, e hoje está abai-
xo de 4 dólares por alqueire entregue em Kansas
City.

Os preços em 20 mil silos que pontilham a re-
gião atingiram preços ainda menores, caindo até

dólar o alqueire em certas partes do Kansas,
Oklahoma e Nebraska.
JOGO DE AZAR

"Até 
parece o jogo em Las Vogas", disse Tom

Ostrander. presidente da Associação dc Plantado-
res cle Trigo de Kansas. "O mercado de trigo náo é
muito diferente do jogo de azar."

Os plantadores armazenaram o cereal na fa-
zenda ou em silos desde agosto, vendendo apenas
um pouco cle cada vez para elevar os preços. Sua
ação conjunta foi chamada de "comercialização
ordenada." Ninguém sabe com certeza quanto da
produçáo cle 1974 ainda continua nas mãos dos
agricultores. Em janeiro, a Associação Nacional dos
Plantadores de Trigo fez uma estimativa de que os
agricultores ainda têm em seu poder 30',' da pro-
dução, ou seja, cerca cle 540 milhões de alqueires.

Mercadorias

Rio
Pr?Sc- oo! principais preduros agri-

cots: no merendo atacadista do Rio,
segundo didos fornecidos ptlo
SIMA (Serviço de Informação de Mor-
cado Agrícola;:
ARROZ [snca óOkn)

CrS Cr$
Amarelão Extra Gola! 258.CO 260,0*1
Amarelão Esp. Stõ. Cat, 248,00 250.CO
Agulha Especial do Sui 249.CO 2ÍC.00
40.) E;occial do Sul 238,00 240 00
Blue-Rose Especial Nominal
FEIJÃO (saca Mkg)

Crj Crj
Preto Comum 110 00
Prelo Polido 113,00 115,00
Uber.blnha 205,00 210,00
FARINHA OE MANDIOCA
(í.)cb 50 kg)

CrS
•Fina 60.PO
MILHO (saca «0 kg)

CrS CrJ
Amarelo Mesclado 58,00 59,00
BATATA (isca 60 ks)

CrS CrJ
Um Especial 55,00 84.CO
Comum Especial 28,00 33,00
CEBOLA (p/ksl

CrS CrS
Ilha do RS i,60 1.70
P_r_ Paulista Ausente
Pelotas 1,60 1,70
Soo José do Norte 1,80 1,90
ALHO (Cx. IOkg)

CrJ CrS
ArçiçfiTino Branco Ausente
Argentino Roxo 105.CO 110,CO
BANHA

CrS CrS
Caixa 30 l.g 250,00 255,u0

CFP compra
até 120 t
de algodão

Brasília — A Comissão cle
Financiamento da Produção
está estimando em 120 to-
neiadas o volume cle al-
godão que será obrigada a
absorver caso os produtores
que contraíram emprésü-
mos dentro da politica de
preços minimos não conse-
guirem vender sua pro-
duçáo até vencerem os pra-
zos, no final do mês,

O diretor da CFP. Sr Pau-
lo Vianna, acredita que com
a passagem do excedente
não comercializado para as
mãos do Governo, haverá
uma reação cle preços. As
120 mil toneladas cle al-
godão serão removidas ime-
chatamente das zonas pro-
dutoras a fim de náo atra-
pàlhárem o armazenamen-
to da nova safra que entra
no próximo mès.

EXPLICAÇÕES

Segundo explicou o dire-
tor da CFP, o sistema de
crédito oferecido pela políti-
ca cle preços minimos prevê
a transferência do produto
financiado para as mãos do
Governo depois cle vencidos
os prazos, que podem atin-
gir até 210 dias, na região
Centro-Sul

Durante esse periodo, o
agricultor poderá vender o
produto no caso dos preços
se elevarem a níveis acima
do preço minimo. Sc os pre-
ços do mercado continua-
rem baixos, o agricultor
vende seu produto à CFP
como último recurso.

Hoje o preço minimo pa-
ra o algodão do Centro-Sul Mf$ abertura
(Cr$ 90.87 para arroba cle
algo cl á o em pluma m"ãr, . .''—388—~
Cr$ 31,77 para o algodão em mai.'.'.'.'. 383 1/2
caroço); está 10 centavos de set! ' ' ' * 274dólar por libra-peso acima *Di_.J_l 

'¦ 
v 383

do preço internacional. Isso
significa que se o produtor {j[£R. • ¦ • ¦ 296
quiser exportar o algodão jui .' .' ." ] 299 1/2hoje fará pior negócio cio SE1  7SS
que se vender para a CFP. °^\ ^m '/2

20.C0. Comum, especial CrS 30/35.C0. '
De primeira CrS 15 20,00 e de se- ME$ ABERTURA. MÁXIMA MIN. FFCH. DIA
gunda Cr$ 8 10,00, po* saca de 60 ANTERIOR
quilos. Cotações inalteradas. ¦— ¦ , ,^r—;

CEBOLA - Mercado calme. Do Rio  SOJA (Chgo.l .
Grande, "Norte" CrS 1,70*1,80. Do MAR . .*. . 562 62 .52 3/4 553 1/2-52 3/4 .72 3 4
Rio Grande, "Ilha" CrS 1,60,1,70 MAI 574 74 .63 563 1 2-64 .53
de Sinta Catarina "Pera" CrS 1,30/ jui  530 .80 .70 572-71 1.2 .89 1/2
MO, por quilo. Cotações inairer.idc.s. /.çq  535 ,35 .71 574 .91

BANHA - Mercado calmo. Caixa SET. 
'. 

579 1/2 ^72 t/2 .63 567 .32 t/2
com 30 pacotes do I quilo CrS 260' nq,j 

' ' 
Cí)7 

'69 
50 5o3-64 .76 1/2

270.00 e com 12 latas de 2 quilos JAN 
' ' 

J73 7J 6<; t .2 570 .35
OS 215/225,00, por caixa. Cotações MA^' [ j7ç 

'g3 
7,, 577 93

AMENDOIM - Mercado calmo. Em EÀRÊLO DÍ SÒJÃ TChgo.)
casca, especial CrS 62/65,00, por sa. m"Ar  113.50 119,00 1)6,50 lT8.50-9,00 119.80
cí do 25 quilos. Dcsc.seado, catado (»/^| 123 50 12*100 12)50 123,50 3 2*1,50
C*$ 4,0O'4.20, por quilo. Cotações Jul 

' '.' ".'. 
ujjq !2s'50 126,50 i 28,00-8,506 A 129,30

inalteradas. AG0 _ 131 CO 132 «X1 129.C0 130,50-1,SOBA I33.CO

R„,,if„ 
SEI  13330 134,50 132,00 134,00 135,50

,-'-'lc OUT  133.CO 138,50 134,03 137,50 13',50
Recil» - Cordões dos principal) DCZ  U2 00 142.CV) 136,00 140,00 142,20

r-o:Jutos ag-:colas de Pernambu- JAN  142,03 143.50 139,00 142,50-3.003 A 144,50
co, no mercado atacadista desta C.t* Aicn nt"i:nír7rC»V
pitai, ontem, para sacas do 60 quilo,, !li____J_________ ——
segundo informações da Ceasa e dai MAR  28.30 28,35 27,80 27,BOA 2S.BO
Casai Cia.t MAI  27,50 27,40 26.93 26.93A 27,93

Compra Vendi JUI 26,60 2S.60 26,22 26.22A 27,22
CrJ CrS AGO  25,85 25,90 25,65 25.65A 26,65

Açúcar 75.CO 30,00 SET 25,20 25,20 74,30 24.80A 25,30
Arro/ 260,00 270,00 OUT  24,25 24,25 23.95 23.95A 24,95
Folião 148,00 155,00 DEZ  23,45 23,45 22,90 22.93 23.90
Farinha dt jAn  23,10 23.10 22,40 22,40 23.S5

mandioca 75 CO 80,00 —— ..,.. - .r-rr.Min. Mix. ?AFt CJ-V>
Cebola 60.C0 102.C0 MAR  53.25-4.C0 53,60 52,20 52,20 52.70A

114,00 150,00 MAI  54,03- ,05 54,35 53,10 53,25- ,10 5-I.20A

IJ l 1|„ . , JUL 54,35- ,75 55.25 54,25 54,30- ,25 54,95
ÓPIO rlOriZOIlte SET. . . . SJ.SO-ô.ICBA 56,I0 5S,;0 55.50B 55.70A

Bato Horiionte - Cotações e MOV  56,1 OB 56,00 55,70 55.753 56,00
estoques (sacas de 60 quiios) dos prin- DEZ  __i_l_,'!CLA L _ 56''!0  56,00 5á,Q 56,40
cioats produtos no more ido atacadista AÇÚCAR (NY)
desta Cípiial. segundo o Servi* ——. wo Tn —~"co de Informòcão do Acercado Agrícola '

d, 
"^ 

AÔrSirVTn" "A,  38,25- „,0BA 36.40 36,40 36,7;./,00BA 37.00

Geral, e Cia. de Armazéns e Sito. d, 37,30- ,50BA 37,40 36,00 35.80A 35,60
Minas G.r&ií!
Produtos Mtrc. Est. Min. Máx.

CrS CrS N? II
ARROZ 321 203
Amarelão E»»*a MAR  36,90- ,95 37,05 34,30 35,10- ,20 35,15

Estivei 250,00 270,00 MAI  36,65- .£0 36,65 34,55 34,70- ,85 34,78
Agulha do Sul JUL 35,50- ,60 35,60 33,i0 33,70 ,60 33,65

Estável 250,00 260,00 SEI  33,.15- ,51 33,70 32,03 32,05- ,08 32,06
BATATA OUT  32,50 32.70 30,70 31,CO 31,CO

r-wco 4S,oo so.co mar  27,eae,coBA 23,00 26,:s 20.45- ,23 26,30
FEIJÃO 102 301 MAI  26,90 76,90 25,20 25,15- ,2CBA 25,7.0

Enxofro Jalo JUL  25.60- ,B5BA 25,05 2J*.I0 23.90A 24,15
Estável 150,00 160.00

Pr*to Comum fjo j_
Estável 120,00 130,00

MILHO 2 ISO 000 MA,  s/cotKio -- 37.COM 37.CO
Amarelo/Amarelinho JUL  ,/cotaJio 3S.S0N 35.80

Estava! j3.00 55X0 x. .-.cotação -- --- 32.C0D 32,00

AI"6tlÜO NOV. 
¦ . . . s cotação 31,25N\ 31,25

São Paulo - Sa ItVpos de alqe- b. ______°______L
dões produzidos e beneficiados cm MAS  39,15- ,05 39,15 33,05 33,05- ,15 39,26- ,27
SS; Paulo não sofreram alterações em MAI  40 03-39,98 4O.C0 39,00 39,10- ,15 40,20- ,2J5
seus preços, dürínte o pregão de on- JUI  41,00- 0,S0 41,00 '0,10 40,15- ,25 41,15
tem da Bolsa de Mercadorias. 'O tipo OUT  42,70- ,75 42,75 42,03 42,00- .15 43,03- ,05BA
5, Paulista, foi negociedo a Cr} 1CCC0 DEZ  43.60- ,80 -13,80 43,15 43,15 44,02- ,05BA

» .arroba. MAR, . , . 4.1,55 44 60 -M.C0 44.C0 44.86B
Os demais tipos produzidos e bene. MAI  44,50- 5.453A 46,25 46,20 44,70- ,90BA 45,60- ,BCBA

licrodos em outros Estados também jul  .16,25- .20 -- 15,50- ,90BA 46,25B
não tiveram seus preços modificados —¦—¦ v—— -r;-;1.. iu^\ ———
r. o tipo 5, de Goiás, foi negociado CACAU. (NY)
a CrS 118,00 a arroba. MAR  71,00- 0,35 71,40 70,25 70,55 TU»

MAI  65,60 66,60 64,50 6-1.80 66.00

Wi-wii-Ii. .vliiiwi JUL 63'-'c' ''° 6:>>so 62-S0 62';a é3'45
..ILlIlalllU eX.ei.-IO SEI  62,24- ,25 62,35 61,10 61,20 62,fí5

Chicano o Nova lorqu. - Cotações futuros nas Bolsas de Mercadorias de ?,"„ ' ' ' ' 
c?'??' 

'S?í 
S'^ _!'?? I?'Sm _J'S_

Chicago c No^a Iorque, ontem- MAR  •"¦2:" '70SA 58'40 "-f-41" ">7.80N 58.5CN
MAI  57,50-8,008 ^"6'30_ 38,00 57,20,1 57.80N

MIN. FECH. DIA "- ÇOBRE_J*ir)
ANTERIOR F'v  55,30- 5,70BA 54.60 56.10

„..V'.,..' V" —¦ MAR  55,70 55,70 54,60 5<80 56,40TSIOO IChgo.) ABR  56,00- 6.30BA -- 55,30 56,80
9? .81 1/2 365-84 .93 MAI  56,50 56,60 55,60 55,80 57,30

.74 1,2 377-76 .87 1/2 JUL  57.70 57,90 56,60 56,90 58,40

.64 36665 1 2 .73 1/4 SET  58.70 58,93 53.00 58,00 59,40

.70 372A .78 DEZ. . . . 60,40 o0,40 59,50 59,50 60,90

.77 378-77 .88 IAN  60,e0- l.OOBA 61,10 60,50 60 61.50
MlTMCncRgõT) 

 MAR  62.20 bViO 62,00 61.03 62,60

!'91 3, 4 291 3/4-3/4A "ãf3/4
.94 1/2 294 I/2A .04 1/2 MOTA - Trigo e soja - em centavo; de dólar oor bushel ( 27,221;cii.
.94 3/4 294 3/.IA .04 3'4 Milho - em centavos de dólar por bushel (_ 25,46 kg);
.80 3/4 280 3 4A .90 3/4 F&rolo do ioia - em dólares por tonelada.
.68 1/2 268 1/2-I/2A ,78 1/2 Óleo de soja, esfó, íçúcar, alcjodào, caçou e cobre - om centevos

74 1/2 274 1/2A ,84 1/2 dc dólar por libra-peso (.•; 453 gr.)

São Paulo
São Paulo — Arroí — Tipos esieciois.

Mercado calmo - De cjr.ios lonqo-, —
Amarelão dos Estados centrais CrS 250/
253.00. Amarelão Santa Catarina CrS
230/235,00. Biue Beile do Sui Cri
2.15/25O.0O c Amare!ão do Sul CrS
235/240,00. EEA "435" do Sul CrS
23-/235,00 e '"404" do Sul CrS 225'
730,03 o de grãos curtos — Catcto do
Sul CrS 215/220,00, por saca di 60
qulc.s. Cotações inalteradas.

OUEBRADOS DE ARROZ - Tipo,
especiais. Mercado firmo. 3'4 da
arroz, CrS 150/153,00 « Caniicão do
Sui, CrS 150/155,00, per saca de 60
quüoj.^ Cotações inalteradas.

FEIJÃO (Safra das águas) - tipos
espL'ci,ii_. Mercado calmo. Bico de O.i-
ro Cr.* 130/140,00. Carloqtiinha C-5
120 130,00. Chumhtnho CrS 115'
120,00. Jalo CrS 160/170,00, Opaqul-
nhn CrS 120/130,00. Preto CrS 130-
140,00, Raiado CrS 130 ' 140.00. Ros

nha CrS 160/170,00, Roxão "catado".
Cr*. 305'3I5,C0 e Roxlnho CrS 245/
255,00, por saca de 60 ciuilos. Cola-
.o.-, loãllorédflt'

MILHO - Mercado calmo. Amarelo
somlduro CrS 56/57,00, por saca da
60 gu'los. Colações inalteradas.

BATATA -- Mercado frouxo. Lisa.
especial CrS 60/65,00. Oe primeira
CrS 15/30,00 e de. segunda CrS 15/

MaXIMA

.84

.71

.76

.85

1/2

1/2

.97 1,2
300 1 li
300 1/2
.59
.75

mm®
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Empresários portugueses e
belgas pretendem adquirir
firma de mármore no Piauí

Teresina — Representantes cle um grupo luso-belga, com sede cm Lisboa, estão, nesta Capital,tentando adquirir a Comapi — Companhia de Mar-more do Piam, que explora todo o mármore das mi-nas cle Pio IX, com capacidade cle produção de atéJ00 anos, pois se trata cle uma das maiores do mun-do, capaz de abastecer o mercado brasileiro e aindade exportar.
Os Srs Alain Demoustier e José Manuel Por-tas, representantes do grupo estrangeiro, estiveramem contato com o presidente da Companhia dc De-senvolvimento do Piauí (Comdepi), Sr JeamesClark Nunes, que mantém o controle acionário daempresa local, cujas condições são apontadas comodelicientes para explorar o mármore de Pio IX.

OUTRO GRUPO

Caderno

Segundo Informações do
presidente da Comdepi, o
mármore de Pio IX, no
Centro-Sul do Estado, já foi
motivo de uma visita recen-
te de um grupo norte-ame-
ricano — o Geórgia Marbie
— que fez sua proposta pa-
ra ficar responsável pela
exploração, mas o Governo
do Estado refeitou, sob o
argumento de que a propôs-
ta do grupo não atendia às
perspectivas do Governo.

Como representante cl o
grupo norte-americano cs-
teve aqui o Sr Garner Put-
ney, manifestando, inclusi-
ve, seu desejo de transfor-

Sondotécnica
assina
contrato

O Departamento Nacional
de Obras contra as Secas
(DNOS'i assinou com a Son-
dotécnica um contrato para
a realização dos estudos,
anteprojeto e projeto exe.-
cutivo de uma barragem no
rio Manso, no Município dc
Rosário do Oeste. Mato
Grosso. O trabalho será
concluído até o final deste
ano.

A empresa de consultoria
já assinou diversos novos
contratos este ano, para n
realização de projetos em
diversos setores. Segundo as
projeções dos especialistas,
ela deverá apresentar em
seu balanço referente ao
exercicio de 1974 um lucro
líquido superior a CrS 10
milhões, equivalentes a cer-
ca de CrS 0,50 por ação.

Caiçara
A Cia. Comércio e Nave-

gação — Estaleiro Mauá en-
trega no próximo dia 28, ã
Cia. Navegação Marítima
Netumar, o N/M Caiçara, o
segundo de uma série de
três navios deste tipo
(PRT-121) em construção
naquele estaleiro.

A. Eberle
A Metalúrgica Abramo

Eberle promoveu cunha-
gem de três medalhas co-
memorativas do Centenário
da Imigração e Colonização
Italiana e o de Caxias do
Sul, cidade onde está locali-
zada há 78 anos. As três
possuem como metais a
prata, o bronze e o ouro.

Crecif
Em duas das suas mai.s

recentes agencias no Rio
(Inaugurada em 20 de de-
zembro último) e em Recife
fem julho de 19741, o Banco
da Economia de São Paulo
— integrante do Sistema
Financeiro Crecif — j á
atingiu a CrS 50 milhões em
depósitos.

Celi
A Centrais Elétricas Piu-

minenses (Celf) inaugurou
a agência Joel da Motta
Telles, em Saquarema, para
uma maior assistência às
cidades localizadas na re-
gião dos lagos. A empresa
está aplicando mais de CrS
75 milhões em Araruama e
CrS 10 milhões em Saquare-
ma.

mar o mármore do Piauí
numa das maiores fontes de
renda para o Estado, pois
é um do.s melhores do mun-
do — segundo afirmou ao
Governador Alberto Silva.

Se a exploração do már-
more — eom a Instalação
da Industria que o grupo iu-
so-belga se propôs insta tur
em Pio IX — apresentar os
resultados esperados, o
Piaui t e r a . anualmente,
uma contribuição superior a
Cr$ 30 milliões na sua recei-
ta, pois as jazidas, se devi-
damente exploradas, d ã o
para abastecer o mercado
brasileiro e ainda para ex-
portar, ein grande escala, o
material.

osto de
•esas é

Imp
empr
prorrogado

A Secretaria da Receita
Federal prorrogou até o
próximo dia 28 o prazo, que
se encerraria hoje, para a
entrega das declarações do
Imposto de Renda para as
pessoas jurídicas domicilia-
das na árca da 7a. Região
Fiscal — Guanabara e Esta-
do cio Rio — e que encerra-
ram o balanço até o dia 3]
de outubro último.

A Receita Federal previu
ontem que até o final deslo
mês estará concluído o tra-
balho cie distribuição dos
formulários para a decla-
ração de renda do exercicio
de 1975, ano-base de 1974.
O prazo de entrega das de-
clarações termina no próxi-
mo dia 2G de março para os
contribuintes com imposto
a pagar ou a ser restituido.

FNM terá
novo modelo
de caminhão

A Fábrica Nacional cle
Motores (FNM) anunciou
ontem que lançará em mea-
dos deste ano o seu primei-
ro modelo de c a ni inlião
construído com tecnologia
concedida pela Fiat.

A empresa está investih-
do 90 milhões de dólares
i CrS 724 milhões) na am-
pliação de suas linhas de
montagem instaladas pró-
ximo ao Município de Pe-
trópolis. no Estado do Rio.

A fabricação d o s ca-
minhões modelo Fiat com
marca FNM no Brasil só se
tornou possivel com a assi-
natura de um contrato de
cooperação tecnológica assi-
nado entre a Alfa Romeo,
que detém o controle acio-
nário dá Fábrica Nacional
de Motores, e a Fiat, em
março de 1973.

Atualmente a partici-
pação acionária da Fábrica
Nacional de Motores está,
assim distribuída: Alfa Ro-
meo, 51r,0; Fiat, 43%; acio-
nistas diversos, incluindo o
Governo federal, 6%.
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A tendência se apresentou um pouco inde-
Unida durante o pregão de ontem no Rio

índices podem revelar
tendências diferentes

Enquanto o IBV valorizou-se em 0,4'; on-tem. no mercado de ações do Rio, o índice dePreços — que também mede as variações cle
preços dos títulos, mas sem levar em conside-
ração o volume negociado de cada um — expe-
rimentou um ganho de 1,3%.

Diferenças de resultados entre os dois in-
dicadores normalmente acontecem, mas pou-cas vezes numa amplitude tão destacada. E,
neste caso, a análise dos números dá interes-
santes detalhes sobre o desempenho de algu-
mas ações durante o pregão.E sem maiores reflexões, pode-se afirmar
que os chamados papéis de segunda linha ti-
veram um comportamento médio melhor queo verificado entre as blue-chips, justamenteaquelas que concentram a maior parte dos ne-
gócios e, portanto, possuem maior peso indivi-
dual na composição do IBV.

Para muitos técnicos, o índice de Preços
é aquele que melhor reflete o mercado, por in-
corporar, apenas, as cotações dos diversos pa-
péis, refletindo, na prática, o próprio dia-a-
dia do mercado, sem maiores considera-
ções históricas — o levantamento para a com-
posição do IBV engloba os resultados cle 12 me-
ses antes cle cada modificação no índice.

De qualquer maneira, o fato tem, por si
só, o mérito de possibilitar o debate de um as-
sunto de grande interesse para o mercado, já
que normalmente os investidores não se detém
nestes detalhes mais específicos, reagindo con-
trariamente à tendência verdadeira cia maio-
ria dos papéis.

Os números do pregão
O mercado de ações da Bolsa de Valores

do Rio de Janeiro apresentou-se ontem em al-
ta, tendo o Índice BV se fixado na média de
2 393,7 pontos, com valorização de 0,4';- em
relação ao dia anterior (2 384,5). No fecha-
mento o IBV situou-se em 2 404,3. acusando
elevação cle 0,4' í sobre a média do dia.

Das 26 ações componentes do indice, 10
subiram, 11 caíram, quatro permaneceram es-
táveis e uma não teve cotação no dia anterior.
Samitri OP ex bs.

O IPBV — índice dc Preços Bolsa de Va-
lores — situou-se, às 13 horas', em 111,4, mos-
trando acréscimo de 1,3'7. Os negócios foram
superiores aos do pregão anterior, totalizando
10 milhões 954 mil 962 títulos (mais 4,66%),
no valor de CrS 28 milhões 640 mil 580,60
(mais 10,04';,').

No mercado à vista foram transacionadas
10 milhões 12 mil 362 ações, no valor de CrS
25 milliões 596 mil 720,60, representando . . .
91.40'; do total em titulos e 89,37% do total
em dinheiro.

No mercado a termo foram negociadas
942 mil 600 ações, no valor de CrS 3 miLhões
43 mil 960, representando 8,60% do total em
títulos e 10,63% do total em dinheiro. Em re-
lação ãs operações à vista, os percentuais fo-
ram, respectivamente, de 9,41 e 11,89%.
VARIAÇÕES PARA MAU

Kelson's PP
Nova América OP
Acesita OP ,
Petrobrás ON
Llght OP

Ct] VARIAÇÕES PARA MENOS (%)

4,00
3,51
3,07
2,53
1,71

Sid. Nacional PP 2,63
Bangu PP 2,44
Doeis ant. OP c/' div. 2,24
B. Nordeste PP ex/dir. 1,01
Brahm, VP 0,79

No mercado à vista as ações mais negocia-
das em volume de cruzeiros foram: Petrobrás
PP (CrS 9 mil 172), Petrobrás novas PP (CrS
2 mil 683), Banco Brasil PP (CrS 2 mil 580)
Belgo-Mineira OP (CrS 1 mil 752) e Petrobrás
ON (Cr$ 1 mil 399).

Bolsa de Nova Iorque
Novi lorqu» — Foi s seguintt s Media Dow Jonec no Mercado de Novj Iorque, ontem:

Ações Aliar», Máx. Min. Fech. Vir. Ações Abtrt. Mix Ftch.

30 INDUSTRIAIS

20 TRANSPORTES

726,86 740,61 721,92 736,39

159,66 162,24 158,31 160,93

5,09

0,49

15 SERV. PÚBLICOS

65 AÇÕES

81,51 62,41 80,65 81,61

232,73 236,29 230,53 234,65

Vir.

- 0,03
-,- 1.12

PREÇOS FINAIS

Novi lorqu* Preçoa finais na Boís& de Nova Iorque,

AI reo Inc
Alcan Alum
Allied Chem
Alis Chalmeri
Alço»
Am Airlines
Am Broadcast
Am Cyanamid
Am Srnett and Ref
Am Tcl and Tcl
Amf Inc
Anaconda
Ati Richfield
Avco Corp
Bendix Corp
Beihlehem Steel
Boeing
Boise Cascade
Borcj Warner
Brnnníff
Brunswick
Burrouniis Corp
Campbell Soup
Csnadian Par, Ry
Cotsrpilliir Trac
CBS
Celanese

14 1/4
20 3/4
35 3/4

8 5/8
36

7 7/8
39 5/8
25
16 1/4
50 3/4
13 1/2
15 3/4
87 1/2

4
28 S/B
30 1/8
16 7/0
14 1/2
16 3/4
7

11 3'4
85 1/2
30 3/4
16 5/8
60 3'8
39 3/4
30

Chase Manhat Bk
Chessíe System
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colúmbia Pict
Cornsortt
Cons Edison
Continental Cart
Continental Oil
Conrrol Data
Conrning Clsss
Cpr. Ulltil
Crown Zcllorbfich
Dow Cheriilcaj
Drester Ind
Dupont
Easicrn Air
Ea&rmàn Kod.ik
LI Paso Conipany
Esmark
Exxon
F<1 ire nm
Firestone
Ford Motor
Gen Dynamtcs
Gen Electric

33 3/8
51 3/4

9 3/8
32 1/8
74 3/4
4

32 1/2
10 1/2
26 3/8
41 3/4
17 S/8
42 3/4
39
28 3/4
67
49

100 7/8
5 3/8

84 5/8
12 5/8
29
75 1/4
27 3/8
16
35
26 3/4
42 7/8

Gen Foods
Gen Motors
Gen Tcll and Eleg
Gen Tíre
Getty Oll
Goodrich
Goodyear
Grace and Co
Gl Ati and P«e
Guil Oil
Honeywell
IBM
Int Harvestcr
lnl Nlckel
Int Paper
Int Tel end Tel
Johnson
Kfllsár Alumin
KorinecoH Cop
Llggett and Myers
Litton Indust
Lockheed Atrc
Ltv Corp
AAngnavcx
Míinufact Hanover
Marcor Inc
Modonnell Doug

23
37 3/8
22
13 1/2

143
16 1/4
15 3/4
23 1/2

9 1/8
20 1/4
32 5/8

217 3/4
26 1/2
24 1/4
41
18 3/4
92
17 1/2
34 3'8
29 1/2

6 5/8
1/8
1/8

6
13
6

29 7/8
19 1/2
41 3/8

Merck and Co
Minn Mnq and Mfg
Mobil Oii
Monsanto Co
Nabisco
Nat Distillcra
Ner Corp
NI Indust
Northwest Airlines
Occidental Pet
Olin Corp
Otis Elevator
Owens Illinois
Pacific Gas and El
Pan Am World Air
Penn Ccntr.il
PepsIco Inc
Pfizer Chás
Philip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter and Gamble
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Mcrt
Rockwell Intl
Royal Dutch Pet

73
47 7/8
41 3/4
50 3/4
32 1/3
16 1/8
23 7/8
14 l/B
16 3/8
14 7/8
17 3/4
28 1/4
38 1/2
23 1/4

5
2 1/4

57 7,8
34
48
44 1/4
22 7/8
93
14
53 3/4
17 1/2
22 3/4
32

Scott Paper 16 3/4
Sears Roeduck 62 5/8
Shell Oil 41 7/8
Singer Co II 1/8
Smithkeline Corp 51 5/8
Southern Rwy 10
Sperry Rínd 34 3/8
Sid Brands 64 5/8
Std Oil Calif 25 7/8
Std Oil Indiana 41
Teledyna 10 3/4
Tonneco 22 3/4
Texaco 25 7/8
Texas Instruments 82 1/8
Textron 16 1/8
Trans Word Air 8 7/8
Twent Cent Fox 7 3/4
Union Carbide 48
Uniroyal 8 1/6
United Aircraft 34 3/4
United Brands 5 1/2
Us Industries 4 1/4
Us Steel 48 1/4
West Union Corp 12 7/8
Westch Elect 12 3/8
Xerox Corp 77 1/4
Zenith Radio 12 1/4

Fundos de
Investimento

Alfa
América do Sul
Apül.
Antunes Maciel
Aure.i
Auxiliar
Aymoré

BBI Bradesco
HCN
BMG
Bahia
Baluarte
Bflneipa
Banméreio
Bí noi te
Bonsu Ive&t
Berros Jordão
Baú
Bete
Boston
Bozano Simonsen
Bracinvest
Brasil

CCA
Cabral Meneici
Caravello
Citybank
Cepc I ojo
Comind
Continental
Corbiniano
Cot i bra
Oeriibanco
Creditum
Cref í nan
Crefisul (Cap.)
Crefisul (Gar.)

Delapieve
Donas»
Denasa MIM

Econômico
Evolução

Rmícia
Fibonco
Fíman
Finai*
Fine/
FNA
FNO
Fundões to

Go-doy
Haspa
Hômisu!

Império
Incft
Ind ApolIo
Inriusc red
Investbanco
lochpc
Itaú

Lar Brasileiro
Lcrosa
Londres
Luso Brasileiro

MM
Magiiano
Maisonave
Mantiqueira
Mercantil
M*rk;nvest
Minas
Montepio
Multinveãt

NBM
Nacional
N .i ções
Paulista
Provai
P. Willemsena
Real
Real Programado
Reavai
S P I
S P M
S R
Sabbá
Samoval
Soura B&rroa
S. Paulo-M.n-H
Sp Incl li
Suplicy

Ta movo
Unisrar
Univest
Umuarama
Vicente Matheua

ria R:ca

Dali

17-2
18-2
1/2
19.2
17-2
172
19-2

192
19.2
18-2
17-2
17-2
19-2
19-2
19.2
17-2
17-2
17-2
17-2
17-2
19-2
17-2
17-2

19-2
17-?
19-2
19-2
192
19-2
17-2
17-2
19-2
182
19-2
17-2
17-2
19-2

192
19-2
19-2

17-2
17-2

17-7
17-2
19-2
19-2
192
17-7
17-2
19-2

17-7

17-2
192

172
17-2
17-2
17-2
19-2
19-2
19-2

19.2
17-2
17-2
19-2

19-2
17-2
19-2
17-2
17-2
17-2
17-2
19-2
17-2

192
19-2
17-2
17-2
17-7
19-2
17-2
17-2
17.2
17-2
17-2
17-2
17-2
172
19.2
17-2
17-2
17-2
19-2
19-2
19-2
19-2
17-2
19.2

Coli

0,96
1,33
0,79
0,97
0,49
0,38
7,05

1,57
1,95
1,09
0,14
0,41
1,86
0,77
0,40
1,41
1,03
0,66
0.50
0.79
2,58
0,93
0,97

1,75
0,67
1,05
0,74
0,42
1,30
0,42
0,99
1,78
0,39
1,29

14,92
0,90

76,17

1,79
0,32
2,10

0,82
0,64

0,43
0,83
0,99
1,53
1.61
0.46
0,05
0.59

0,75

0..I7
0,64

0,24
0,71
0,55
0,76
1,21
0,36
0,91

0,64
0,97
0,86
2,18

Valor tm
Cri mil

9 008
9 580
2 600

606
I 127
4 316
17 864
63 197
18 685
13 485

613
586

10 369
591

10 583
17 032

68.1
771

.1 461
9 531

53 832
649

19 657

A 054
481

17 841
52 433

071
42 068

775
I 128
336
956
676
635

11 514
24 752

4 830
9 880
1 863
4 93?

613
663
59

513
49 825
12 855

091
894

6811
6C0
450
529
633
367

9 192
500

44 o;ó
932

17 750
20 528

I 097
I 066

61
0,87 8 .166
0,35 I 000
0,76 6 370
0.36 891
0,72 10 C62
0,52 1 150
1,68 17 854
0,79 35 891
1,58 8 244
0,78
0,95
1.23

0,65
0,62
1,18
2,33
1,96
1,57

0,65
0,26
0,92
1,32
0,81
1,00
1,08
0,56
3,01
0,58
20,97
1,17
0,31
0,87
0,41

80B
2 289
1 829
1 063
I 259
4 210

71 256
I 403
9 736

28 529
I 666
590

9 821
688
702

15 375
818

6 670
4 205
643

230 445
034
885
106

Fundos Fiscais
Decreto-Lei 157

Data

BBC

América do Sul
Aplik
Áurea
Auxiliar
Aymoré

Bahia
Baluarte
Bandeirantes
Banespa
Banorte
Barros Jordão
Baú
BCN
Besc
Bine
BMG
Bozano Simonsen
Bradesco
Brafílb

Caravello
Comind
Copeg
Corbiniano
Cotíbra
Credibanco
Creditozan
Creditum
Cref man
Crefisul
Cretcinco

Del tip leve
Dena&a

Econômico

Penicia
F'benco
F'naia
Fínasul
Piney

Godoy

Halles
Ha spa
Hemiíul

Império
Inca
Ind. Decred
Indsucred
Investbiinco
locbpt
Itaú

Lar Brasileiro
v\aisonnave
Mercantil
Merkinvost
Minas
Multinvest

Nacional
Nações
NBM
r» erocsle

Paulo Willemsena
Produtora
Provai

Real
Reaval
Residência

Sabbi
Safra
Sofinal
Souza Barros
SPI
SPM

Suplicy

Tamoyo

Umuarami
Vila Rica
V/stacredi

18-2
17-2
17-2
17-2
19-2

17-2
17-2
17-2
19-2
19-2
17-2
17-7
19-2
17-2
19-2
18-2
19-2
19-2
17-2

19-2
19-2
19.7
17-2
19-2
18-2
17-2
19-7
17-2
17 2
17-2

19-2
19-2

17-2

17-2
17-2
19-2
17-2
19-2

17-2

1,41
0,67
1,39
0,39
0,92

3,27
0,68
0,93
1,29
0,52
0,70
0,60
2,24
1,99
0,88
1,97
0,83
2,74
3,05

0,86
1,42
1,19
0,98
0,82
1,99
1,42
1,73

29-90
1,30
2,36

0,90
1.28

0,26

0,64
0,61
2,16
2,63
0,84

1,78

17-2 0,85
17-2 0,32
19-2 0,51

17-2 0,94
17-2 0,40
17-2 1,05
17-2 0,73
19-2 0,60
19-2 0,90
19-2 3,32

19-2
19-2
17-2
17-2
17-7.
17-2

0,59
2,61
0,70
0,61
1,01
0,43

Valor
•m CrS

16 399
966

1 291
12 893

197

21 746
205

14 012
45 472
21 213

1 873
335

28 456
10 091
38 769
28 072
24 826

456 083
4 918

3 952
68 990
22 177

520
2 105

21 C09
808
081

12 274
28 973

239 226

602
920

29 607

271
186

107 160
36 864

587

523
24 568

552
622
603

1 000
9 192

300
99 9.10
14 015

294 003

21 312
II 341
25 617

243
457
964

19-2 4,56 76 963
17-2 0,84 878
19-2 0,68 2 205
17-2 0,57 18 388

19-2 1,12 2 731
17-2 3,20 467
17-2 0,8» 485

17-2 1,56 149 101
17-2 1,55 517
19-2 1,04 811

17-2 0,S3 848
17-2 1,48 15 762
17-2 0,58 280
19-2 3,57 2 681
17-2 2,84 2 199
17-2 0,70 761

17-2 1,47 2 089
19-2 1,26 4 688

19-2 0,80 572
19-2 1,94 300
19-2 0,83 29 445

Honda produzirá no Brasil
tói/uío — a empresa nlpônica Honda

Motor anunciou ontem um plano para
produzir motocicletas no Brasil, a partir
(io próximo ano, numa fábrica quc devo
ser construída perto do são Paulo.

.Soiíiinclt) o plano mencionado, (|iir
devi; ser aprovado ainda polo Governo
brasileiro, a primeira motocicleta Honda
sairá da fábrica — cuja construção
custará 23 milliòo.s do dólares íCrS m
milhões) — em Janeiro de 1076, anunciou
um porta-voz da Honda.

A Honda, o primeiro construtor mun-
dial dc motocicletas, projeta produzirentro 1 200 e 2 mil unidades de 125 cc.
por mès na fn.se inicial de produção, com
períodos cle produção máxima de 4 mi)
a 6 mil unidades por mês, No ano pas-

sado a Honda exportou para o Brasil ao
redor cle 12 mll motocicletas.
DANONE

São Paulo — Foi inaugurada oficial-
mente :l .sexta unidade brasileira do Gru-
po LPC/Danòne e segunda em Poços de
Calcla.s. Representando Investimentos de
Crs '10 milhões e 200 novo.s empregos di-
retos iniciais, a nova unidade ocupa 5 500
metros quadrados dc área construída e"é da maior significação para a econo-
mia mineira, que tem no leite um dos
seus esteios", segundo o Governador Ron-
dou Pacheco.

Serão industrializados inicialmente
150 mll litros/dia do produto, "podendo
chegar aos 400 mil", na afirmação de
Moacyr de Carvalho Dias. dlretor-presi-
ciente do Grupo, durante a inauguração.

Bolsa do Bio de Janeiro
T I 1 U l O S

COTAÇÕES (CrJ)

Ouanl. Abi. F<b. Máx. Min. Mód.

°'o 5/ Ind. da

Méd. lucr.it

Oia Ant. »m 74

Acesita - A. E. I'abire op 395 500 1,65 169
Açojim - A. E. liabira .. i 000 1,60 1,60
AGGS - Ind. Graficai op .. 23 COO 0,75 0,77
AGGS - Ind. Graf. pp 13 COO 0.73 0,73
Aço; Anhanguera op 12 500 1,80 1,80
Ar"u °P 3 COO 0,45 0,45
Arno S.A - Ind. Com. pn. 2 000 1.32 1,32
ASA - Alum. E<t. Iam. pe. 7 OCO 0,36 0,36

Baniju - Prog. Ind. op 3 803 0.40 0.4Q
Bangu - Prog. Ind. pp 118 200 0,40 0,40
Barbar op 30 363 1,20 1,30
Bco. da Amjiõma on 4 COO 0,81 0 81
Bco. do Brasil on 123 070 3,13 3,18
Bco. do Brnil pp 619 000 4,18 4,15
Bco. Boavista on o/d 97 435 3,00 3,00
Bco. Boa.isla pn cd 4 680 0,92 0.92
Bco. Estado Bahia pn 15 666 0,93 0,92
Bco. Est. Guanabara on ... 34 280 0,95 1.C0
Bco. Est. Guanabara pp .... 30 OCO 1,13 1,14
Beígo-Mineirs op 507 195 3,47 3 44
B:o. Est. dc S. Paulo on .. 16 415 1,06 1,02
Bco. Es-. S. Pauio pp c/d .. 1 5C0 1,22 1 22
Bco. Irau pn £6 CCO 1,00 l.CO
Bco. do Nordeste on 9200 1,58 1,60
Bco. do NcrdMte pp Cd ... 5 740 U95 1^95
Bozano Sim. - C I. op c/d. 90 OOO 0,-tO 0,39
Bo.v.no S.m. - C. I .pp c/d. 6 COO 0,53 0,52
Bacano Sim. - C. I. pp c, d. 77 471 0 44 0 45
Bco. Brasil. D»:c. pn e/b/j .. 19 794 120 1,20
B-aderco dc Inv. pn 3 330 1 15 1 15
Branrna op 79 432 1,15 115
Brahms pp 183283 1,25. 1,25

Casas da Banho C I. op 38 CCO 0,59 0 59
Centrais Elét. S. P. pp .... 480 CCO 0.72 0,70
Cemig - C. E. M.G. pp c/b/í 33 CCO 0,97 0,93
Cia. Sid. Nacional pp 14012 0,15 1,15
Cia. Sid. Nac. nov subs. pp. 3 005 1,05 1,05
Cia. Tol. 8rasilci'ra on e/b/s. 59 597 0,20 0,20
Cie. Tei. Brasileira pn c/b/a. 64 026 0,52 0.53
Gja. Sjd. Mannesmann cp -. 20 COO 1,63 1,65
Cia. Sid. Monnesm.inn pp .. 26 431 1^30 1^25
Cim. Portlond Paraiso op .. 38 5C0 0,21 0^20

Dinamo - Caf. Sol. op 10 000 0,21 0,21
D. Isabel emissão 71 pp 51628 0,15 o]l5
Docas de Santos op c/d 43 000 1 30 I 32
Docas de Santos op e. d 276 CCO 1,20 1,18
Duca! Roupas op 10 OCO 0,30 0,30

Elerrobras Classe A po 1932 0,76 0 76
Eletrobrás Classe B pp 1131 0,71 0,71
Ericsson op 5 COO 1,66 1,65
Edtora de Guias LTB op MOCO 0,92 0,93

Ferbssa pe ÍSJCCO 0,70 0 70
Ferro Brasileiro op 3 703 1,41 1,41
Fcr-isul - Fert. do Sul op 10 COO 1,90 2',00
Ferrisul - Fert. do ul pp .. 22 250 2,90 2,80
F. I. Cat, leopoldina pp e/b 15 CCO 0 72 0 7'
Ford do Brasil op 9 COO 0,85 0,'85

Hé-cules - Fab. Talher pp 7 o:o 1,02 1,05

João Fortes Eng. on 1832 1,20 1,20

Keisoni — Ind. - Com. op 2 CCO 0,56 0,56
Kelsoni - Ind. e Com. pp .. 9 000 0,77 o[Êo
Kibon — Ind. Aliment. op .. 2ÕC0 0,34 0,34

Llsht op 43 CCO 1,17 1,20
lojas Americanas op 163 619 2.38 2 40
Lanari oe 7000 0,30 0.3C
lanar, pe 94 CCO 0,35 0,35
Lo[as Brasileiras op 5 COO 0,57 0,57

Met. Abramo Eberle pp e/d .. 3 000 0,90 0,89
Manuf. Brinq. Estrele pp .. 2 673 0.90 0 90

Metalflex pp. c/b 114 OCO 1,59 I 60
Mesbla - Dv. 49 I. PI op . 6 OCO 0,70 0 70
Mesbla - Dv. 49 I. PI pp .. 1 OOO 0 79 0 79
Mesbla - Dv. 49 Pare. PI pp 1 COO 0,70 0.70
Mundial Art. e Couros pp ,. 5 000 0,70 0,70

Nove América op 956 000 0,56 0,59

Pf. Nord Pafisa pe 23 000 0,51 0,51
Petrobrás novas on 266 176 2,66 2,76
Petrobrás novas pp 634 614 4,18 4.25
Petrobrás on 491842 2,78 2,90
Petrobrás pn 2 240 3,90 3,90
Petrobrás pp 2117 600 4,27 4,33
Paui.sra Forca e tur op e/d 3 814 090 0 90
P'.'^1', °P 1 OCO 1,26 1,26
Pet. Ipiranga pp 2 000 1,38 1.36
Petrominas C. Nac. Pet. pp.. 10000 0,68 0,68

Ref. Petr. Manguinhos on .. 96CO 1,00 1,00
Rio Grandense pp 2 OCO 1,50 1,50

Sou;s Cruz Ind. Com. cp 163 600 2,31 2,30
S.d. Pains pp .. 46 000 1,25 1,29

Samitri op e/b/c/s 66000 2,36 3,15
Ssno - Ind. e Com. pp 1 OCO l,CO 1,00
Superg.isbras op 5 093 0,70 0,70
Sondotécnica pp 65 COO 0,93 0,93
Springer Refrig pp 3 000 0,70 0,70

libras oe i COO 0 45 0,45
Tibrás pe 13 CCO 0,48 0.43

União de Bancoi on I 310 0,75 0,75
Uníüío do Bancos pn 3 690 0,70 0,70
União de Bancos pp e/d 6 0C0 0,72 0 72
Unipar U. Incl. Petr. ob e/b.. 502 60J.CO éO0,C0
Unipar - U. Ind. Petr. pe .. 78 000 1,02 1,02

Vale do Rio Doce pp 78 000 3,43 3,43

White Martins op 94 000 1,56 1,56

1,71
1,60
0,77
0,73
1,30
0,45
1,32
0,36

0,40
0,40
1,30
0,81
3,20
4,20
3,C0
0,92
0,93
1,05
1,14
3,49
I,C6
1,22
1,00
1.60
1,97
0,40
0,53
0,45
1.20
1,15
1,15
',26

0,59
0,72
0,93
1,15
1,05
0.21
0.54
1,65
1,20
0,21

0,21
0,15
1.34
1,20
0,90

0,76
0,71
1,66
0.93

1,65
1,60
0,75
0,73
í.eo
0,45
1,32
0,35

0,40
0,40
1,20
0,81
3,12
4,14
3,00
0,92
0,92
0,95
1,13
3,43
1,02
1,22
1,00
1,58
1,95
0,39
0,32
0,44
1.20
1.15
1,13
1,23

0,59
0.70
0,97
1,10
1.05
0,20
0.52
1,63
1,25.
0,20

0,21
0,15
1,30
1,18
0,30

0,76
0,71
1.65
0,92

1.68
1.60
0,76
0,73
1,80
0,45
1,32
0,36

0,40
0,40
1,24
0,81
3,17
4,17
3,00
0,92
0,93
0,99
1,14
3,45

1,22
1,00
1,59
1,96
0,40
0,52
0,45
',20
1,15
1,15
1,25

0,59
0,71
0,97
1.11
1,05
0,20
0.53
1,64
1,29
0,21

0,21
0,15
1,31
1,18
0,30

0,76
0,71
1,66
0,93

3,07

Est.
1,35
Est.

2,22
2,70

2,44

Es7
0,96
0,24

1,09
8,79
7,55
0,20
0,95

Esr.
0,63
1,0]
Est.
1.89
2,17
Est.

2.68
Est.
0,79

Est.
1,39
1,04
2,63

Esr.
Est.

0.61
0,77

15,38
2,24
2,48

2,20

170,84
119,40
105,56
98,65

112,50

104,76
87,81

85,11
31,63

112,73
117,39
113,62
106,59

101,09
120,73
108,57
106,48
99,05
93,13

1CO.C0
122.3Í
110,73
I00.C0
96,30
93,75
92,3!

103,60
99,14
92,59

90,77
101,43
107,11
103,74
1O5.C0
105,26
106,16
112.33
103,20
80,77

75.CC
100,00
125,96
128,26
120,00

101,33
101,43
101,22
116.25

0,72 0,70 0,71 2 90 142,00
'.¦I' !.•" 1,41 Est. 101,44
2.C0 1,90 1,95 - 2,50 130,0)
2.90 2,60 2,89 _ 0,34 131,36
0.72 0,72 0.72 Est. 10141
0,85 0,85 0,85 51,40

1.05 1,02 1,03 - 1,90 103,00

1.20 1,20 1,20 Est.

0,56 0,56 0,56 1,82 83,58
0,30 0,77 0,78 4,00 73,00
0,34 0,34 0,34 £9^7

1,20 1,16 1,18 1,71 104,39
2,42 2,37 2,40 - 0,41 103,90
0,30 0.30 0,30
0,35 0,35 0,35 _
0,57 0,57 0,57 -. 114,00

0,90 0,89 0,90 Est. 115,39
0,90 0,90 0,90 90 91
1.60 1,59 1,59 1,92 126,19
0,70 0,70 0,70 - 2,78 83 33
0,79 0,70 0,79 Est. 95 18
0,70 0,70 0,70 E*i.
0,70 0,70 0,70 6,C6 67,96

059 0,56 0,59 3,51 88,06

0,51 0.51 0,5! - 3,77 98,08
2,79 2,66 2,75 4,17 106,18
4.27 4,17 4,23 1,20 83,10
2,90 2,78 2,84 2,53 105,97
3,90 3,90 3,90 78 00
4,40 4,27 4,33 0,46 80,63
0,90 0.90 0,90 Est. 107 14
1.26 1,26 1,26 84,00
1,38 1,38 1,38 - 1,43 102 99
0,68 0,68 0,68 95,73

1.00 1,00 !,C0
1,50 1,50 1,50 Est. 94,34

2,33 2.30 2,31 0,43 107 44
1,29 1,25 1,29 109,32
3,15 2,36 3.01 5,61 119 44
100 !,C0 100 <jo'ç|
0,70 0,70 0.70 Est. 104^48
0,94 0.94 0,91 1,11 102,25
0.70 0,70 0,70 li, 11 87,50

0,45 0,45 0,45 100,00
0.48 0,48 0,48 Est. 100,00

0,75 0,75 0,75 122 95
0,72 0,72 0,72 138,'46
0,70 0,70 0,70

600X0 600.CO 60(1,00
1,02 0,96 0,98

3,40

1,56

Est.
Est.

0.29

Est.

100,00

103,31

91,77

Mercado fracionário (operações à vista)

Títulos Quant. Volum» Pr«ço

(CrS) Média
Titule Volum* fn%m

(CrS) Médio

Acesita — A. fc". Habira op
Acesita — A. E. Itabire pp
São Paulo Alpargatas op
São Paulo Alpargatas pp
Aços Anhanguera op
Aniarctica Paul. Indi. op
Bangu — Preg. Ind. op
Bco. de Amazônia on
Bco. do Brasil on
Bco. do Brasil pp
Bco. Est. da Guanabara on
Bco. Est. da Guanabara pp
Belgo Mineira op
Bco. Est. de S.P. on
Bco. Est. de S.P.
Bco. Est. de S.P.

c/div.
Bco. Est. de S.P.

ex/div.
Bco. Itaú pn
Bco. c/o Nordeste on
Bco. do Nordeste pp ex/div.

pn
PP

PP

Bozüno Sim.
op c/dtv.

Bsziino Sim. -
op ex/div.

B:zano Sim. -
pp c/dlv.

BDzano Sim. -
pp ex/div.

Com.

Com.

Ind.

Com. Ind.

Com. Ind.

075
500
216

12
250
106
75

900
23 022
22 985

209
1 948
6015

200
S89

750

C84
900

1 900
1 070

210

1 754

515

445

3 392,75 1,64 Bco. Brasileiro Dese. on
765.C0 1,53 on ex/bon. ex sub. 401 501,25 1,25
276,48 1,28 Bradesco de Inv. pn 55 63,25 1,15

'3.56 '.'3 Brahma op 991 1 119,83 1,13
437,50 1,75 Brahma pp 4 842 6 041,96 1,25
116,60 1,10 Cemig - Cent. Elét. M.G,

26,25 0,35 op c/bon. c/sub. 880 809,60 0,92
702X0 0,78 Souu Cru: Ind. Com. op 4 748 11117,28 2,34

72 846,38 3,16 Cia. Sid. Nacional pp 549 713,70 1,30
95 696,39 4,16 Cia. Sid. Nac. nov. subs. *

2 051,82 0,93 pp I 105 1 134,00 1,03
1997,16 1,03 Cia. Tel. Brasileira on

20 872,57 3,47 ex/bon. ex/sub. 1515 546,68 0,36
208,00 1,04 Cia. Tel. Brasileira pn
600,78 1,02 ex/bon. ex/sub. 1 500 803XO 0,54

Docas de Santos op c/div, 271' 326,40 1,20
900,00 1,20 Docas de Santos op ex/div. 200 230,00 1,15

Eletromar — Ind. Bras. cp
326,60 1,15 ex/bon. 77 30,80 0 40
855,00 0,95 Ericsson op 50 80,00 1 60

2 922,00 1,54 Ferro Brasileiro op 1204 1674,15 139
2 033,00 1.90 Keison's - Ind, e Com.

op 600 360,00 0,60
8B.20 0,42 Kelson l Intl. e Com.

PP 690 501,00 0,73
611,52 0.39 Kibon • Iw» Aliment. op 750 225,00 0 30

ligl" op 2 320 2 558.40 1,12
265,18 0,51 Lojas Americanas cp 3 356 8016,33 2,3»

Cia. Sid. Msnnc;manti ap 11940 19 154,CO T.60
196,90 0,42 i Cia. Sid, Mannesmann iip 2 416 3 020,00 1,25
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Sunamam admite rever acordo

para estaleiro com a Lisnave FUNDO
Acúcur leva

,__%

à demissão
de Tu vares

1 Bnibíllit — O presidente cio
- instituto ci<> Açúcar c do Al-

itiol. General Ttivnrcs do CiU'-
-.-mo, teve sdll pedido do deinis-' 

.soo aceito prln Ministro da In-
dústria e do Comércio, mos
permanecerá rio cargo nté o
jmui do fevereiro, o pedido do'triicmissíu> havia sido enviado

_h:<o Ministro Severo Gomes an-" tés do carnaval.
• Nenhuma comunicação foi

w feita oficialmente pelo MIC,
. mas segundo Informações ex-

. tra-oficinis o motivo da remiu-
(Ia do General Tavares do
Carmo leria sitio o desconlcn-"tamento reinante entre o.s ex-
portadores tio açúcar pela poli-
lica desenvolvida pelo IAA.

. NACIONALIZAÇÃO
Cidade tin México — O Se-

cretário da Fazenda do México,
Jose Lopez Portillo, admitiu a
possibilidade tle o Governo do

•(«Presidente Luis Echeverria
nacionalizar a indústria açuca-
reira do pais.

A produção <le açúcar do
¦ México é controlada pelo Es-

lado. proprietário de GO'., da.s
instalações industriais de ve-
íiiiíicúo do produto. Os 40'.
restantes sáo de propriedade

i particular.

ÉnQarrakidores
negam critica
A empresa cima rra f adora do

| refrigerante Crush, no Rio,
Imataca Indústria c Comércio
SA. informou ontem quc a.s
amostras de produtos náo fo-
ram enviados ao Ministério da
Agricultura, uma vez que a fir-
ma estava obrigada a apresen-
tar a analise quimica, física e
bacteriológica da água usada
como matéria-prima, uma' de-
cláraçâo cle que o produto esta-
va sendo elaborado conforme
fórmula apresentada pela uni-
dade central e um formulário
especial fornecido pelo Minis-
tério da Agricultura.

Os representantes da empre-
sa negaram ainda lerem pies-
tado quaisquer esclarecimentos
a, respeito dá dosagem atua! de
suco contido no produto quc
engarrafa, denominado Crush;
ou que "caso a amostra não
seja aprovada, haverá encalhe
do produto, ou ainda que con-
tihuárá a produzir o que a

j demanda pede."

, ALTEROSA

15it!o Horizonte — O diretor
industrial da Cia. Alterosa cle
Cervejas, Sr Arnaldo Ladeira.

* disse ontem que em consequên-
cia. da "Lei dos Sucos", só há
uma alternativa para que a

i maioria das empresas que ía-
bricam refrigerantes nao en-
cerre suas atividades: a con-'. 
cessão! pelo Governo, tal como
acontece na Argentina, de in-
centavos fiscias para os pro-
dutos quc utilizam o suco
natural.; Sentindo ele. "o aumento rios

1 custos industriais decorrente
cia utilização do suco natural
na fabricação de refrigerantes

' 
pode produzir a retirada da li-
nha cle produção da maioria
rias marcas, provocando, em

¦ conseqüência, o fechamento
rias fabricas. Para evitar isso.
a indústria teria que substituir
estes por outros produtos, de-

1 claradamenie artificiais, o que
j certamente não será praticável
( liara todos o.s casos", frisou.

A escolha clu Llsnavo cle Portugal
para explorar, Junto eom três empre-
sas estatais brasileiras, um sistema cle
reparação naval nn pais, "hão é defini-
Uva" segundo Informou ontem o su-
pcrintendimte da Sunamam, Manoel
Abud. Para que a Lisnave explore o
Centro cle Reparos terá antes dc pro-
var quo tem condições para cumprir
o compromisso assumido quando apre-
sentou a sua proposta. Caso contrário,
a concorrência poderá ser anulada.

O presidente do LÓldC Brasileiro,
Almirante Jonas Correia Sobrinho,
di.sse ontem, em solenidade eomemo-
ratlva cin 8õ" aniversário cia empresa,
que a discussão acerca dc estatização
e privatização c Jíiero dilèntantismo,
pois O Governo da às empresas priva-
das tratamento idêntico ao das esta-
tais. "Essa é uma discussão estéril".
afirmou. O lucro da empresa no ano
passado loi de cerca cle 20 milhões dc
dólares iCrS 151 milhões).

IMPORTÂNCIA

O superintendente da Sunamam
afirmou epie o Lóide no momento ca
empresa mai.s importante da armação
nacional. "E' a espinha dorsal no se-
tor cle fretes. Alem disso o Lóide vem
sendo seguidamente sacrificado para
que possamos dar apoio ao setor pri-
vado da navegação."

O Comandante Abud disse que a
.Sunamam está atenta para. em caso
de dificuldades, prestar seu apoio a
qualquer empresa privada que esteia
entrando no setor cle graneis. Quanto
ao navio padrão que a Superinten-
dência determinou c que os armado-
res não sc mostraram satisfeitos, o
Comandante disse que a medida foi
tomada visando apressar o cumpri-
mento cio Plano cle Construção Naval
epie prove a construção dc mais de 5
milhões cle toneladas de porte bruto."
O navio padrão satisfaz as necessida-
des dos armadores. Além disso custa
bem mais barato que modelos sim ila-
res construídos om outros países. Po-
demos afirmar que esses navios aten-
ciem em Dá1, as necessidades dos ar-
madores."

GRUPO FINANCEIRO MOVO ItIO
BANCO NOVO RIO DE INVESTIMENTOS S.A.,

NOVO RIO CREDITO. FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S.A.

NOVO RIO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS

GUANAbARA - Rua do Carmo, 2?

xâÊm V i
BNDE diminui volume de

timos em fevereiroe m p r e s

REPAROS

O Comandante Abud acredita que
as negociações visando a participação
cia Lisnave na Empresa cle Reparos Na-
vais — Renave — deverão se desonro-
lar normalmente, "ma.s nem por isso
vamos ignorar a possibilidade cle um
impasse. Para isso bastará que o gru-
po português não corresponda inte-
gralmente aos princípios previstos na
sua proposta, entregue no inicio do
ano passado. O Almirante Jonas So-
brinho, presidente do Lóide. uma das

lançamento em 1973/Arquivo

empresas sócias da Renave acredita
que as possibilidades cle um impasse
são mínimas.

ESTATIZAÇÃO
O Almirante Jonas, em discurso

pronunciado durante o almoço dc con-
fraternização entre os dirigentes cio
Lóide e o Superintendente da Mari-
nha Mercante, levantou a questão das
discussões entre estatização e privati-
zação. "Hoje se fala com insistência
que o Governo está apressando o pro-
cesso de estatização. Ao mesmo tempo
o setor privado é contemplado com
auxílios financeiros de grande peso.
O Banco Nacional cie Desenvolvi-
mento Econômico está recuperando íi-
nanceiramente muitas empresas que
inevitavelmente acabariam em mãos
de estrangeiros. Isso não tem nada dc
estatal. A discussão não leva a nada.
é uma perda dc tempo. Talvez ela
exista porque o brasileiro gosta cle le-
vantar discussões. O Lóide, quc tem
capital íriajpritariarriente do E.stado
promoveu associação com uma empre-
sa privada, a Libra, para formar uma
nova empresa de navegação (Loi isa).,
cuia participação cle capital é igual dc
ambas as partes."

O Banco Nacional do Ue-
s c n volvimento Econômico
iBNDEi aprovou em janei-
ro projetos no valor total
de CrS 1 l3Ühiio e 294 ml"
lhões, significando um au-
mento cle 200'; em relação
ao total cle projetos aprova-
do.s em janeiro cle 11)74. O
maior projeto aprovado e o
da Cia. Vale cio Rio Doce.

Para o mês cle fevereiro
a expectativa c dc que a cl-
fra correspondente aos
projetos aprovados diminua
sensivelmente, não so em
função do afastamento do
presidente do Banco. Sr
Marcos Viana, desde o fim
rie ianeiro. por motivos cle
saúde, como também devido
aos feriados de carnaval.

NOVO PRESIDENTE

Lloyd faz 400 viagens anuais

Leia editorial
"Lei dos Sucos

A 19 dc fevereiro dc 1S90 loi cria-
du a Companhia dc Navegação Lóide
Brasileiro, cuja iinulidade cru ligar o

porto dc Santos a Hamburgo e a Gè-
nova. Sua trota era então composta
de 4 navios mistos para transportar
carga c passageiros. Nessa época a li-

nha da empresa desempenhava im-

portante papel no sistema politico-
econômico do pais. Seus navios saíam
carregados de produtos agrícolas que
o pais exportava c voltavam cheios dc
emigrantes, estes, alemães, jranceses.
belgas, italianos c portugueses. Em

1907 o Lóide foi transjormado em em-

presa de economia mista com controle
acionária do Kstado. Das 12 viagens
anuais que a empresa realizava quan-
do loi criada, passou para 400 nos dias

de hoje.
Hoje o Lóide opera nos cinco con-

linent.es. Possui linhas regalares para
a Austrália. Oriente Médio, paises da
África c os pontos mais conhecidos c

tradicionais, como Europa. Estados
Unidos e Canadá.

Hoje a empresa conta com. 6'S na-

vios cm operação entre embarcações
própria c àfretadas, variando entre,
umu linha dc modernos llners, car-
gueiros coma o SD-14 'o mais vendido
no mundo atualmente), navios frtgo-
rificos, além de mitiilíliers, cujo de-
sempenho é excelente. A empresa con-
ta com cinco delegacias .Nova Iorque.
Tóquio. Hamburgo. Gênova e Buenos
Aires) c uma rede dc agentes quc sc
eleva a .'(50 em todo o mundo. Hoje a
empresa c responsável por cerca dc
50% do volume global dc fretes gera-
dos por empresas nacionais.

Em I9TJ o Lóide criou a primeira
empresa subsidiária. Trata-se da
Lloydbraii que opera com o sistema

porta-a-porta. Os diretores da empre-
sa esperam que a partir do próximo
ano a mesma esteja dando lucros.
Seus planos são ambiciosos, como por
exemplo, a criação dc uma empresa
dc transportes rodoviários no pais.

O capital autorizado do Lóide. quc
atualmente e dc CrS 160 milhões deve-
rá passar neste ano para CrS 200 mi-
lhões.

O regulamento do serviço
publico prevê que qualquer
afastamento em cargos cle
chefia por prazo superior a
IS dias exige que o cargo sc-
ia ocupado interinamente
por um assessor Imediato.
.Assim, ia há 20 dias que
por determinação áo Minis-
tro Reis Veloso a presiden-
cia do BNDE vem sendo
ocupada pelo Sr Luiz Carlos
Rodrigues.

O BNDE informa que os
projetos prosseguem nor-
malmente, ressalva feita a
alguns entendimentos espe-
ciais mantidos diretamente
com o Sr Marcos Viana e
projetos desenvolvidos na
sua esfera operacional.

MAIOR PROJETO
O maior projeto aprovado

om ianeiro passado visa a
produção cle celulose numa
associação entre capital ia-
ponès e a Cia. Vale do Rio
Uccc (Cenibra), uo valor
total de CrS -100 milhões.
Este foi tombem o ultimo
erande p roj e to aprovado
com o Sr Marcos Viana ain-
da na presidência efetiva
do BNDE.

O BNDE considera bas-
tante expressivo o volume
cie deferimentos de janeiro
passado, reforçando assim
as perspectivas do Banco

pnrn este ano de t!H5 que
e de receber um número re-
ecrde cle projetos em pratl-
carnente toclos os setores,
com destaque para a mine-
ração, siderurgia, petroqtu-
mica e insumos básicos (ce-
lulose c alumínio).

Os demais recursos foram
distribuídos para projetos
apresentados pelas seguin-
tes empresas: Neugenbauer,
DER de Goiás. Nitrocarbo-
no. Wallig. Pneus Tropical.
Ceasa dc Goiás. Cofap ire-
cursos do Funtec) Acropor-
to Supersônico do Rio cie
Janeiro S.A. CArsa), Celulo-
se Nippo Brasileira tCcm-
bra) e Engesa.

OBJETIVO INDUSTRIAL
Em relação ãs noticias de

que os técnicos do BNDE es-
tariam preparando um es-
tudo para também atuar no
crédito rural em associação
com o Banco do Brasil e O
Banco Nacional da Ham-
lação nada existe dc positi-
V°Fohtes 

do BNDE desmen-
tiram ontem categórica-
mente a existência destes
estudos e ressaltaram que
tal ideia é inteiramente ln-
viável por três motivos:

O BNDE tem como ob-
letivo prosseguir na sua es-

pecialízação cle banco tl-
nanciador d o desenvolvi-
mento industrial, nao dis-
pondo cle nenhuma expe-
rlêncla, estrutura ou know-
how para operar na faixa
rural.

Para financiar a pro-
dunto agrícola já existe a
estrutura do Banco do Bra-
sil. montada com este obje-
tlvo eom experiência e
apresentando resultados
altamente positivos neste
trabalho.

3. Por fim a associação
com o BNH seria altamente
desaconselhável para a íi-
nalidâdc de financiamento
rural pois os recursos do
Banco Nacional da Habi-
tação necessitam de remu-
neração correspondente a
correção monetária e mais
juros médios de ô', ao ano.

B a ii <• o <!<> 1»'" a s i 1

eslíaulia novo ófgão

Brasília - Elementos cio
Banco do Brasil estranha-
ram as noticias ontem di-
vulgadas pelos jornais de
que o Governo está cogitan-
do da implantação de Ban-
co Rural, que viria substi-
tuir o BB nas operações dc
crédito agrícola cm todo o
país.

Segundo dados divulgados
ontem pelo BB. somente no
ano passado os emprésti-
mos do órgão através da
Carteira cle Crédito Agrico-
la e Industrial (Çreai), ao
setor agropecuário, atingi-
ram CrS '.ln bilhões, ou sc-
ja, quase 'metade do total
dos empréstimos concedidos
pelo banco em todos os se-
tores da economia nacional.
DESINFORMADOS

De acordo com os técni-

cos cio BB. o.s autores do
projeto estão "completa-

mente desinformados" so-
bre a realidade da agricul-
tura brasileira, seus meca-
nismos de crédito e. parti-
cularmente, sobre o funcio-
namento da Creai. Os infor-
mantes se referiram tam-
bém à talta de critério con-
tida no presumível antepro-
jeto. ao alegar que. hoje, fi-
nanciamentos com prazos
dc três oti quatro anos são
quase impraticáveis.

Para o.s ele'mentos do BB,
o órgão já concede finan-
ciamehtos com prazos supe-
rioivs até 12 anos, o que
evidencia o nível cle desin-
formação contida na.s mate-
rias publicadas sobre o a.s-
sunto.

i

Mercado paulista fecha
com maior equilíbrio

Cotações

Titulo» Abert. Min. Fach. Quanl. Abe.t. Min. Máx. Fach. Quanl.

São Paulo — A Bolsa de.
I Valores paulista apresentou

!, ontem um indice de fecha-
mento ligeiramente supe-

, rior ao anterior, com um
: acréscimo de 8,3 pontos.
i Das 80 ações que formam o
t índice Bovespa. 18 subiram,
•; ,33 permaneceram estáveis e

29 baixaram, com destaque
para Citrobrasil PP 'mais
8,6%) e Paranapanema PP

, .c/7 (menos 8,5%).
A.s ações mais negociadas,

"•'"ontem,'foram as da Acesita
""OP Petrobrás PP div., Pe-

•trobrás PP pare, Banco do
Brasil PP c/6 e Petrobrás

'¦¦'• ON div. Foram realizados no

pregão cle ontem 1 mil 818
negócios com 11 milhões 539
mil 680 titulos e volume cle
CrS 21 milhões 283 mil 393.

O mercado, segundo os
corretores que prestam ser-
vicos na Bolsa cle Valores,
pode ser considerado está-
vcl, com o.s índices de lucra-
tiviclo.de simples e de valori-
zação diária apresentando
maiores evoluções nos seto-
res de petróleo, quimica e
petroquímica unais 0,071 e
(mais 0,15) c no de borra-
chás, plásticos e derivados,
com unais 0,061 e (mais
0,1H, respectivamente.

rof-Anlerior 1 ¦462

; ..Ontem 1 .170,6

"w*7itutoi

«•'AcõcV 
, .Tilulos públicos ¦..

'¦ ¦' Operações a termo
. .Diversos 

Tí/Tolal 

Qicilaçao:

;..' MAIS NEGOCIADAS

.Tilutov

- Aceita OP ...
f>clrobrás PP div.' ' Ptjtrobrás pp pare.
Bco. Brasil PP c/6' 
Petrobrás ON div.

0,57%

QuinlirJada Vulor (CrSl

11016 680 19 618 413 13

543 000 1664 980,00

11589 680 21 
'233 393.13

Valor (CrS)

2 900 255,00
2 4?7 725,00

2 033 232,00
I 782 666,00
I 263 942,00

Acesita op
Aços VIII. ip
Aços Vill. ppb
Aqúcttr União pp
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargata: pp
Amazônia on
Anhanguera op
Ant. Queiroz pp
Arno pp
Artex ppb
Auxiliar SP pn

Belgo Mineira op
Benzcnex pp
Bergaino op
Bergamo pp
Bíc Moriark op
Brfid. Invest; op
Brad. Invest. pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma op
Brahma pp
Brasil pp
Brasil on
Brasmotor op
CTB on
CTB pn
Cuque PP
Casa Anglo op
Cosa Ançilo pp
Oniig pp
Cesp PP
Cio PP
Cim. Gaut.no pp

Cim Itau PP
Cim Itau on
Cim ParaÍ3Q op
Ci melai pp
Citrobrni.il PP
Com. < Ind. bP In
Com. o Ind. SP pn
Concretex pp
Confrio ppb
Const. a lind. op
Const. a lind. pp
Const. Bctcr op
Const. Bctcr pp
Cônsul ppb

1,61
1,26
1,40
1,44
0,80
0,69
1,48
1,30
0,80
1,80
0,80
1,32
0,80
0,75

3,46
1,00
0,72
0,71
0,57
1,15
1,15
1,25
1,20
1,17
1,26
4,15
3,17
1,05
0,20
0,50
0,62
1.0B
1,03
0,98
0.72 .
0,80
0.53

0,7?
1,00
0,25
1,54
0,25
1,60
1,00
1,18
0,25
0,50
0,52
0,82
0,61
0,95

1,61
1.26
1,37
1,44
0,80
0,69
1,47
1,29
0,80
1,80
0,80
1,31
0,80
0,75

3,45
1,00
0,72
0,71
0,57
1)15
1,15
1,25
1,20
1,15
1,25
4,13
3,17
1,05
0,20
0,50
0,60
1,00
0,95
0,98
0,70
0,80
0,53

0,77
1,00
0,25
1,50
0,25
1,60
1,00
1,18
0,25
0,50
0,50
0,82
0,61
0,95

1,71
1.26
1,41
1,44
0,80
0,71
1,50
1,32
0,81
1,80
0,80
1,32
0,80
0,75

3,48
1,00
0,7?
0,72
0,57
1.15
1,15
1,25
1.20
1,17
1,26
4,18
3,20
1,06
0,21
0,51
0,6?
1,08
1,03
1,00
0,72
0,65
0,53

0,74
1,00
0,25
1,54
0,25
1,60
1,00
1,18
0,25
0,51
0,52
0,82
0,61
0,95

1,67
1,26
1,40
1,44
0,80
0,71
1,50
1,32
0,81
1,80
0,80
1,32
0,80
0,75

I 724 700
10 000
4 100

10 000
28 100
14 400

249 800
195 500

16 000
5 600

10 SCO
142 100
40 800
47 800

3,46
1,00
0,72
0,72
0,57
1,15
1,15
1,25
1,20
1,15
1,26
4,13
3,20
1,06
0,21
0.50
0,62
1,05
0.95
0,98
0.70
0,81
0,53

0,73
1,00
0,25
1,50
0,25
1,60
1,00
1.18
0,25
0.51
0,52
0,82
0,61
0,95

259 200
89 000
61 000

123 000
10 000

7 400
21 100
13 200

137 000
100 000
68 100

429 400
63 500
14 200
50 900
57 200
69 900
93 300

6 900
77 600

607 100
101 000

16 700

97 200
76 800
70 000 ¦
21 000
50 000

5 000
B 100
5 000

20 000
II 100
20 000
10 000
15 600
27 000

DF Vísconc op
Diâmetro Émp. pt
Docds Santos op
Dona Isabel pp
Duratex op
Duralex pp
Ec>sa op
Enbasa pp
Est. S. Pauio pp
Est. S. Paulo pp
Est. S. Paulo on

Eucatex ppa
FNV ppa
Fr.r Villares op
Ferro Br<js Op
Fertiplan op
Fin Bradesco pn
Ford Brasil op
Francês Italon
Fund Tupy op
Fund tupy pp
Gemmer Bra: op
Heleno Fon* op
Hindi op

IAP op
Ind. Henncj ppa
Isam/Eluma op
Isani/Elum.t pp
Itauberico pp
llaubanco on
Itaubapco pn
Itausa pp
Itausa on

Kelsons pp

l. 
'Tcl. 

Bras op
Ufcr op
lafer pp
Light op
Llght cn
lojas Aniciif. op
Madeiril ppb
Man ali op
Manejeis Indi. op
Mcjhoi SP op
More S. Paulo on
Mcibla po
Motal Leve pp
Moinho Sant. op
National pn

CDE aprova revisão do
Plano do Aço e antecipa
mela de expansão para 78

Brasília - O Conselho de Desenvolvimento Eco-

nômico aprovou, em sua reunião de ontem, algu-
mas recomendações sobre a.s diretrizes para a ex-

pansão do Plano Siderúrgico Nacional, c°nsideran-
cio que o crescimento da economia brasileira, obri-

rou a revisão do piano, antecipando para 19/H a.,

metas inicialmente previstas para 1080
O diretor da Cacex, Sr Benedito Morena Fun-

seca fez uma explanação ao Presidente da Repu-
blica e aos Ministros da área econômica, durante
a reunião do CDE, sobre o atual estagio das lm-

portações e exportações brasileiras, dizendo serem
boas as perspectivas pára 1075. apesar das medidas

protecionistas de alguns países tradicionalmente
importadores.

Programa Siderúrgico Nacional

130 1,30 1,30 1,30 12 800

O'50 0,50 0,50 0,50 35 COO
I 33 I 33 1 33 1,33 11 000
0 17 0,17 0,17 0,17 80 OCO
*'50 150 1,50 1,50 40 OOO

135 1,35 1.35 1,35 40 000

0 51 0 51 0,51 0,51 20 000

0 33 0,33 0,33 0,33 27 800
195 123 1,25 1,23 66 300
1*15 1,14 1,15 1,14 61 000

1,08 1.08 1,10 1,10 39 900

105 1,05 1,05 1,05 12 000

260 2 57 2,60 2.60 116 000

0 65 0 65 0,65 0,65 10 000

Ml I 41 1,42 1.42 34 900

090 0,90 0,95 0.95 10 0C0
7l2 112 1,12 1,12 20 000

090 0.90 0,90 0,90 100 000

l'00 1,00 1,00 1,00 6 
700

0 88 0,87 0,88 0,87 16 
3C0

01 1 01 102 1,01 106 400

0'95 0.93 0,95 0,93 11000
068 0,68 0.68 0,68 78 000

0,33 0,33 0,35 0,34 124 000

2 70 2,70 2,70 2.70 2 000

1 14 1,08 1,14 1,08 6 SOO

0,90 0,90 0,90 0,V0 15 500

0 95 0 94 0,95 0,94 10 90ü

100 100 100 1.00 20 OCO
155 125 1,25 1,25 140 900

00 l',00 100 1,00 200 SOO

30 30 I 30 1,30 6 500

1,50 1,50 1.50 1,50 11 /00

0,77 0,75 0,77 0,75 60 
500

0.91 0,91 0,91 0,01 76 
000

fil,) 0 62 0,67 0,62 10 000

067 0 67 0,62 0 62 10 000

Hi 1,16 18 118 l"M
Vis 116 114 a'00
5 45 2 40 245 2 13 86 600

l'30 í 30 1 31 1.30 24 500
.'« 23 23 1.73 10 000

.86 IM 1.88 1.88 6 
500

32 1 37 1,32 1,32 4 200

HO 1,09 1,10 1,0.9 ' 50°

0'75 0,75 0,75 0,75 7 000

275 2,70 2,75 7,70 78 
100

|'l2 1,05 1,12 1.06 136 
100

0*82 0,82 0,82 0.32 10 
900

1. Aitos especiais e uibos sem costura:

A oferta prevista, em umção dos projetos aprovados,
satisfazem a demanda interna cm 19i8. O equaeionamen-
to das expansões subsequentes deve levar em conta as dc
ríntefies que forem adotadas para o setor cle nao planos
comuns. Os problemas com relação a sucata e redutor sao
comuns aos doi.s subsetores. As definições sobre as dire-
trlüos da expansão poderão ser dadas quando do clabota-
ção do plano mestre cle siderurgia,

Após o estudo do mercado brasileiro dc tubos, ora era
elaboração, devera .-er aprofundada a aniUse do balanço
oferta x demanda de tubos, englobando tubos com c sem
costura.

2 Não planos comuns leves e médios
a, Apoio prioritário do Governo a projetos dc grande

porte (mínimo l milhão de toneladas).
As exigências de economia dc escala mínima para as

unidades metalúrgicas poderão .ser atendidas pela con.s-
na-ão cie usinas cle laminados leves e médios oa usinas

mistas, isto é, produtoras cle laminados leves c médios c
laminados plano e ou perfis pesados.

b) A complementação do atendimento do mercado
será feita por projetos dc redução direta de medlo porte.
aos quais 0 Governo conferira iodos os tocentWM da Cl.

A abertura a projetos cie médio porte (300/mil t a 5Ü0
mil t ano), de maneira a possibilitar a participação dc

ior número possível de empresários nacionais e menor
tempo de implantação, embora merecendo tono apoio do
ü no não resolve inteiramente o moblema. A ciime -

sào do mercado brasileiro é de tal ordem que o cresci-
mento oo final da década só do sttbsetor e de mais de l

hão t ano. A solução para o .setor de nao planos deve
SerTconstrução de usina, cie grande porte, com media.
usinas como complemento.

3 Planos comuns, trilhos c perfis pesados
Alem da implementação do estágio III de expansão

d. Companhia Siderúrgica Nacional. Usinnnas e Cos P^
novas ti-.nas deverão ser construídas por essas empresas"fim 

dc que se tenha pleno abastecimento do mercado
interno cm 1ÜH0.

¦1 Usinas rie exportação
O aproveitamento de uma série de condições favorá--

veis (mao-de-obra, minério de ferro, tecnologia, mercado
, er o te grande dimensão., oportunidade no mercado

en aeonali deve nos levar a considerar a exportação
è prod nos siderúrgicos, com o aproveitamento de po-
Valides das instalações das usinas voltadas par o

mercado interno. A construção dc usinas á 
^

deve ser também considerada. Dada a escassez interna do

tlnrZ, estas usinas seriam construídas através de joi.it-
ventures com sócios estrangeiros.

r> Rentabilidade do setor „„„,,
A Secretaria Executiva cio Consider deve dar conti

nuiciade ,o estudo cle rentabilidade a ser consicie ado no.

reajustes de preços concedidos pelo CIP. O rabaho oa

Secretaria deve ser feito através da Coordenação da Co-

missão Governamental e empresarial ja cilada.

tl. Comercialização »i„-n»nr r,s

de distribuidores elevem ter aprovação do Congelei paia
gozar de incentivos e ünaneiamemos oficiais.

Titulo» Abert. Mi" Facli. Quant.

pn

Med Bmí.I PP
Nord. Brasil on
Noroeste Est. PP

Paranapanema op
Paranapanema pp
PBK Emp. Imcb. pe
Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Pctroprás pp
Pcírobfás PP
Petrobrás on
Petrobrás on
Pirelli ap
Pirelli pp
Real pp
Real pn
Real Cia. Inv
Real de Inv.
Real Pari. pna

SPI on
SPI pn
Samilri op
Scrvix Eng. op
Sharp op
Sharp pp
Siam Ulil op
Sid. Guiara PP
Sid. Lanari pe
Sid. Manesnían op
Sid. Mancsman pp
Sid. Nacional ppb
Sid. Rio Grand. pp
5:fco BrasiI op
Sifco Brasil pp
Souza Cruz op

f. Janer pp
tochnos Rcl. op
lo Ronaüx pp
rranbauto pp
íransparaná op
Fransparan' pp
tur Biíidcí-co on
União Bancos PP
União Bancoi on
UniÀo Bancis P"
Unipar pe

Vaie R. Docri PP
Varig pp
Whít. Martins cp
Zanini pp

l OS i 93 1 °8 1,98 - -100
151 M7 1,51 1,50 10 100
2,13 

2,13 2,13 2,13 161 SOO

0-15 0..10 0.45 0..I0 142 000
0,5 0.3 0 45 0,43 125 000
0 43 0 .'.3 0..-.3 0,43 6/ 200
T,05 105 1.05 1,05 9 200

40 1,40 1,40 ,40 6 000

4 30 4 30 4,40 4,40 558 400

t',\l 4 Í5 4 27 4.27 481 40C.

75 2,75 2,88 2,85 452 4C0

267 2 67 2.68 2,67 16 700

132 130 1,32 1.30 29 300

1 30 1,27 1,30 1,27 12 600
n'70 0,70 0,70 0,70 100 9u0

0,80 0,80 0,30 0,80 34 40U

ü 75 0,75 0,75 0,75 15 
900

075 0>5 0,75 0,75 57 100

0Í66 0Í66 0,67 0,67 7 20J

0,90 0,90 0,90 0,90 10 700

0,35 0,35 0,35 0,35 16 600

4 21 4,21 4,30 4,30 6 200

27 0 25 0,27 0,27 88 600

3 63 3 63 3.65 3.65 26 000
Í,S 3 65 3,65 3,65 45 900

0°0 0 50 0 50 0 50 15 000

1 00 0 89 1,00 0,90 27 600

0,35 0,35 0,35 0,35 160 000

1 65 1 65 1,65 1,65 16 300

1 26 1,26 1,26 1,26 4 000

111 íl 1 12 1,12 33 200
',45 1 

45 1,50 1,46 20 300

0,86 0,86 0,86 0 86 7 500
0 92 0 92 0,9? 0.92 14 B00

5:30 2Í30 2Í33 2.32 29 100

160 160 1,60 1,60 27 C00

D.65 0,65 0 65 - 0,65 IO O00

045 0,15 0,45 0,15 20 000

S',6 0!36 036 0,36 20 000

1 48 1,48 1,50 1.50 10 000
l'oU 1 85 1,90 1.90 39 700

080 0,80 0,80 0,80 6 000
0 70 0,70 0,70 0,/0 8 000

0 71 0,73 0.71 0,73 6 900

065 Oto 065 0,65 20 500

0,92 0>2 0,92 0,92 14 900

1.11 3,13 3,47 3,45 353 I0Ò

070 0 70 0,7? 0,72 49 000

155 155 1,57 1.57 A 100

0!b9 0,89 0,89 0,89 30 000

^^^^^^^^^^_____^ ~""

¦im':
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AVISOS RELIGÍOSOS

ARTURO PROFIL!

+ 

Antônio Carlos da Silva Muricy,
Galba Ferreira de Oliveira o Ar-
mando Daudl cle Oliveira convi-

dam amigos e parentes para a missa de
7.° dia que sera celebrada amanhã, 6a.-
feira, dia 21, às 11:30 horas, na Igreja
Sáo José em memória de ARTURO PRO-
FILI.

ARTURO PROFILI

+ 

A Diretoria de Henrique Lage Sa-
lineira do Nordeste S/A convida

para a missa de 7.° dia que será
celebrada amanhã, óa.-feira, dia 21, às
11:30 horas, na Igreja Sao José, em me-
mória de seu Direlor ARTURO PROFILI.

ARTURO PROFILI

+ 

Nora-Lage S/A — Empreendimen-
tos e Participações convida para
a missa de 7.° dia que sera ceie-

brada, amanhã, óa.-feira, dia 21, às 11,30
horas, na Igreja São José, em memória de

seu companheiro ARTURO PROFILI.

FRANCISCA LOIS OSÓRIO
RIBEIRO

(MISSA DE 30.° DIA)

+ 

A diretoria do Jockey Club Brasileiro
convida os consócios, parentes e ami-
gos da pranteada Senhora Dna.

FRANCISCA LOIS OSÓRIO RIBEIRO, viúva do
saudoso ex-presidente do Jockey Club Brasi-
leiro Dr. Mario de Azevedo Ribeiro para assis-
tirem à missa de 30.° dia, que por sua alma
será celebrada às llh.00 do dia 21 de feve-
reiro, na Igreja de N. S. do Carmo (Rua 1,°
de Março).

JULIA ALVES DE CARVALHO
(.FALECIMENTO)

+ 

Armando Alves de Carvalho, senhora e fi-
lha, Else de Carvalho Figueira, marido e
filhos, Lydia Alves de Almeida, Haroldo
Alves de Almeida, senhora e filhos cumprem

o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua
mãe, sogra, avó, irmã e lia, saindo o féretro às 14
horas da Capela da Beneficência Portuguesa para o
Cemitério de Sao Francisco Xavier.

VICT0RIN0 JOSÉ DE SOUZA
MAGALHÃES

(1.° ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)

+ 

Sérgio Guanabara, Yara Alice Maga-
Ihães Guanabara e filhos convidam
para a missa em intenção da alma

de seu querido sogro, pai e avô que mandam
celebrar, ó.a-feira, 21 de fevereiro, na Igreja
de Santo Antônio, Alto de Terezopolis, às
9,30h.

Bandidos
seqüestram
coiilerciante

Muilo nervoso, sujo, usan-
ilo biTiiHiclii o chinelos, o
comerciante Cnrlos Pinto
Pores .se apresentou ontem,
as 10 horas; na 15n. Delega-
ela cle Policia, para contar
como foi o sequestro por
quatro p esso a s , Inclusive
unia mulher loura, que o
conduziram no porta-mala
de seu próprio carro dei-
xaram amarrado o aniordn-
<;ado numa árvore na Estra-
cia da Gávea durante toda
a noile.

Ainda com a corda que o
mantivera preso na mão, o
comerciante explicou que o
sequestro .se den à meia-
noite clc terça-feira passa-
da, quando estacionava seu
carro, um opala vermelho
com capota branca cle vinil,
placa EI 0003. na poria de
uma lanchonete em Vaz Lo-
bo, para comprar um san-
duiche.
AMARRADO

Ao estacionar. Carlo.s Pin-
lo Peres foi .surpreendido
por três homens v uma mu-
lher, todos armados, que
desceram do um láxi que
parou atrás do seu carro.
Obrigado a sentar no banco
traseiro, com um do.s mar-
ginais na direção, cle foi le-
vado rumo de Caxias, onde
após ser amordaçado e
amarrado foi jogado n o
porta-mala. Segundo o co-
merclante, om Caxias os
bandidos devem ter várias
amizades, pois pararam por
duas vezes, uma para con-
versar rapidamente eom al-
gumas pessoas e outra pa-
ra mudar a placa do carro.
Sobre esse detalhe ele não
pode dar certeza, embora
tenha, ouvido barulho de
ferramentas.

Após a parada em Caxias,
Carlos Pinto não sabe por
onde andou, tinido apenas
conseguido quebrar a lan-
terna esquerda traseira, por
onde enfiou a mão tenfcan-
do chamar a atenção de al-
guém. porém sem conseguir.
Na esperança de cortar a
injeção de gasolina para o
motor, fazendo parar o car-
ro. o comerciante tentou
também desligar alguns fios
que passam pelo porta-ma-
la. ma.s — .segundo ele —
desistiu com medo de apa-
gar totalmente a.s luzes das
lanternas o algum veiculo
bater atrás, e.smagando-o.

Só alta hora da madruga-
da os seqüestradores para-
ram o carro na Rua Tenen-
te Márcio Pinto, na altura
da Estracia da Gávea com
a Rua Tenente A r a n t e s .
desceram c amarraram o
comerciante a uma árvore,
fugindo a seguir com seu
carro, dinheiro c todos os
documentos.

Preso íoge
com revólver
de madeira

São Paulo — Utilizando
um revólver de madeira que
ele mesmo esculpiu, o assai-
tante José Cirino de Sousa,
cle 22 anos, enganou o car-
cerciro e desarmou dois
guardas, comandando a se-
guir uma fuga clc quatro
companheiros na cadei a
de Itu. na madrugada cle
ontem.

Outros 25 detentos que
cumprem pena na cadeia,
não quiseram acompanhar
os fugitivos. Até à noite os
fugitivos não tinham sido
localizados. Eles roubaram
um carro c feriram grave-
mente o soldado João Albci-
ro, cle 32 anos, durante o ti-
roteio.

Criminalistas em Co nar esso
debatem repressão da punição

São Paulo — Todos o.s sistemas clc
penas estudados pelos juristas o espe-
clalistas ein .segurança pública adotam
estilo repressivo. Mesmo quando as au-
toridades as denominam curatlvo-pre-
ventlvas seu papel, na prática, se iden-
tiflea com o dos agentes da repressão,
não obstante se saiba que o sentimento
de sofrer é uma medida cle caráter re-
pressivo, incontcstavclmcnlc oriminóge-
no.

Esta opinião Íoi defendida no Con-
gresso Nacional dc Direito Penal c Ciên-
cias Afins, que se realiza em Sáo Paulo,
na Faculdade de Direito da USP, pelos
professores Aiu.sh Amar e Heber Soares
Vargas, representantes, pela ordem, o
Centro Internacional de Criminologia
Biológica e Médico Legal e o Centro de
Estudos do Instituto Oscar Freire. Am-
bos debateram o tema Perieulo.sidadc,
Sua Aferição e Conseqüências Legais.

EXIGÊNCIAS CONTRADITÓRIAS

"O domínio da pcricnlosidadc" —
disseram •— "põe cm evidência exigên-
ciits contraditórias existentes entre o
Direito c a Criminologia. À certeza das
normas que impõem a segurança, con-
trapõe-se as flexlbllidades dos critérios
que caracterizam as constelações crimi-
nológica.s".

Alegaram também que não existe
critério consistente para que uma situa-
ção de perigo seja necessária ou total-
mente identificada com o comportamen-
to delituoso. Ao mesmo tempo, a "exclu-
são do.s grandes handicaps irreversíveis,
dc ordem biológica, os estudos ou situa-
ções psicopatológicas não permitem
prognósticos seguros, pois sua evolução
varia de homem para homem, cle uni
momento para outro, sujeitando-se a
numerosas interações complexas".

Os Srs Aíttsh Amar e Heber Vargas
salientaram que, vista por crimlnólogos,
a organização cle instituições ou de ser-
vlços não so justifica para o tratamen-
l<> especifico ila poriculosidado. Os re-
cursos disponíveis seriam mais úteis se
fossem destinados á redução das desi-
gualclades sociais, geradoras dos estados
perigosos, e á reforma das estruturas
econômicas e políticas, eventualmente
responsáveis pelos mesmos estados. Ne-
nhum dos sistemas de penas estudados,
disseram, previu a colaboração comuni-
tárla sistemática para a aplicação da.s
medidas de segurança ou equivalentes,
ainda que sc reconheça que o melhor
remédio é, ainda, a solidariedade, o res-
peito e o amor ao próximo.

ASPECTOS CLÍNICOS

O.s crimlnoioglstas esclareceram
também que não existe, em nosso meio,
consistência efetiva na aplicação das
medidas cle segurança nos casos de peri-
culosidade. Os meios de aferição na pe-
riculosidade não são, ainda, suficiente-
mente conhecidos e apresentam falhas
ao se integrarem ao processo jurídico-
penal.

"E' necessário investigar a periculo-
sidade" — concluíram — ''não como um
fato isolado, mas como uma situação de
múltiplas conseqüências c fatores, sen-
do o objetivo principal a formulação de
uma equação casuística, relacionada a
toda.s as influências que fazem do ho-
mem o centro transmissor e receptor do
movimento internacional, Os estímulos
externos são evidentemente, acumula-
dos e se explicam, ontologicamente, co-
mo pequenas facetas fixadas gradati-
vãmente à personalidade do homem,
suscetíveis dc interferir nos seus me-
canismos reguladores".

Jurista sugere prisão_7
aberla

São Paulo — O aproveitamento da
ilha Anchieta como presidio aberto foi
sugerido ontem, na abertura do Con-
gresso, pelo jurista EcUiieu Carmesini,
que ofereceu a idéia ao futuro Governo
de São Paulo, dentro da mesma linha do
trabalho apresentado pelo Juiz Luis Vi-
cente de Azevedo Fraiice.sch.ini, om 1971,
no 1 Congresso do Ministério Público.

O Congressista ponderou na sua te-
se illha Solteira, Presidio Abertoi que o
encarcerado não é um peso morto para
o Estado, mas uma despesa cle grande
volume, considerando-se o seu sustento
e a necessidade da construção de presi-
dios que possam segregá-lo, além do.s
gastos com a vigilância e. de maneira
indireta, com a assistência social aos
seus dependentes c ás suas vitimas.

PRESIDIO ABERTO

As soluções — a exemplo do indulto
natalino — só servem para aliviar a cri-
sc cle superpopulação carcerária, mas não
contribuem para o verdadeiro sentido cia
aplicação da pena, que c segregar o ln-
dividuo, até que este tenha condições de
retornar á sociedade, reeducado e útil.

Na prática — segundo o autor da
tese — o atual sistema carcerário é pre-
judicial, porque não consegue separar os

detentos cle alta dos dc escassa ou ne-
nii uma pcricnlosidadc.

ILHA SOLTEIRA

Para Edmeu Carmesini "a adaptação
do núcleo residencial cle Ilha Solteira em
cidade-presídio, resolve em grande parte
a crise carcerária, humaniza a pena c.
no aproveitamento da.s construções exis-
tentes, so depende de ajustamentos cujas
despesas serão infinitamente inferiores
que a simples construção de presídios
convencionais. Ao mesmo tempo, contri-
buiria para o desenvolvimento da re-
gião".

Sugeriu o congressista a criação dos
departamentos necessários á constitui-
ção de infra-estrutura essencial ao fun-
cionamento do estabelecimento e para
garantir o sucesso da iniciativa, inclusi-
ve estudos sobre o aproveitamento das
riquezas características da região.

Sugeriu, ainda, a concessão, com in-
centivos fiscais, para as empresas que
queiram se instalar dentro dos limites
do estabelecimento ou próximos a cle.
desde que aproveitem mão-de-obra for-
necida pelos reeducandos. Foi idéia do
congressista que parcela do incentivo fts-
cal do Imposto de Renda seja aplicado
no empreendimento, além cle outros in-
centivos do Município e do Estado.

Advogado propõe pena regulada
São Paulo — O advogado Cléber de

Meneses Dória, apresentou no Congres-
so um estudo sobre a Finalidade da Pe-
na Privativa de Liberdade, levando em
conta a atual falência do sistema car-
cerário, no que se refere aos condenados
anormais (imputávels ou semi-imputá-
veis).

As penas de média e longa duração,
no seu ponto-de-vista, passariam a ser
indeterminadas e persistiriam — a exem-
pio do que já ocorre com as medidas de
segurança — enquanto não fosse deter-
minada a cessação da periculosidade.

Os cárceres atuais — disse — de-

vem ser reformulados, passando a com-
portar, no máximo, 100 reeducandos, as-
semelhando-se o menos possível ás
atuais cadeias, sem deixar de lado a sc-
gurança. Quando, a critério dos espe-
cialistas, o reeducando apresentar nic-
lliorás, em sua personalidade, devera
trabalhar fora das casas dc recuperação
e só voltar para continuar seu tratamen-
to ou para pernoite.

Numa última fase, antes de ganhar
a liberdade definitiva, deveria, além de
trabalhar fora, dormir com seus fami-
liares e só ir às casas de recuperação
para receber tratamento".

Projeto do Código Pena]
lia/ de volla aborto para
gravidez gerada ém estupro

íírusilin Os anteprojetos quo alteram os Cú-cllgos Penal c de Processo Penal foram entreguesontem ao Minislro cia Justiça, Sr Armando Falcão
pelo Procurador-Geral da República e presidenteda Comissão ile Reforma Legislativa, Sr José Carlo.sMoreira Alves, e pelo professor José Frederico Mar-
ques. autor do anteprojeto cio Código de ProcessoPenal.

O anteprojeto de lei do Código Penal, segundoo proiessor Moreira Alves, estabelece concordância(lc alguns dos seus princípios com o de ProcessoPenal. Uma das modificações propostas para o Có-Cllgo Penal e o retomo ao aborto, quando a gravidezresulta de estupro e será executado nos casos clelesão leve ou culposa.
ALTERAÇÕES

A 1 g ii ni a s modificações
c o n sideradas importantes
pelo professor Moreira Al-
ves sâo as alterações que
Íoram feitas com relação a
alguns Institutos que estão
no Código Penal ainda não
cm vigor. O anteprojeto dis-
ciplina também o livra-
mento condicional e inclui
a configuração do delito em
atentado contra a liberdade
de associação profissional.
Finalmente, diz o professor,
o documento corrige peque-
nos erros cle redação da úl-
tuna publicação do Código
Penal, notadamento em pa-lavras e pontuação que, co-
locadas incorretamente, po-
dem mudar o sentido da
frase.

PROCESSO PENAL

O anteprojeto do Código
de Processo Penal é. segun-

o seu autor, professor
é Frederico Marques,

do
Jo,
bastante revolucionário. A
inovação principal é a alie-
ração de estrutura do pro-
cesso, hoje inteiramente
acusa tória no Código vigen-
te. com resquícios de pro-
cesso inquisltivo. Para al-
cançar o objetivo, o Código
teve que retirar do juiz to-
dos os poderes inquisitivos
que lhe davam as leis ante-
rlores.

O Código de Processo Pe-
nal. segundo o professor,
objetiva também fortalecer
o Ministério Público e o cli-
reito cle defesa do réu. O
anteprojeto propõe, ainda,
inovações sobre prisão pre-
ventiva, da fiança e em íia-
grame. Neste último caso,
pelo anteprojeto, o preso"
somente continuará detido
se houver necessidade de
mantê-lo sob custódia.

Justiça Militar ouve I dos
9 acusados do assalto a uni
carro-forte em Madureira

O Juiz Paulo Jorge Simões Corrêa, auditor da
2a Auditoria da Marinha, interrogou, ontem, em
nome do Conselho Especial de Justiça, os acusados
Nelson Rodrigues. Paulo Roberto Jabour. Hélio cia
Silva e Carlos Alberto Sales, denunciados sob a
acusação de prática terrorista.

Figuram ainda na denúncia Norma Sá Pereira
Torres, Sérgio Landulfo Furtado. Paulo Costa Ri-
beiro Bastos, Timothy Walktin Ross e James Allen
Luz. todos enquadrados no Artigo 28- Parágrafo
único, da Lei de Segurança Naciona), que estabelece
pena de morte ou prisão perpétua.
MORTE

Segundo a denúncia do
promotor José Coelho de
Araújo Silveira, os acusa-
dos. no dia 22 de novembro
cie 1971, em frente ao nú-
mero 412 da Estrada do
Portela, cm Madureira, ata-
caram a tiros um carro de
transporte de valores da
Transport S.A., apropriam-
do-se da quantia cle CrS 2G1
mil 411 e 30 centavos. Du-
rante o tiroteio, foi morto
o chefe da guarnição, o mi-
litar da reserva José do
Amaral Vilela, saindo gra-
vemente feridos os guardas
Sérgio da Silva Tara nto

i motorista do carro-forte),
Emilio Pereira e Adilson
Caetano da Silva.

REVELIA

O representante do Mi-
nistèrio Público Militar diz
que o assalto foi praticado
por um grupo de 10 homens
e duas mulheres. Desse gru-
po fazia parte Ligia Maria
Salgado Nóbrega. citada na
denúncia e já falecida, con-
forme atestado dc óbito
anexado ao.s autos do pro-
cesso.

Outro acusado. James Al-
len Luz, morreu num desas-
tre automobilístico em Por-

to Alegre, mas o atestado
cle óbito ainda não consta
dos autos. Dois outros ele-
mentos do grupo — Zé e
Baiano — não foram iden-
tificados. Na audiência an-
terior foi decretada a revê-
lia de Sérgio Landulfo For-
tado. Timothy William
Walktin Ross i jornalista in-
glès), Paulo Costa Ribeiro
Bastos e James Allen Luz.

Norma Sá Pereira Torres
foi interrogada na sessão
inicial da formação de cul-
pa e declarou que na data
do assalto se encontrava
em Santiago cio Chile.

DEPOIMENTOS

Nelson Rodrigues e Paulo
Roberto Jabour deixaram
clc responder às perguntas
formuladas pelo juiz-audi-
Lor em sinal de protesto pe-
lo desaparecimento cle Sér-
gio Laudunfo Furtado e
Paulo Costa Ribeiro Bastos.

O protesto foi consignado
em ata pelo magistrado. Os
quatro depoentes alegaram
maus tratos na fase das in-
vpstigaçõcs. Nelson Rodri-
gues. Hélio da Silva e Car-
los Alberto Sales estão no
presidio cia ilha Grande.
Paulo Roberto Jabour está
na Fortaleza de Santa
Cruz.

PROFESSOR MÁX G. WHIÍE
(MISSA DE 30.° DIA)

+ O Ministério das Mines e Energia e seus órgãos integrantes
- DNPM, DNAEE, CPRM, CNEN e Nuclebrás -convidam os pa.

rentes e amigos do Técnico e Professor do United States Geo-
logical Survey - USGS, MAX G, WHITE - que muito colaborou
com esta Secretaria de Estado, para assistirem à Missa de 30.°
Dia que mandam celebrar em sufrágio de sua alma, óa.-feira pró-
xima, dia 21 do corrente, às 10:00hs na Igreja da Candelária, na Ci-
dade do Rio de Janeiro,, agradecendo antecipadamente a todos
que comparecerem a este ato de piedade cristã.

Cel. ADALGISO DE SOUZA CAMARGO
1 AGP

(7.° DIA)

+ 

Josefina tV't.m«s Camargo, José Nunes Camargo, senhora e fi-
lhos, Marcelo Nunes Camargo, senhora e filhos, Romulo Nunes
Camargo, senhora e filhos (ausentes) e Helena Nunes Camar-

go, agradecem as manifestações de pesar recebidas e convidam pa-
rentes e amigos para assistirem a Missa em sufrágio da alma de seu
querido esposo, pai, sogro e avò na Sexta-Feira, dia 21 às 10.00 horas
na Igreia Sanla Cruz dos Militares, Rua 1.° de Março, n.° 36.

JOSÉ SOARES MACIEL FILHO
(AGRADECIMENTO E MISSA DE 30.° DIA)

+ 

t\ família de JOSÉ SOARES MACIEL FILHO impossibilitada de
fazê-lo pessoalmente, vem de público agradecer a todos que
carinhosamente se manifestaram por ocasião da perda de seu

amado chefe e convidar para a missa de 30.° dia que manda celebrar
em intenção de sua alma 6.a-feira dia 21 de fevereiro as 10,30 hs.
na Igreja do Carmo, à Rua 1.° de Março.
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1-1 Rinch, A. Ramos .... 3
" Risso, 1. Mai.i .... 7

2-2 Capreur, C. Valgas . 6
Sansâo, J. Reis .... 8

3-4 Moço Guapo, J. Pinto . 9
típórtanus, W. Gonçalves 2

4-6 Sir Sorleado, P. Alves 5
Maior Pintado. G. A. Feijó 1

• " Parinor, J. B. Pauliclo 4

49 Páreo - às 31h 20m 1
mcttoi — CrS 30 mil — (Pino

Duplit-_x.it.>

I-I Escondido, J. B. Paulielo 10
2 Hacpy Musical, J. M. Silva 9

2-3 Bronqueado, é. Ferreir.i . I
Ouro Azul, F. Esteves . 3

3-5 Waladão, F. Pereira ... 8
" Jedroca. G. F. Almc:da . 7

Joriba, A. Santos ... 5
A-7 Par.deto, W. Gcnçalves 4

Ceiüc, J. Machado ... 6
laranjal, P. Cardoso ... 2

5? Pireo - i> 21h 50m 1
metros — CrS U mil

l-l E. Dei Gaüuzi, F. Esleves
2 Emperrada, W. Gonça!v_s

!-3 Ignia, A. Morales ¦ • ¦
4 Serrilha, A. Ricardo . . ¦

Kcj
58
54
58
54
56
56
58
57
54

600
da

Kg
54
52
54
58

1
3
9
8 58
4 57

1-1 Miss Danielo, J. Pedro
2 Gcnebr,, F. Esteve, .

2—3 la Neta, E. Ferreira . .
A Volterra, G. F. Almeida

3-5 Siüagia, J. Baftca . .
Maré Mensa, l. Santo-i . 5
BoRtda, J. Malta ... 53

4-3 Lady Destnond, F. Silva . 10 57
9 Famosa, C. Valgas ... 57" Onica, J. Esleves ... 57

8? Páreo - is 23h 20m 200
metro, - CfS 15 mil

Kq
l-l Carneçjlc Hall, F. Lemos 16

2 BouzaM, C R. Carvalho 56
2-3 Dooen, F. Pereira ... 55

4 Arreglo, G. F. Almeida 56
3-5 Sir Socorro, E. Ferreira . 55

6 Vno Tinto, F. Esteves . 5ó
4-7 Dcmósihincs, J. M. Silva 56

Henry, J. Julião .... 56

99 Pároo - is 23h 50m - 300
metros — CrS 10 mil — {Páreo da

Dupla-Exata)

Kg
58
55
54
55

I —1 Rccambole, G. Faqundes
Etidngo, l. Santos . .
Jules Mec, L. Maia . .

2-4 Recnto, J. B. Paulielo
5 New Prince, J. M. Silva
o Mar Egeu, A. Gircia .

3—7 Qulgèno, J. Machado . .
Bcniliar, J. Portilho . .
Sult.io, J. Pinto . . .

4-10 Cintar, G. A. Feiió .
11 Primeiro, t„ Caldeira .
" Ajet, VV. Gonçalves . .

Kg

53
£3
53
53
55
56
58
56
58
54
56

MINISTÉRIO DO INTERIOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
OBRAS DE SANEAMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 08/75
O Pmsidc-nie 02 Comissão dc Concorrência de Serviços e Obrõs

— CCSO, devidamente autorizado pelo Senhor Diretor Geral do Dc-

parlamento Nacional clc- Obras dc Saneamento — DNOS, torna pú-

hheo, que às 15 horas do dia 03 dr> abril de 1975, fará reali__r

n^ Socie do DNOS, uma Concorrência para fornecimento de 'ubuia-

Cões cm ferro ciuctil 1DK — 7, conexões e peças em forro fundido,

destinados ao sislema público de abastecimento de áçiua dn cidade

do Parati, no Estacio do Rio de Janeiro, 6." Diretoria Reçjional de

Saneamento (6.° DRS).

As firmas fntoressadas poderão obter informações na CCSO e

ndouirir o EDITAL com a ESPECIFICAÇÃO n.° 08/75, na Divisão

Financeira, localizada na Sede do DNOS, à Av. Presidente Vargas

n.° 6?, ou na Sede da 6.° DRS, à Avenida Brasil n.° 2540, ambas

situadas na cidade do Rio de Janeiro. Estado da Guanabara.

(a) AlFREDO EDUARDO ROntNSON ALDRIDGE CARMO

(Presidente da Comissão de Concorrência

de Serviços e Obros)
ip

fS COHAB-

Companhia de Habitação Popular

do Estado da Guanabara - COHAB
C.G.C. M.F. 33.525.221

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas desta

Sociedade a reunir-se em Assembléia Geral Ordiná-

ria, a realizar-se no dia 28 de fevereiro de 1975, às

10 horas, na sede social, na Avenida Nilo Peçanha, n.°

26 — 5.° andar, nesla Cidade, a fim de deliberarem

sobre a seguinte Ordem do Dia:

•a) Discussão e aprovação do relatório do Con-

selho Diretor, Balanço Geral, Demonstração da Conta

de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal re-

ferenles ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 1974;

b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e
fixação de honorários;

c) Eleição dos Membros do Conselho Diretor e
fixação de honorários;

d) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro cle 1975

ass.: BENJAMIN MORAES FILHO
Direlor-Presidenle

Ivanir começa como
treinador len ia mio
vencer com Placne

Ivanir Borioni, que estreará hoje, no Hlpòdro-
ino du Gávea como treinador, nasceu cm líHl, :u|tii
na Guanabara o, cln.-dc o.s 18 anos trabalha rom seu
pai, Jorge, eom quem aprendeu todos os detalhes
dn profissão, primeiro como cavalarlçó c, depois,
como segundo gerente,

O novo t.relndor, atualmente com seis pcnslo-
nistas aos seus cuidados, inscreveu Plaeló. que atua-
ni com o mesmo número de Satrape, no terceiro
páreo, além cle Hibórnio na quarta prova c Preon,
uma das Torças na quinta carreira, todos com mui-
ta chance, principalmente Plaeió, que enfrentara n
mesma turma que venceu recentemente.

Oulra vitória

Ivanir disse que sc esmerou no preparo dos pa-
••olheiros que inscreveu para a.s corridas de hoje,
esperando conseguir, na pior da.s hipóteses, uma vi-
tória que cm sua opinião, poderá acontecer com
Plaolé, que derrotou Taru na última atuação e cor-
fora contra os mesmos adversários e também em
1 mil e 200 metros. O treinador ainda considera Ta-
ru o principal adversário mas, levando cm conside-
ração a boa forma cm que se encontra o filho cle
Antelaml, aeedita que possa conseguir outra vitó-
ria. Placic aprontou 000 metros em 38s, facilmente,
poupado pelo jóquei Edson Ferreira.

Cliniice lambem
O número um no terceiro páreo contará com o

reforço de Satrape, que também ganhou há poucos
ciia,s, aprontou 800 metros em Õ2S, sem ser exigido
e Ivanir acha que tem condições de treino para
formar a dupla 11. Reconhece que Hibérnio está em
páreo difícil, com Huguetto, Tcurk e Funcho, mas
avisa que o cavalo demonstrou melhoras também
e pode surpreender os favoritos. Com relação a
Freon acha que terá outra boa oportunidade, pois
o castanho, na última, correu na frente até os últi-
mos 100 metros e. hoje. com menos 200 metros cle
percurso, dificilmente será derrotado.

AVISO À PRAÇA
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASI-

LEIRO, por seus Agentes, AGENCIA MARÍTIMA
LAURITS LACHMANN S/A., vem pelo presente, cc-
municar à praça que o navio "UNION EAST", em con-
seqüência do acidente ocorrido em 5/2/75, devido
ao mau tempo, afundou em 12 do corrente às 1 1:07
AM, na costa da Nova Zelândia.

Solicitamos aos consignatários entrarem em con-
tato com nossa agência, à Av. Rio Branco, A — 10.°
andar, tels.: 243-8976 e 223-1772, a fim de recebe-
rem informações a respeito.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1975.

(asf) Hans Ehmke — Gerente

m 
Companhia do Metropolitano

^«^ do Rio de Janeiro
Nr. - METRÔ

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretoria Deliberativa da Companhia do Metro-

politano do Rio de Janeiro — METRO, no uso das atri-
buiçoes conferidas pela alínea p do arl. 14 dos Esta-
tutos Sociais convoca os Senhores Acionistas para
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 16,00 ho-
ras do dia 28 de fevereiro de 1975, na sede social,
na Praia de Bolafogo n.° 480, com a seguinte paula:

— julgar os Atos e Contas da Diretoria rela-
tivos ao exercício de 1974;

— eleger o Conselho Fiscal para o corrente
ano;

— fixar remuneração para os membros efe-
tivos do Conselho Fiscal;

— assunlos gerais.

b)
c)

d)

Anagro tem preparo técnico
para dominar o quarto páreo

Embora venha de fraca
atuação, Anugro tem forte
chance dc vitória nos 1200
meiros da quarta prova de
hoje, á noite, no Hipódromo
da Gávea, porque, além de
produzir maia na nua de
areia leve, t r a b a 1 h ou o
aprontou em ótimo estilo,
mareando 37s cravados na
partida de 000 metros, exce-
lente disposição final, com
12s2/5 nos derradeiros 200
metros, sem ser Inteiranien-
te exigido por Gabriel Me-
ne.ses.

Anagro vem de obter sex-
lo lunar em raia adversa,
náo muito lon^e dos primei-
ros colocados, voltando a*-o-
ra como adversário perigo-
so, se a corrida for realiza-
da em pista seca, onde cle
produz o máximo, podendo
derrotar Hughetto, candi-
dato normal do retrospecto
c número um do programa.
Dos outros, Teuck, habitua-
do a dar vantagem na par-
lida, e Rodopio, sempre es-
perado, contam com algu-
ma.s possibilidades.

,FORÇA
Hughetto, que conseguiu

três segundos lugares .segui-

BANCO DO ESTADO
BEG DA GUANABARA S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas do Ban-
;o do Estado da Guanabara S.A. a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, no dia 27 de fevereiro
de 1975, às 10:30 horas, na sede social, na Avenida
Nilo Peçanha, 175 — 9.° andar, nesta cidade, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Exame do Relatório da Diretoria, Balanços e
Demonstrações da Conta de Lucros e Perdas
relativos ao exercício de 1974, e sua apro-
vação;
Eleição da Diretoria;
Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e
seus suplentes, e fixação dos respectivos ho-
norários;
Assuntos de interesse geral.

Os titulares de ações preferenciais ao portador
deverão, com antecedência de até 3 {três) dias da
realização da Assembléia, depositar suas ações no De-
partamento de Acionislas, à Rua Senador Dantas, 74

2a. sobreloja, das 12 às 17 horas.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1975.

Octavio Gouvêa de Bulhões — Diretor-Presidenle,
João Cláudio Gomes Pereira — Diretor Vice-Presiden-
te, Aluisio Moreira da Cunha — Bruno de Andrade —
Celso Luiz Silva — Eduardo da Silveira Gomes Júnior

José Maia Ferreira — Ruy de Andrade Pinto — Di-*
relores. (P

dos, é a força na melhor
prova da noite, porém pode
porder para Anagro, cujo
treinador acredita na vitó-
lia, se não chover alé lá. Os
dois parelhelros podem tle-
cldir o primeiro lugar, for-
mando a dupla 11, muilo
viável pela presença ainda
de Rol do L'Or, terceiro co-
locado na última apresen-
tação.

Tia Miquita. e La Marca
são as principais competi-
dpras do restrospecto no
quilômetro da prova que
abre o programa tle logo
mais. Tia Miquita, após 11-
geira ausência, aparente-
mente no mesmo estado
atlético, enfrentará uma
turma desfalcada de valo-
res. A outra vem de boas
atuações, estando bem sl-
tuada no percurso. O me-
lhor azar é Abiuiana.

VELOZ

Dotada de expressiva ve-
locidade, Venezuela pode
vencer o quilômetro da se-
gunda prova, devendo te-
mer somente a presença de
Cardinalia. outra concor-
rente veloz e em excelente

forma fisica. Bltuelia. cujo
trabalho agradou, deve cor-
rer mai.s desta vez.

Taru e a parellia de mi-
meto uni devem decidir o
primeiro lugar nos 12 0 0
metros da carreira seguin-
te. aparecendo Kamel Kim,
montado por Paulo Alves,
pomo azar possível. Taru
ganha ligeiro destaque por-
que não existe mai.s diíe-
renea tle peso entre ele e
Plaelê, que o derrotou na
última vez. Satrape, com
bom apronto, reforça o nú-
mero uni

PROGRESSOS

Duggan revelou progres-
sos na partida final de ter-
ça-fclra passada, quan d o
marcou 21s2/5 nos 3G0, cor-
rendo bem na direção de
Júlio Reis. Deve correr mui-
te mais desta vez, c o m
chance de derrotar os favo-
ritos Popular King, Sunny
e Preon, todos bem situados
no percurso.

Lord Peter figurou na úl-
Uma vez, obtendo a terceira
colocação no páreo vencido
pelo cavalo Please. Lord Pe-

PROGRAMA
PRIMEIRO PAREO - AS 20HI0M - 1 000 MEIROS - RECORDE - AREIA - UNIESS E BONNE IDlE - 100"

1—1 Miss América, J- Machado
2-2 Ti,l Miquilo, J. Pinlo . .

3 Nour El Ayn, F, temoi
3-4 U Marca, G. Alves 

5 Ahiurana, G. Meneses ..
4-ó Ornada, F. Esleves 

7 Ãkroá, l. Caideifrt 

K9 ¦
56 I
56
56

3 56
£6 j
56 I
56 1

I

79 { 9) Etruíca e> Pas-ii-Sage
3° ( 9) la Vcaa c D.lma Araby
81? ( 9) Fa»t Blond e Actinia
39 ( 8) Pas.jl-Sago e Anciet Pipe
49 (11) Britânica c Fulrika

Estresnío
99 ( 9) Deitolhõda o Cidade Cin

1 OCO AP 1'0J"2
1 3C0 NL 1'20"4
1 200 AL 1'I6"I

1 2C~ NL 1'15"
1 300 AP l'24"3 j

Estreanie
1 COO Nl t'02"4

W. Peneis*
H. Tobias
N. P. Gomei
S. Moraio-
R. Tripodi
J, A. limeira
B, Figueiredo

SECUNDO PAREO - AS MH50M - 1 000 METROS - RECORDE - AREIA - UNIESS E BONNE IDÍE - VOO"

ter retorna bem movido,
com boas possibilidades de
vitória frente a Guante, que
baixou multo de turma.' Na
corrida de reaparecimento,
Guante enfrentou Tempito
e Sweet Bar, figurando na
primeira parte do percurso.

NA VEZ

Parece ter chegado a voz
de Édipo-Eci vencer, dc-
pois clc incrível der-
rota para Plord. Livre
daquele adversário c a indi-
cação que se impõe nos
l :i00 metros da sétima com-
petição. Caçarama e outra
perigosa competidora.

D escansada estreou ob-
tendo o terceiro lugar para
Lagcana e Marquita, depois
de ter figurado ativamente
desde o pulo de partida. E'
a melhor indicação no qui-
lòmetro da última prova.
Marquita tem chance, po-
Tém talvez não derrote a
conduzida de Francisco Es-
tevês. Multas esperanças na
vitória de Platônica, com
fama de produzir o dobro
em raia normal.

NOSSOS PAIPITES
1 - U Marta - Tu Miq_ttf» —

Abiur_n_

7 - Voneiuela - Cardinili» - BHuch»

- faru - Pt.uié - K.mel Kim

- Anaçt-o - HuqhMto — Rodopio

- Dun<i„n - Popular King — Psiir*
Princt

h - Içfd Peter" - Guam. — Goldwanr

- Edipo-Rci - C.çaríim» — Acchito

— D*.r*n.„d- - Marquit. — PU-
tônica

Kg
1_] Vcnoruela, G. F. Almeida 55
2-2 Cardinalia, E. R. ferreira £5

3 Bajuc.i, P. Fontoura .... 56
3-.i Brm«, E. Ferrejrfl 56

5 Swafalá, A. Morales 55
4-6 Princesa Negra, A. Garcia 57

7 Bitucha, F. lento. 56

5? ( 71 Deluna e B.-don»
69 (101 Gallory c Fararjwai
7? ( 7) Pindorama e Palie
B° (10) Gal-rry e Faraguai

119 (11) Hcrlade e Pancarte
' 1° (10! Carie Bl.lncni e Etucid,

69 ( 7) Deluna e Badina

1 000
I 300

1 4CO
1 300
1 2CO
1 300
1 OCO

NP
NP
AP
NP
NP
Nl
NP

t'04"l
l*24"2
l'30"3
l'2i"2
l'U"2
1'24"3
V04"l

M. Mendes
H. Tobias
A. Orciuoli
S. D'Amore
A. Moriaics
E. C. Pereirj
VI. Alieno

1ERCEIRO PAREO - AS 21H20M 1 200 MEIROS - RECORDE - AREIA - IATAGAN - 1*1-" M

l-l Pfácié, _- Fere rira 5
" S">trsp(\ A, Ferreira .... 1

2-2 Taru, A. Morales 8
3 Heteu, E. R. Ferreira .. 7

3-4 Nioo, G .A. feiió 6
5 Caximbó, J. Malla 3

4-6 Maria JúÜa, F. Esteves .. 2
7 Kamel Kim, P. Alves ... 4

QUARIO PAREO

Kg i
58 i 19 (11! laru e Surlaxe
58 j 19 ( 6i El Ghazi e Caltlio
56 29 (15| Endrigo o Galjago
56 139 (15) Red Slorin e Primeiro
57 I 49 (ii) Piacié e Taru
57 109 (11) Placié e Taru
56 109 (15) Endrigo e laru
56 ' 89 (11) PUcié e Taru

1 2C0
I OCO
I 3 DO

1 300
1 2C0
1 2C0
1 300
1 200

NP
AP
NL
NL
NP
NP
NL
NP

1M6"2
1'04"1
1'23"1
1*22"
1*16"2
1'16"2
1'23"1
1'16"2

1, Borioni
I, Borioni
S. Morales
E. Circioso
G. Morgado
E. C. Pereira
A. Ricardo
VV. T. Souza

ndio Do rado
ganha IlOOm
;m Campos

1 200 METROS - RECORDE - AREIA
- OUPIA EXATA -

IATAGAN 1*12*? 2/5

1-1 Hughero, J. Julião 9
Roi do L'Or, C. Valgas ..11
Anaqro, G. iMenesei .. ,. 2

2-4 Teuck, U. Meireles ... 4
Rodopio, E. Ferreira- ... 1
Hibcrnio, J. Escob-ir .... 6

3-7 Delink, F. Esleves 7
Paço, L. Januário 12
Claudiro, I. Brizola 3

4-]0 Funcho, A. R-mios 
11 ^pp, F. Lemos 10

" Evfl.íf, R. Marques .... 8

Kg
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

29 ( 8) Bônus e Rusiler
39 ( 8) Belenense e Rusller
69 (I!) Bafílá e Rusller
59 ( 8) Belenense e Rusller
4° ( S) Contra Ataque e Violeiro
9° { 9) Crunegio Hall o Bouzaki
59 ( 8) Conlra Alaquo e Violeiro
49 ( 7) Orlu c Honey King

Estreante
Estreante
Estreante

79 ( 8) Belenense e Rusller

1 OCO
1 2C0
I OCO
1 ICO
I 30D
1 000
1 300
1 3C0

I 200

NP
NP
NP
NP
NL
NP
NL
AP

Estreante
Estreante
Estreante

NP t

02"1
17"3
03"'17"3
'23"3
03"!
23"3

'21 "3

I7"3

«'Amore
Pereira
Tripodi
Morales
Ferreiro
Borioni
Csrcfcio
Ribeiro
Tobi-H
A. Limeira
Mendes

. Monde.

OUINTO PaREO AS 22H20M - I 000 METROS - RECORDE - AREIA - UNIESS E BONNE IDÉE - l'00"

Kg
l-l Popular King, J. Malla . . 57

2 Acapu, F. Esleves  10 58
2-3 Celüo, F. Silva  56

Intolerante, M. Peres .. 56
Macambo, J. Julião  55

3-6 Freon, F. Pereira  53
Duygan, J. Reis  58
Petil Prince, í. R. Fe". 58

4-9 Sunny (C), J. Pinlo  58
10 Austral, A. MoralfS .... 54
11 Famoso, F. E-.ieves ... 58

Kg

29 ( 8i Rincely o Celito
19 ( 9) Baymonc o Guanambi
39 ( 8) Rincely e Popular King
79 ( 8i Rincely c Popular King
S9 (12) Britador e Gazim
29 i 8} êmuio c Romaneio
69 ( 8| Rincely e Popular King
9o (10! Risró e Gaya
7? { 9) Macimbú-io e Divino
59 { 9) Utajá e Baymonc
59 (IJ) Divino o Oce.nuin

1 ooo
1 CCO
i oco
1 000
1 000
I 200
i oco
1000
I 200
1 COO
1 3C0

NP
Nl
NP
NP
NP
At
NP
NU
NP
NP
AP

1'05"!
|'04"1
1*05**1
!'05"1
104"
!'!6"4
!'05"1
1'02"1
1'16"4
1'05"
1*25"

A. Araújo
E. Cardcío
R. Cos'a
Mi Mendes
S. d'Amore
I, Borioni
W. G. Olive
A. Orciuoli
A. Nahid
S. Morales
B. Ribeiro

V
Índio Durado, melhor que

os adversários, não encon-
trou dificuldade em domi-
nar o quarto da reunião
realizada na pista de areia
do Jóquei Clube de Campos,
chegando ã frente de Madi-
tran. Nota Bene, Labelita e
Gerúndio. no tempo d e
lm lOs 4/5 para o.s 1 100 me-
tros.

Leónidas obteve m a i s
uma vitoria em Campos,
deixando os concorrentes
do sexto páreo muito afãs-
tados e terminando e m
lm lOs. O vencedor dominou
Trambique, Inonca, Catuto,
Dujam, DeviTs Palace, Nag-
pur e Finara na.

RESULTADOS

1° PAREO 1 100 mcrroí

SEXTO PÁREO - ÃS 22H50M - 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - YARD - 1'16" 3/5

1-1 Lord Peicr, A. Morales ..
E! Taura, F. Esteves ....

2-3 Paslor, F. Silva 
.1 Chlnolò, G. F. Atmeida

3-5 Guüntc, F. Lemos 
Hít Mundo, excluído ..
índio Vaoo. VI. Gonç.

4-8 Garufanle, J. Pinlo 
Goldwaler, J. Reis
Zanata, G. Meneses

57 39 ( 6!
54 69 (10)
54 49 ( 7)
57 79 (10)
57 69 ( T,
57 19 ( 8)
57 99 (13)
57 59 ( 6)

10 57 19(11)
57 19 (10)

Please e Barro Duro
High Noon e Gerson
Opol e Oc"ilo
Lisandrus c Follin-Wu
Tempito o Svvcel Bar
Lheiro e e Pretender
Drin Boy e Hinli Noon
Please e Birro Duro
Espanto e Pirênio
Sítero e Absdevll

1 3C0
t 6C0
1 600
1 CCO
1 300
1 000
1 6C0
1 3C0
I 300
1 2CO

NL
AP
NP
NP
AP
Al
NL
NL
Nl
NM

1'22"2
1*41"
1*44"
1'02"
1'22"1
1'0I"3
1*22"?
1'22"2
l'22"i
1'15"1

A. Morales
W. Aliano
S. Morales
A. Paim t<?
G. Feiió
A. Vieira
N. P. Gomes
J. I. Pedrosa
VV. G. Oliveira
W. G. Oliveira

sétimo pareô - as 23H2om - i soo metros

Kg
l-l Caçarama, J. Pinto 56

2 Slvillow, G. Gomes ... 58
2-3 Édipo-Rei, L. Sanios Só

4 Levy, A. Rimos 53
3-5 Acchilo, M. Peres 58

6 Modeminha, J. tinoco . 56
4-7 Aplauso, C. R. Carvaiho 58

Z;,po, M. Nlclevlsk 58
Próspera, L. D. Guedes 53

39 ( 8) Fiord e Edipo-Rei
109 (10) Chibó e Nabor

29 ( 8) Fiord e Caçarama
69 i 8) Fiord e Edipo-Rei
49 ( 8) Fiord e Édipo-Rei
49 ( 6) Satrape c El Ghazi
59 ( 8) Fiord e Édioo-Rei
99 (13) Dunque e Amadora
89 ( 8) Zonara e lenga lencja

I 300
1 COO
1 300
1 300
1 300
! 000
1 300
1 300
1 COO

NP
NP
NP
NP
NP
AP
NP
NP
NL

i'27"
1'04"
1'27"
1'27"
1*27"
l'04'.'l
1*27"
1'24"1
1*04" 1

B. Ribeiro
J. Diniz
M. Canejo
S. Morales
O. Cardoso
J. W. Viana
A. Ricardo
C. I. P. Nunes
Z. D. Guedes

19 Giião, O. Magalhães
29 Mércio, M. Sr.les
39 Aegrío, P. Alves
49 Redondo, G. F. Silva
59 Ibanês, J. R. Santos

Treinador-. O. Magaíhae* - Tempo:
lmtls>l/5 - Rareios: V. n9 2 - CrS
0.25 - D. n9 12 - CrS 0,18 - P. n9
2 - CrS 0,12 - P. n? 1 -- CrS 0,10.

3? PaREO • 1 100 metros

1? La AÜanza, C, Alves
29 Ribama, G. Gomes
39 Holan, M. Sales
49 Guadiana, E. Paula
59 Jeunetle, O. Ricardo
69 Mon Ame, A. Ramos

Treinador: O. Magalhães — Tempo:
lml2s2/5 - Raleios: V. n9 4 - CrS
182 - D. n9 33 - CrS 704 - P. n9
.1 CrS 0,72 - P. n9 3 - CrS 0,46.

39 PaREO I 2C0 metros

Io Padrão, M. Sales
29 Hi;ana, G. Gomes
3° Faivomas, E. PauU
.19 Denverina, J. Cardoso
5*> Nlcni, G. F. Siiva

OITAVO PAREO - ÁS 23H50M- 1 300 METROS - RECORDE - AREIA - UNLESS E BONNE IDÊI - 1*00"

Marciuila, J. Tinoco ..
Salema, A. Morales ..
Descansada, F. Esleves
Tabasca, S. Silva . ...
Falera, J. Este

3-6 Dona Joana, J. L. Marins 12
" Tendrcte, F. Pereira 6
7 Gruta Sagrada, F. Silva 8

4-8 Elucidalion, C. Abreu 10
9 Platônica, P. Alves 9

10 Gamação, F. Lemos ... 5

Kg
56
57
56
56
56
56
56
57
56
56
56

29 (14) Lagoana e Descansada
119 (11) Baviera (CJ!

39 (14) Lageana o Descansada
79 ( 8) Carnaúba e lomarly
a9 ; 8) Plèmonteso e P. Negra
49 (14) Lageana e Marquita

149 (U) Lageana o Marquita
Estreante

39 (10) Princ. Negra e C. Blanchc
59 (14) Lageana e Marquita
79 (14) Lageana e Marqurta

I ooo
1 400
I 000
i ooo
t coo
t oco
i ooo

! 300
1 oco
I 000

NP 1
AE 1
NP I
AP 1
AP 1
NP 1
NP 1

Estreante
Nl I
NP 1
NP I

•05"2
'27"3
'05"2
'04"
'04" I'05"2
'05"2

•24"3
'05"2
'05"2

VV. Viana
Morales
Tripcdi
Ribeiro
|, P. Nunes
L. Ferreira
L. Ferreira

D. Silva
A. Barbosa

G. Oliveira
Aliõno

Não correu: lonesco - Tempo» 1ml8
- Treinador: A. P. Lavor - R.teiost
V n9'2 - CrS 0,21 - D. n9 23 -

CrJ 0,62 - P. n9 2 - CrS 0,10 - P,
n9 3 - CrS 0.11.

4» PAREO - I 100 metros

19 Índio Dorado, M. Sales
29 Madigan, A. Ramos
39 Not-i Bene, O. Ricardo
40 Labelita, C. Xavier
50 Gerúndio, G. Gomes

Treinador: V. n9 3 - Cr$ 0.20 -

D. n9 25 - Cr$ 0,29 - P. n? 3 -

CrS 0.14 - P. n9 2 - CrS 0,23.

X
19 PAREO - I 100 metros

19 Kara Kara, E. Paula
2° Ellasy, J. Cardoso
39 Oceío, P. Lins &p. 3a.
49 Ócio, A. Ramos
50 Tralalá, E. Rangel
69 . Brilador, G. F. Silva

Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas do BANCO DE DESENVOLVI-

MENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A - BANCODERJ, a se reuni-

rem na sede da Sociedade à Av. Ernani do Amaral Peixoto n,° 35, 10.°

andar, nesla cidade, às 16 (dezesseis) horas do dia 27-02-1975, a rim ae

deliberarem sobre os seguintes assuntos:

- Balanço encerrado em 31 .12.1974, demonstração das contas de
resultados e Atos da Diretoria relativos ao exercício de 1974;

- Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1975 e fixação
dos seus honorários;

— Assunlos Gerais.

Niterói, 18 de fevereiro de 1975.

(a) Zeferino Vézio Lotário Contrucci
Diretor Presidente

Não correu: Honey Dinò.
Treinador: P. R. Possanha - Ternpoi

lmlls2/5.
Rateios: V. n9 I - CrS 0.13 - 0.

no 13 - CrS 0,22. P. n9 1 - CrJ
0,15 - P. n9 4 - CrS 0,20.

6? PAREO - 1 200 metros

19 Leónidas, M. Sales
2° Trambique, E. Rangel
39 Inonca, A. Ramos
49 Catuto, J. R. Santo*
59 Dujan, J. Cardoso
69 DevTs Palace, G. Gome.
79 Nagpur, P, Lins
8? Fl ha rama, E. Paula

Treinador; A. P. Lavor - Tempo:
Iml9i.

Rateios: V. n» 1 - Cr$ 0,10 - 0. n9
12 - Cr? 0,32. P. n9 I - Cri 0,10
- P. n9 2 - CrS 0,13.

7? PAREO - I 000 metros

19 Empelicado, M. Sales
29 Halila, P. Lins
39 Cidelema, J. Monde»
49 Viilars, E. Rangel
59 Aba;-, O. Magalhães
69 Ormoc, G. Gomes

Treinador: J. A. Sílv_. Tempo —
lmÓSs2/5. Rateios: V. n9 1 - CrS
0.31 - D. n? 12 - CrS 0,43. P. n9
t - CrS 0,1(1 - P. n9 2 - Cf»
0,27.

Movimento geral dc ípostiii" CrJ
79 mll 592 a 40 centavos.
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Emerson e Pace fazem teste hoje em Kyalam i

Fischer., refeito da
depressão nervosa,

fas estudo de xadre>

Mun.1.1 l.'..ili.ilnui AP

2
Nova Iorque — O atual

campeão mundial cle xa-
drez, o norte-americano
Bubby Fischer, estú-se dedi-
canelo no momento a pro-
Iun dos estudos do xadrez,
para a disputa do titulo
com o .soviético A n a t oi y
Karpov. após uma crise de
depressão nervosa e emoti-
va por que passou há algum
tempo, na cidade cle Pasa-
dona, na Califórnia, segun-
do declarou uni export nes-
se esporte, Brad Darrach,
á revista New York.

O búlgaro Radulov ga-
nhou o XV Torneio Inter-
nacional de Xadrez da Cos-
ta do Sol, que terminou on-
tem em Torremolinos, na
Espanha. O argentino Quin-
teros terminou em .segundo
luear, mas em igualdade dc
pontos com o vencedor.

¦''.¦¦" -¦•< y

Bobby Fischer

OUTROS ESPORTES

PAN-AMERICANOS

Brasília — O Brigadeiro Jerónimo Bastos, presidente
do CND, debateu com o Ministro cia Educação, Nei Bra-
ga, a situação rio Brasil para os próximos Jo<ms Pan-
Americanos, a serem realizados no México, c recebeu des-
te a certeza de que o MEC apoiara tocio o pia nejamento.

Segundo Jerónimo Baslos, o Brasil se fará represen-
tar por cerca de 15 modalidades esportivas, com 300 atle-
tas. Beisebol é um dos esportes vetados para a competi-
ção, cujo cuslo total ainda está .sendo avabado. Só para
uniforme, passagens e despesas no México, o CND Ja
possui, liberado, Cr$ 4 milliões.

EXIGÊNCIA

Nei Braga exigiu cio CND que procure .selecionar eom
o máximo dc rigor os atletas que representarão o Bra-
sil, levando os que obtiverem as melhores marcas.

Para modalidades em que compelem equipes, como
voleibol, basquetebol e futebol, o Ministro exigiu o ma-
ximo de treinamento e ofereceu todas as condições, pc-
riindo para ser informado dc tudo constantemente.

O DED recebeu uma verba de cerca de CrS 136 ml-
lhões para 1975 e o CND. CrS 65 milhões,

O Ministro Nei Braga vai realizar, hoje. a última reu-
nião com Nelson Meio e Souza, a respeito do Plano Na-
cional do Esporte c da nova legislação esportiva, devida-
mente elaborados e eom as observações definitivas feitas.

GOLFE
Jaime Gonzalez, campeão mundial dc golfe amador,

chegara amanhã de manhã ao Rio. vindo cios Estados
Unidos, onde é universitário, para seguir domingo, do
Aeroporto do Galeão, junto com o.s outros três Integran-
tes da equipe do Brasil, para a África do Sul. onde dispu-
tara duas competições.

A equipe brasileira seguirá para a África do Sul com
os seguintes jogadores: Jaime Gonzalez, Priscilo Gonza-
Icz Diniz (terceiro colocado no último Campeonato Mun-
dial Amador); Rafael Navarro c Ricardo Rossi. Eles fa-
rão uma partida contra a Seleção Sul-Africana, nos dias
28 próximo e 1" cle março, c participarão do Campeona-
to Amador Sul-Aíricano, a partir do dia 3. convidados pe-
la União Sul-Aírieana cle Golfe.

Será disputado nos clias 14. 15 e 16 cle março, o I
Campeonato Aberto de Golfe cio Recife, no campo do
Càxamgá Golfe Clube, competição que terá a participa-
çáo dc jogadores da Guanabara. São Paulo e Rio Grande
do Sul. O destaque da competição será o mestre do Gá-
vca. Mário Gonzalez, quc realizará clinicas, dará aulas c
fará conferências, com o patrocínio do CND.

REMO

Afastado da.s competições de remo há quatro anos, o
Vasco oferecerá, domingo á tarde, na sede náutica da La-
goa Rodrigo dc Freitas, um coquetel para os dirigentes de
clubes, comemorando o .seu retorno á.s regatas, já no pró-
ximo Campeonato.

Enquanto o ex-presidente da Federação Metropolitana
cle Remo, Miguel Jorge Diab esteve cle posse do cargo, o
Vasco negou-se a participar de quaisquer competições, em
face de um desentendimento entre a sua diretoria e a
própria FMR.

Getúlio Brasil Nunes, o novo presidente da entidade,
eleito recentemente, muito satisfeito com o retorno do
Vasco, disse que "esse foi o primeiro e grande passo dado,
pois era um cios meus principais objetivos, desde que as-
sumi". Segunda-feira, á.s 18h, haverá uma assembléia-
geral na. sede da federação para tratar dc assuntos ge-
rais. tais como a elaboração de calendários e novos códi-
gos de remo.

VOLEIBOL

O ex-vice-presiidentc administrativo da Federação
Metropolitana dc Voleibol, Nephtaly dc Freitas, tomou
pos.se ontem á noite do cargo cle presidente cia entidade,
em lugar dc Carlos Arthur Nuzman, atual presidente da
Confederação Brasileira dessa modalidade esportiva. Hoje
duverão .ser definidos os nomes para a diretoria, a qual
exercerá a.s funções até a fusão da Guanabara com o Es-
tado do Rio.

BOXE

Sáo João do Porlo Rico — Os leves-ligeiros mexica-
nos Mario Roman c José Figueiroa lutarão, respectiva-
mente, contra os porto-riquenhos Alfredo Escalem e San-
dy Torres, no próximo dia 24, no Ginásio Clemente, nes-
sa cidade, sendo que Escalera já foi derrotado por no-
cante por Roman, numa luta muito discutida e que du-
rou apenas dois assaltos.

No México .foi anunciado que a luta pelo titulo da
categoria peso-galo, versão CMB, entre o campeão Ro-
clolfo Martinez, do México, e o colombiano Nestor Jime-
nez, foi transferida do dia, 15 de março para 5 de abril,
pm Bogotá.

,: I»..-..M.,.., . - «— ..-t^. ¦.„„>„...,.'.f ¦-, ' •.*«'.'<••' ."/:.,¦¦,!».¦ . ,. •
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Connors e Chris Evert, o.s melhores dos EUA, reataram o romance

Torneio do WCyrr\I terá
6

16 tenistas do país
Basquetebol do
Vasco vence
na Argentina

Buenos Aires — A equipe de basquete
do Vasco, que e.stá excursionando pela
América do Sul. venceu ontem a .sua pri-
meira partida contra o San Lorenzo de
Chivilcoy. por 71 a íiu. A equipe brasi-
leira ainda jogará algumas partidas na
Argentina.

Uni público cle 5 mil pcs.soa.s assis-
lin á partida e ficou entusiasmado pela
técnica demonstrada pelo.s doi.s clubes.
principalmente o carioca. O técnico do
Vasco. Emanuel Bonfim, dispôs dos .sc-
guintes jogadores: Felinto. Bira. Mantci-
ga, Luis Brasília. Washington. Boleta e
Girafa.

Em Medellin a Comissão Organizado-
ra do XXVI Campeonato Sul-Americàno
cle Basquete masculino marcou, para ope-
riodó de 8 a 20 de julho, a realização
da competição na Colômbia.

A Colômbia foi sede do últim Sul-
Americano de Basquete, realizado em
Bogotá, quando o Brasil conquistou o ti-
tulo. seguido da Argentina e Peru.

TORNEIO INFANTO-JUVENIL

Brasilia — A Seleção cle Basquete
infanto-juvenil dc Bra.silia seguirá no
dia 3 de março para o Uruguai, onde
disputará, em Punta dei Este, o Torneio
Presidente Paulo Meira. promovido pela
Federação Uruguaia cie Basquete, numa
homenagem ao presidente da Coníede-
ração Brasileira.

Além da Seleção cle Bra.silia, foram
convidadas a participar do torneio as
equipes de Minas c Pernambuco.

Troféu Brasil
de Natação
começa à noite

j

Começa hoje à noite, na piscina do
Botafogo,.e termina domingo a série eli-
minatória do Troféu Brasil de Natação.
correspondente á Zona 3, sediada no Rio.
que abrange, além da Guanabara, o Es-
pirito Santo e o E.stado do Rio.

Em outras cinco cidades brasileiras
o mesmo acontecerá e os 12 nadadores
mais bfm colocados nas sete provas pre-
vistas para hoje. em todas as cidades-se-
des, terão os seus tempos confrontados
entre si, para decidir quem vai às finais.

NO RIO
Cerca de 250 nadadores estarão com-

petindo. nos quatro dias, representando
o.s seus Estados. A Guanabara participa-
rá com o maior número, incluindo atle-
tas da AABB, América. Gama Filho. Ti-
juca. Flamengo, Fluminense e Botafogo.
Do Estado do Rio somente a equipe do
Canto do Rio estará presente, enquanto
que ti Espirito Santo virá com apenas
uma nadadora.

Silvio Fiolo reaparecerá pelo Botafo-
go. depois cle quase oito meses sem com-
petir, esperando conseguir um bom tem-
po. ao lado cle outros nomes já conheci-
dos, tais como Djan Madruga, Flávia Na-
daltitti, Rômulo Arantes, Rui Aquino e
Jaider de Freitas. As provas: la. —
lOOm, moças, livre; 2a. — 200m, homens,
golfinho; 3a. — 400m, moças, medley; 4a.
— lOOm, homens, peito; 5a. — 200m, mo-
ças, costas; 6a. — 400m, homens, livre e
7a. — 4 x 200m, moças, livre.

São Paulo — O Torneio cle Classifi-
cação para a chave final do WCT — Co-
persucar União será disputada entre Ifi
tenistas brasileiros, no.s dias 5. 6. 7 e 8
cle marco, no piso .sintético do ginásio do
Ibirapuera. Como parte do regulamento,
em cada sede em que é jogado o WCT, o
pais promotor classifica quatro jogadores
para completar a chave de 32.

O.s ingressos para o torneio, que terá
á participação dos melhores tenistas do
Brasil como Luis Felipe, Carlos Alberto
Kirmayr, Fernando Gentil, Eulicio Silva
e Celso Sacomancü. terão o preço único
dc CrS 10, tanto para a arquibancada
como para a cadeira numerada, e estarão
á vencia a partir do dia 3. na bilheteria
do Ibirapuera.

O Torneio dc Abertura da Federa-
cão Carioca cle Tênis, que seria dispu-
tado hoje no Clube dos Caiçaras, leve
dc ser cancelado porque apenas seis
duplas mistas — número muito pc-
queno — sc inscreveram para a com-
petição.

Volla ao romance

Pólo Aquático programa 2 jogos
Flamengo e Canto tio Rio jogam

hoje à noite, na piscina do Guanabara,
contra o Tijuca e o Guanabara, respec-
tivamente, pela quarta rodada do Tor-
neio de Principiantes de Pólo-Aqnático.
O primeiro jogo será às £0h 30m c o se-
gundo às íüh 30m, com arbitragem dc
Gilberto Barbosa.

A rudada é niuito importante para
os interesses cle Flamengo e Canto cio

Boca Raton, Flórida — Apesar de ter
interrompido seu noivado c dessa forma
tornado mais remoto o casamento, já
várias vezes anunciado, os tenistas Jim-
my Connors e Chris Evert. ao que tudo
indica, reataram o romance e são vistos
juntos, e de mãos dadas, diariamente,
nessa pequena cidade na qual está em
curso um torneio internacional cie tênis.

Aos 22 anos, Jimmy Connors é o prin-
cipal jogador de tênis dos Estados Unidos
e. na categoria feminina, o mesmo ocorre
com a jovem loura, de 20 anos, Chris
Evert.

— Continuamos apaixonados, apesar
da opinião dos que acreditaram lio fim
do romance — disse Chris.

Raiiiirez ganha
l.a Costa. Califórnia — O mexicano

Raul Ramirez, responsável pela vitória
do México na Taça Davis contra os Es-
tados Unidos c que já venceu três tor-
neios nesta temporada, não levou uma
hora para derrotar o australiano Roy
Emerson por 6/1 e 6/2, em partida válida
pelo Torneio Mundial Aberto de. Tênis,
que se realiza em La Costa.

Na preliminar, Joaquim Loyo Mayo,
do México, não teve a mesma atuação
cie seu compatriota e perdeu para Roscoe
Tanner, dos Estados Unidos, por 6/4 e
6/2. Em outro jogo, Charles Passarell, de
Porto Rico, ganhou do norte-americano
Alex Mayer por 7/6. ,1/6 e 6/2.

O.s resultados das outras partidas
disputadas foram estes: Ishamel El Sha-
fei, do Egito, venceu Torbem Ulrich. da
Dinamarca, por 6/3 e 7/5; o sueco Ove
Gengtson superou o colombiano Ivan Mo-
lina por 6/2, l|6 e 7/6; Chico Hagey der-
rotou Pancho Segura por 6/2 e 6/2; e
Jelf Borowiak ganhou de John Andrew
por 7/5, 3/6 e 6/2.

Campeonato Mundial
Barcelona — O torneio de tênis pelo

Campeonato Mundial (WCTi, prosseguiu
ontem no Palácio Azul-Grená. e o aus-
traliano Kim Warwich derrotou o atis-
trinco Khan Kry, em simples, por 6/4 e
6/3.

O.s outros resultados da rodada fo-
ram os seguintes: Simples — Bob Hewitt
i África do Sul) venceu Christopher Mot-
train (Grã-Bretanha), por 7/6 e 6/2; Hi-
giieras i Espanha i venceu Gtiltiman

i Austrália), por 6/1, 4/6 e 6;4. Duplas —
Juan Herrera e Juan Ignácio Ptmtaola
(Espanha) derrotaram.Dick Crealy (Aus-
tráliai e Onny Parum (Nova Zelândiai,
por 7/5, 2/6 e 6/3', e Bob Hewitt e Fred
McMillan (África do Sul) venceram Steve
Krülévitz (EUA) e John Lloyd iGrã-Bre-
tainha), por 7/6 e 6/3.

Rio, que defenderão a liderança invicta
do Torneio. Inicialmente marcados para
a piscina do Tijuca, os jogos foram
transferidos para a do Guanabara.

A colocação atual do Torneio c a sc-
guinte: 1? lugar — Fluminense, Canto
do Rio, Botafogo e Flamengo, invictos;
:!'•' — Tijuca c Guanabara, com dois
pontos perdidos, c cm 3'-1 — Gama Filho
c Internacional, com quatro pontos per-
didos.

.lohaii nesburg — Ja roeu-
parados da viagem e da cii —

üevença dc fuso horário —
cinco horas j— entre o Bra-
silo a África do Sul, Emer-
son Fittipaldi e Jose Carlos
Pace testarão seus carros
hoje no Autódromo cle Kya-
lami, onde, no fim da próxi-
ma semana, será disputada
a terceira prova do Cam-
pconato Mundial de Fórmu-
la-1.

O Autódromo dc Kyalami
sofreu algumas reformas
para a prova deste ano,
com os organizadores gas-
tando 28 mil dólares —

CrS 210 mil para torná-lo
mais seguro. No GP do ano
passado houve um acidente
fatal, quando nos treinos
oficiais morreu o piloto nor-
fce-amerleano Peter Revson.

EMERSON RECORDISTA

O.s organizadores da pro-
va disseram que o autódro-
mo permancerá aberto para
as equipes até domingo e a
partir de então não haverá
mais treinos em Kyalami,
a não ser os oficiais, a par-
tir da próxima quinta-feira.
O recorde do autódromo de
Kyalami pertence a Emer-
son Fittipaldi, que no GP cie
1973, quando ainda corria
pela Lotus, fez a volta no
tempo dc lm 17s lOd, a uma
velocidade 'média de 191.583
quilômetros horários.

Na prova do ano passado,
quando já correu em Kyala-
mi pela McLaren, Emerson
conseguiu apenas o sétimo
lugar, pois seu carro teve
problemas de estabilidade:
o McLaren começou a gas-
tar demais os pneus clian-
teirps e passou a sair muito
cle frente.

Ontem. Emerson fez uma
inspeção na pista de Kyala-
mi e aprovou algumas re-
formas, ma.s di.sse que o cir-
cuito ainda poderia ficar
mais seguro. Hoje. o piloto
brasileiro irá ao aeroporto
ne Jan Smuts esperar sua'mulher.

PACE OTIMISTA

José Carlos Pace também
examinou o circuito e está
muito confiante numa boa
corrida. Ele disse quc gosta
cle correr em Kyalami e que
o Brabham sc adapta muito
bem à pista, lembrando que
o GP do ano passado foi
vencido pelo argentino Car-
los Reutemann.

Aliás, em 74, Pace conse-
guiti uma façanhu em Kya-
lami: mesmo com uni carro
pouco cr/mpetitivo como era
o seu Surtees TS-16, ele. nos
treinos oficiais para a corri-
da. conseguiu o segundo
melhor tempo e largou na
primeira fila ao lado cle
Niki Lauda, com Ferrari.
Durante a prova, entretan-
to, Pace enfrentou uma sé-
rie de problemas com o car-
ro e teve de abandoná-la.

Equipe Filli-I
viaja domingo
São Paulo — Toda a equi-

pe Copersticar-Fittipaidi. li-
derada pelo piloto Wilson
Fittipaldi. viajará para a
África do Sul. no próximo
domingo, pela Varig. O car-
ro já íoi embarcado ontem
e só regressará ao Brasil no
final do ano, pois de Johan-
nesburg será transportado
para Londres.

A Capital inglesti servirá
como base na Europa da
primeira equipe brasileira
de Fórmula-1. que alugou
uma casa nas proximidades
do aeroporto o que facilita-
rá as freqüentes viagens do
grupo. Após o GP da África
do Sul a equipe seguirá pa-
ra Londres, onde ficará, en-
quanto Wilsinho virá a o
Brasil onde permanecerá
por 10 clias.

MARIA HELENA

A mulher dc Emerson
Fittipaldi, Maria Helena,
viajou ontem para Johan-
nesburg. Ela disse que após
os testes que Emerson Fitti-
paldi fará na pista de Kya-
lami com seu McLaren o.s
doi.s irão fazer alguns pas-
seios turísticos em cidades
próximas à Johannesburg,
pois os treinos oficiais pnra
o GP da África do Sul só
serão iniciados na próxima
quinta-feira.

BRASILEIRO DE F-F

São Paulo — O Campeo-
nato Brasileiro da Fórmula-
Ford será Iniciado no próxi-
mo dia 2 de março, no auto-
dromo dc Interlagos, com
uma prova de duas baterias
pelo circuito completo.

Como preliminares, seráo
disputadas duas outras pro-
vas: a rodada Inicial do
Campeonato Brasileiro e
Campeonato Paulista da ca-
tegoria Turismo Divisão 3
c a abertura do Campeona-
to Paulista da categoria Tu-
rismo Divisão 1 para carros
com motor até 1 mil e 600
centímetros cúbicos dc ci-
linchada.

Ministério da Indústria e do Comércio

Instituto do Açúcar e do Álcool
EDITAL

Concorrência Pública para realização do
obras na Estação Centr.il-Sul om Araras,
Estndo de São Paulo.

1. O IISSTITUIO 0O AÇÚCAR E DO AtCOOt, «ultrquM do MINI5.
1ÍRIO DA INDÚSTRIA C DO COMÉRCIO, ro.» jodo à Príçj Quin/t rln
Novembro n° 42 na dctid.1 do Rio dp Jsnclro, Estndo tia Guon^baw,
torna público «ue fai» realizar, através do PlANAtSUCAR, seleção rle
ompresas de snaonharla nara r»,.liíac,lo rio obras do construção dn
Estacio Cenlral- Sul do PtANAtSUCAR, no município dr. Araras, Estado
dc São Paulo.

?. Fases da LIclUçio

A presente MciMçrto compor l ar A du-j*. fíiçtü

- * primeira comiará dp uma ptévia habilitação de firma» cem-
iruloras, a Pm de tarem seleeionadaE pura concorrerem * ie-
gunda íase;

-- a sityunda late conilarí tia an'Cscnlaçào, pelas firmai habilita-
das e jelocionadas, dc propostas com as cendiçõe* «t preço,
para execução do Projeto de obrai na Estação.

2. Objeto « Prjio d* Licitação

O obicto da prcsjnte licitação é a seleção dc firmes de engenharia
para realização de obras na Estação Ccmrol-Sul tio PIANAtSUCf-R. em
Ar.ir.i5, Estado dc Sr*o Paulo, de conformidade com os princípios cita-
beL-cido no Decreto n.o 73.140, dc 9 de novembro dc 1973.

No iulrjamcnto da licitação, serão levados om consideração o inte.
resse e a convortiencia do Serviço Público, a experiência em obraa ét
construções C'vis.

4. Oij, hor,. • loc.il da entrega da docimifntjcão
Oii interessados deverão fazer entrega dos documentos relacionados

neste Edital, relativos à primeira fase, ãs 15,00 (rjuinrc) horas ímpror-
rogaveis do dia IA (vinte e quairo) de março cle 1975, na sessão pú-blica oue o Prendcnlc da Comissão farã realizar no auditório da 0-le-
gacia Regional tio IAA, no Eslado de São Paulo, ã Rua Formosa n°367 •- 219 andar.

N,.o ie admtirã a remessa de qualquer documentação por via postal,

5. Condições pira participar da habilitação
Podará apresentar prooosta toda * qualquer (ir,n,i que ialisfaça lsconriicot-i estabelecida! neste Edital.

..A: Propostas serão consliiuidas dos documentos exigidos r.ara ihabilitação c deverão obedecer às instruções comidas nesle Edital.

6. DoeurnPntjcjo

A documentação objolo dcsle Edital dcslinar-si
serjurT.tes aspectos neccssáncí à seleção:

c-á A avaliação dos

a) auafificação th firma;

bj sua experiência em obras de construção civil;
c) equipe técnica que será empregada;
d! quantitativo de serviços conforme o segundo subitem acimai
ei comprovação ac "knosv-how" da equipe técnica, eom demons.tracao de conhecimento "in lo;o" das diversas técnicas de cons-

truçoes, de preferencia, em edificações destinadas a laboratórios
parj pesquisas.

7. Sistemática dt jfíresentjcao

A documentarão acima referida deverá ser entregu- em tres (3)vias, em envelopes devidamente lacrados, distintos, contendo o nenc

PUNA"tSUCARdir'S'd0! 
*° INSTITUT0 D0 ACJCAR E DO AtCOOt -

B, Documento* pjrj habilitação
3s documentos cons de'arjos necessários á habilitação àit empresas

a) Termo de compromisso, em modelo próprio, que «erá fome-cido aos interessados;

b) balanços, balancetes ; demonstrações da conta dc lucros » per-oas .dos dois últimos exercícios locais (item IV do ar! 18 -

doí'1Í973!d° 
Ca"llgl° V' °° 0cc'c,° 73 t'40' dc 9 de novembro

c) documentação exigida pelos artigos 16 e 17 do Seção I, tir,Capitulo V. do Decreto 73 U0, de 9 de novembro de 1973;
d) formulários de habilitação, de conformidade com os modelos Ie II que serão fornecidos aos interessados, preenchidos em tc-aos os seus itens acompanhados dos documentos comprobüó-rios das realizações;

I relação dos equipamentos disponíveis para execução dos serviços.

9. Equip«i léenfcas * administrativa»
Os qados relativos ás equipes técnicas e administrativas serão «pra-sentados em obediência ás letras "c" a "d" do ilem 8.

10. Dados financeiros

O objelivo é obter dados econômico-linancciros sobre as empresas
através das informa^õc solicitadas na letra "b" do item 8.

1 I. Recutios financeiras

Os recursos financeiros correrão por conta do Fundo Especial de
E*cortaçao refendo no Dccrctci-Lei n.o 12ó6, de 26 de março de 1973.
12. Garantias * Outão

Para a segunda fase da licitação, será exigido, da. firmas habiliiadés
e stlec.onaoas, o prévio depósito dc caução, feto na lesouraria doInstituto, cm moeda corrente ou em títulos: da divida pública federaljemitidos ou garantidos por entidades financeiras oficiais; leguro-garant.a;fiança bancaria.

Em qualquer caso, no valor de CrS 1.000.000.00 (hum milhão decruzeiros).

I3< Regime d» execução da obra

„-„,° ?9'""5 
de,cx0<:uÇáo da obra será o dc empreitada, com osPagamentos efetuados através de medição dos seus serviços realizados.

14. Reajustamento dt preços

bal.r?ri> 
"^ 

n 
ti.\ eml?'ei'«da poderão ser reajustados pela forma «ia-be.ectda no Declclo-lei n.o |8i, de 23 de feverci.o de 1967.

15. Penalidades

ex.r.ta J'""" 
""'"""i" d°» 5='viços tornar-se inadimplente lia

/K í° 
CaP""0' 

i"'0 ,nd€ré scr '"^ndido peio Instituto eoAçúcar e do Álcool, alem da perda da caução relido na forma do"em 12, sei preiuizo das demais sanções previstas cm lei a no contraio.

é molivo de desclassificação; na primeira fase, o não atendimentointegral da alínea "d 
, oo item 8 desle Edital.

16, Comissão

A Comisiáu que julgará a presanle licitação e a designada ro Expe-
dierile GP-2874/74 (DAP n.o 1356/74).

17, Abertura d.ii propostas • crittrto da julgamento da licitação
Ka data, hora e local prev;stoa no item A deve Edital, o Presi-

dente da Comissão, em sessão pública, recebera de cada concorrcn.«,
oi envelopes fechados.

Em iegurda, pcocedera à abertura dos enveiopes que contém a
documentação de habilit.ição, exibindo-a aos presentes, o fim cj* »ei
rubricada pelos membros da Comissão e os concorrentes.

Na fase de habilitação, serào levados om consideração o interesse
e conveniência do Serviço Público c, tendo cm vista que o julgamento
obietiva a avaliar a capacidade técnica em ton «trução da obra» civis,
para esse fim, também serão admitidos os seguintes aspectos:

Atendimento as condições do Edital;
regularidade legal;
capacidade financeira s índice de aoivenci•(

capacidade técnica ¦ administrativa, e conceito à* empresai

experiência ne construção de laborató noi paro pesquisas, com-
presndendo:

l — Conhecimento do problema:

no âmbito nacional;
relacionado corn a obro « icr realizada.

II — Equipe Técnica:

experiência do dispositivo da coordenação * lupervi-
lão de tarefas;

¦ experiência, individual • conjunta, da tquips;

compatibilidade da equipe proposta, qualitativa • quan-
titativamenie, com as tarefas a realizar.

Sciâo eliminadas ns Urinas que nao satisti.-erem quaisquer dos
BSpfiCtOl acima,

16, Disposições Gerais

As principais ('xe^uçóei da Estação Central—Sul são:

Bloco Portaria
Bloco Sede Administrativa — laboratório!
Residências Tipo 1 — (2)
Residências Tipo 3 — (6)
Estação Tratamento de Esgotos

Terroplenagem

Redes e Inslalaçoes Gerais
--¦ Sistema Viário e, Paisagismo

Diversos.

As condições nâo explícitas no presente Cdlra! reger-sc-ão pelas
disposições comidas no Dccrelo li? 73 UO, cle 9 dc novembro de 1973,
no que couber. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da
Comissão com a aplicação da legislação perlinonte e, em particular, do
citado Decreto. , ,

O Instituto do Açúcar e do Álcool poderá anular ou cancelar am-
bas ou uma das fases da presente licitação, sem que dt tal decsac
caiba qualquer recurso ou reclamação por parte dos Meliantes,

O Instituto estabelecerá o valor da indenização a ser paga pelas
firmas habilitadas e selecionadas, correspondente ás plantas cio Proieto.

Os formulários, esclarecimentos e informações sobre esla licitação,
ndclcrãó scr obtitlos na Delegaria Regional cio IAA lm .-ao Paulo, a
Rua Formosa n? 367 219 andar, das 14,00 as 16.00 liorav

SSo Paulo, 19 de fevereiro de 1975.

(a) Nilo de Arèa leão
Presidente da Comissão dn Concorrência
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Há ia
ctou

usa quase
. times para

derrotar Noruega
Florença — Numa parti-

da em que praticamente
mudou toda a equipo no so-
Kimclo tempo, a Itália dor-
rolou som maiores proble-
ma.s a Noruega, poi' -1 a 1,
ontem „ tardo nesta cidade,
depois ele marcar 2 a 0 na
primeira fase. Grazlani,
Chinaglia, Sadolvi e Cordo-
va conquistaram, pela or-
dom, o.s n;ol.s italianos.'

Cerca de 35 mil pessoas
assistiram ao jogo, cpie ser-

Futebol
A Noruega utilizou um tn-

gènuo 4-2-4 o foi facilmente
envolvida pelos italianos,
que abriram a contagem
aos 18 minutos: Grazlani
chutou no canto direito cle
Erik Johannsen, após reco-
ber um bom passe do gran-
dalháo Chinaglia, atacante
do Lazio.

Zoff fez tre.<
.-¦acionais, na

defesas son-
tentativa do

viu de treino para a Seleção
Italiana, cuja equipe, reno-
vada, participa da Taça da
Europa de Seleções. A Ita-
lia, derrotada pela Holanda
em seu primeiro jogo, por
3 a 1, em Amsterdã, Integra
o Grupe» 5 com a Polônia e
Finlândia, além da Holan-
da. O segundo jogo contra
o.s holandeses será dia 19 de
abril, em Milão, Roma ou
Nápoles.

reação dos noruegueses, e a
Itália pôde se recompor pa-
ra chegar aos 2 a 0, aos 37
minutos, com um chute de
Chinaglia do longa distan-
cia. No primeiro tempo, a
Itália formou com Zoff,
Gentilo, Rocca, Cordova o
Fachettl; Binl, Grazlani o
Antognoni; Chinaglia, Ca-
pelo e Bettcga.

M H < '. m Bém M*? M - tei is

Alegria de Bernardini
No tempo final ao.s 14 mi-

nutos a Itália ampliou o
marcador, no gol mais boni-
to, conquistado por Savoldi,
de cabeça.

Ao.s 35 minutos. Cordova,
recebendo passo perfeito de
Grazianl, assinalou o último
gol da Itália. Dois minutos
depois, na cobrança de um
pênalti por Fugleseth, os
noruegueses fizeram seu
unico gol. Nesta etapa, a
Itália formou com Castelll-
ni. Gentlle. Rocca, Cordova
é Fachettl; Bellugi, Grania-
ni e Re Ceconi; Martini,
Savoldi e Bettcga. O desem-

penlio dos italianos nos prl-
meiros 45 minutos f o i
superior ao do tempo íi-
nal. A Noruega atuou com
Erik Johannesen, Hansen.
Blrkelünd, Goa e Gronda-
len: Johannsen e Hammer
(Sküseth); Hoyland, Fugle-
seth, Lund e Hestad.

Em quatro jogos, íoi a
primeira vitória de Fulvio
Bernardini como técnico da
Seleção Italiana. Os seus
elogios, após o jogo, eram
liara o meio de campo:"formamos um setor forte
com jogadores da categoria
de Cordova, Bettcga, Antog-
noni e Capello.

Quixadá x Icasa é
a única partida de
sábado pela Loteria

Quixadá x Icasa 'jogo n'
3), em Fortaleza, será a
única partida de sábado pe-
lo Teste 223 da Loteria Es-
portiva, que apresenta co-
mo destaque o jogo Cruzei-
ro e Vasco, na estréia dos
dois clubes brasileiros na
Taça Libertadores da Amé-
rica. Há três partidas refe-
rentes a campeonatos curo-
peus: Guimarães x Porto
(Portugal), Milan x Roma
'Itália) e Atlético de Madri
x Real Madri (Espanha);

Sáo os seguintes os últi-
mos resultados verificados
entre os adversários do Tes-
U 223: Cruzeiro 1x2 Vasco,
Coará 3x1 Fortaleza. Qui-
xadá 0x0 Ica.sa, CSA 1 x 2
CRB, Sergipe 1x0 Vasco,
Itabaiana 1x0 Confiança,
ABC 2x0 Alecrim, Esporti-
va x Cachoeira (primeira
vez que se enfrentam), São
José 1 x 1 Santa Cruz. Novo
Hamburgo 0x3 Encantado.
Guimarães 1 x 1 Porto, Mi-
lan 1 x 0 Roma, Atlético de
Madri 0 x 1 Real Madri.

Espanha
O Real Madri, líder abso-

luto do Campeonato Espa-
nhol. com 31 pontos ganhes,
ápresenta-se como favorito
na partida contra seu éter-
no rival, o Atlético ele Ma-
dri. equipe que se encontra
em nono lugar, com 19 pon-
(os ganhos. A lógica, por-
tanto, c que se indique o

Itá]
Milan e Remia eslão na

mesma posição: quinto lu-
gar, com 21 pontos ganhos,
a sete do líder, o Juventus.
com 28. As duas equipes
tem realizado um campeo-
nato alternando boas com
í

Po
! Em Portugal, o Gui-
marães só tem mesmo de
vantagem o fato de jogar
em casa, porque seu time é
bem inferior ao do Porto,
embora esteja a apenas três
pontos de seu adversário (o
Porto tem 32 pontos ga-

,

1. Cruzeiro
¦10%

2. Ceará

25%

3. Quixadá

40%

A. CS. Alagoano

.10%

5. Sergipe

•!-%
6. Itabaiana

30%

7. ABC
•15%

fl Fínortivo

POSSIBILIDADES

45% -

8. Esportivo

40%

9. São José

35%

10. N. Hamburgo

30%

11. Guimoriei

25%
12. Milan

40%

1,1. Atlético Madri

20%

impate Vasco

30% 30%

Fortaleza

•IC% 35%

ICASA

30% 30%

C. R. Brasil

35% 35%

Vasco

30% 25%

Confiança

45% 25%

Alecrim

30% 25%

Cachoeir»

35% 25%

Santa Cruz

40% 25%

Encantado

30% 40%

Porto

35% 40%

Roma

30% 30%

R?al Madri

30% 50%

Hilton Santos tem conscientizado os jogadores do 'Cruzeiro sobre a importância da Libertadores

ruzeiro
Íaráesca

Belo Horizonte
mas surgidos onlem

com problemas
Piazza na zaga

Dois novos proble-
- um do ordem me-

dica o o outro administrativo — dificul-
taram mais ainda a definição do time do
Cruzeiro para o jogo de domingo com o
Vasco, o ponto de levarem o técnico Hil-
ton Chaves a deslocar Piazza do meio de
campo paia a posição do quarto-za-
gueiro.

Normandos. adquirido ao Atlético
justamente para reforçar o Cruzeiro na
Taça Libertadores da América, teve o
seu contrato registrado com um dia de
atraso e por isso está sem condições do
jogo, enquanto sou substituto. Sousa, so-
freu uma contusão no treino de ontem
o talvez não se recupere a tempo.

DESCUIDO DO CLUBE

O vice-presidente do Cruzeiro, Car-
mino Furlètti, admitiu que houve uni
descuido do setor administrativo do clu-
be. que deveria registrar o contrato até
o dia 13 último mas só o fez no dia 14. ou
seja. a nove dias do primeiro jogo da Ta-
ça. cm vez de 10. como exige a lei.

Quando, ao.s 20 minutos de jogo,
Sousa chocou-se com Cândido e sofreu
uma distensão simples na coxa esquerda,
o técniro Hilton Chaves afirmou que a

Real Madri, mas em clássi-
cos desta natureza qualquer
resultado se torna viável. O
jogo será realizado domin-
go, no Estádio Vicente Cal-
deron, e a previsão é de
rencla superior a 10 milhões
de pesetas iCr$ 1 milhão
316 mil 200).

ia
fracas atuações e. em prin-
cipio, o empate seria a me-
lhor indicação para os após-
tadores. O Milan leva van-
tagem por atuar em seu
campj, com apoio da torci-
da.

•'ligai

nhos, em terceiro lugar, e
o Guimarães 29, na quarta
posição i. O Porto, dirigido
pelo técnico brasileiro Al-
more Moreira, luta desespe-
nulamente para alcançar o
líder, o Benfiea, que tem 36
pontos ganhos.

primeira opção que lhe ocorria ora esca-
lar Piazza na zaga e colocar Toninho Al-
meida cm seu lugar, no meio do campo.
Piazza recuou, ma.s depois disse que.
nessa posição, jogava um pouco sacrlfi-
cado.

RESERVAS GANHARAM

O treino durou 35 minutos e termi-
nou com a vitória dos reservas por 1 a 0,
gol do Baiano. Nelinho o Palhinha trei-
naram normalmente. O latoral-direito
chutou bastante com as duas pernas e
se empenhou muito no treino, tanto que
o técnico pediu mais moderação.

Os titulares, de azul, jogaram com
Raul, Nelinho, Darci Meneses, Sousa o
Vanderlei: Piazza e Eduardo: Roberto
Batata. Dirceu Lopes, Palhinha o Joãozi-
nho. Os reservas, de amarelo, com Hélio
i Vitori, Luis Fábio, Normandos, Roberto
e Valdevino; Toninho Almeida e Aender;
Eli. Cândido. Baiano o Moacir.

Se Sousa não pu.ler jogar, o técnico
tem ainda uma opção: escalar Luís Fá-
bio em seu lugar e deixar Piazza no
meio dc campo. A direção do Cruzeiro
vai indagar cios organizadores da Taça
so o zagueiro Normandos poderá partici-
par dos demais jogos da Libertadores.

Chuva adia para hoje as

partidas do Laudo Natel
São Paulo — As partidas da rodaria

dupla do Torneio Laudo Natel. fase semi-
final, foram transferidas de ontem para
hoje, por causa da chuva forte quo caiu
em São Paulo no final da tarde. Os jogos
programados para ontem eram: Corín-
tians X Santos e Palmeiras X Portugue-
sa de Desportos.

A rodada dupla será realizada hoje
no Pacacmbu. com qualquer tempo. Os
detalhes: Palmeiras X Portuguesa, ás 20
horas. Juiz — Roberto Nunes Morgado.
Palmeiras — Leão; Eurico. Luis Pereira,

Alfredo o Zeca; Jair Gonçalves e Ade-
mir: Edu, Leivinha. Ronaldo e Noi. Por-
lugiiesa — Zecão: Galli, Mendes. Galega-
ri e Isidoro: Daniel, Antônio Carlos o
Wilsinho: Adilton, Enéas e Tatá. Corín-
tians X Santos, as 22 horas. Juiz — José
de Assis Aragão. Corintians — Sérgio: Zé
Maria. Baldocchl, Ademir e Vladimir
(Ojeda), Tião c Adãozinho; Vaguinho,
Nilton. Zé Roberto e Daércio. Santos —
Wilson: Luis Carlos, Oberdã, Vicente e
Zé Carlos; Clodoaldo. Léo c Brecha;
Adilson, Cláudio Adão o Edu.

Pele atuará dia 13 cm Bauru
São Paulo — Pele disse ontem, du-

rante uma visita ao Comandante do II
Exército. General Ednardo cPAvila Melo,
que estuda no momento várias propostas
para se apresentar no exterior pela equi-
pe do Santos, recebendo uma cota fixa
á parte.

Explicou que não pretende voltar a
jogar permanentemente e que atuará no
próximo dia 13 de março em Bauru,
quando receberá o titulo de cidadão lo-
cal, pela sua primeira equipe o Bauru
Atlético Clube, o Baquinho. Pele chegou
ao II Exército às 11 horas, com um terno
verde e uma gravata amarela, dizendo
que há muito tempo desejava falar com
o Comandante.

O General Ednardo d'Ávila Melo dis-
se-que "Pele é um exemplo de esportista.
Sempre tive boa impressão dele, que re-
presentou bem o nosso pais, principal-
mente no exterior. Seu exemplo deve ser
seguido."

' ¦'¦',: ""

Sempre aos domingos.
Show Infantil no almoço da
Roda Viva. MS

Av. Pasteur, 520

Venha almoçar com os seus filhos na
Roda Viva. .
Todos os domingos, há mágicos, palhaços
e distribuição de presentes.
E o melhor churrasco do Rio para todos.
Venha neste domingo.

(Praia Vermelha)
Estacionamento^ porta.

Pele afirmou,
durante a
visita ao
Comandante do
II Exército,
que não pretende
voltar a jogar
permanentemente

MNIlEIllO
«-T~. T-.l.-A S.___3__.

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSEmprestamos
de;Cr$ 1 lOOO.OO até Çr$ 8.300,00
paravVòcô comprar o vque: quiser.
Basta 

'ganhar 
Qr^ 500,00 líquidos.

Liberamos seu créditòem 48J___as, 8 CtNIKO HUA GONÇALVES DIAS 65
Av. N. Sra. de COPACABANA 807 • Solns 201 c 202
MADUREIRA RüJ ALMERINDÀ FKEIIAS, .11 B
MÉIER Rua SILVA RABELO, 10 - Sita 302
PENHA AV. BRAt DE PINA, 1 10 - Loja N

Alondomos l_mb_m aos .abados

Inter joga
domingo na
Bélgica

Porto Alegre — Sem Pau-
lo César, quo operou o me-
nisco externo do joelho dl-
reito, o Internacional em-
barcou ontem para uma ex-
cursão pela Europa, onde
deverá realizar 18 partidas
em 48 dias, nos seguintes
países: Bélgica, Inglaterra,
Espanha, Turquia, Franca e
Itália. A estréia será domin-
go na cidade belga de Os-
tend.

Poucos minutos depois do
embarque da cl e 1 e g aç ã o,
Paulo César foi operado pe-
io médico Renato Ungaretti
no Hospital Moinhos d e
Vento. A cirurgia durou
uma hora e o jogador deve-
ra recuperar-se om 45 dias.
O ponta-de-lança Escuri-
nho. que também ficou em
Porto Alegro por estar sem
contrato com o clube, reno-
vara ainda esta semana,
viajando para Ostend, na
Bélgica.

MESMA EQUIPE

O técnico Rubens Minelli
confirmou a estréia na Eu-
ropa com a mesma equipe
qne venceu o Ruch, cam-
peão da Polônia, na última
terça-feira. Tovar e Borjão
continuarão substituindo
Paulo César e Escurinho.
Mas Clatidiomiro, que está
quase em seu peso normal,
poderá recuperar a posição
que Tadeu ocupa atualmen-
te. ,

Assim, além do time tltu-
iar _ Manga; Cláudio, Fi-
güeroà; Pontes e Vacaria;
Tovar, Falcão e Borjão;
Valdomiro. Tadeu e Lula —
viajaram os seguintes rescr-
vas: Schneider, Valdir, Her-
minio. Caçapava, João Ri-
beiro e Valdir.

HOTEL
JfNA
São Lourenpo

apartamentos classe A,nsenu
em pleno

funcionamento

Diária completa
a partir de 1/12/74.

61,00
Resetvas abertas

para 1975
com pagamento facilitado,

sem juros.
Garanta-se desde jâ.

Informações e reservas

pisciub
hi;í%u«

R. da Quitanda 19, Sala 617
Tui.: Q32-9I05
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CAMPO NEUTRO
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_r tM amujo meu perguntou outro
i I dia a um locutor porque clc in-
i I sislia cm descrever como sensa-
^—^ cional uma partida, (pie na rea-
lidade era bem medíocre. E a resposta
joi reveladora: "Porque, se eu disser a
verdade, o ouvinte desliga e o anunciou-
te não gosta."

Saiba você portanto, amigo que está
aí com seu radinho de pilha, que lui um
complò pura enganá-lo. E a natureza
humana é tão cômica que sujeitos sen-
tam-se pelas arquibancadas do Maraca-
nã acreditando não naquilo que seus
olhos vêem passar-se no campo mas sim
na ficção que os comen turistas criam
nas cabinas.

Ficção que de resto já invadiu até
algumas colunas de jornais. Há no ar,
além dos aviões da. carreira, a lese dc
que se insistirmos muito em dizer que o
jogo é ótimo ele acabará bom, talvez por
se deixar influenciar.

È uma tese, mas doida.

-w-± ODE ser que cu ainda venha a
ft} queimar minha língua, mas não
j acredito muito que Marinho vá

-*- acabar num clube francês, O
Olympique parece-me impossível, pois já
tem dois estrangeiros no time (nossos
caros Jairzinho c Paulo César). E não
creio que o Paris Saint-Germain, apesar
de dirigido por gente rica (um dc seus
viec-presidentes é Jean-Paul Belmondo),
esteja disposto a pagar assim 600 mil dó-
lares por um zagueiro — e à vista.

Afinal, Paulo César não custou nem
400 mil. em parcelas. Como também a
perder dc vista foi o negócio de Jairzi-
nho, que o Olympique paga agora com
rendas de jogos.

Por falar em Paulo César, o L/Equipe
da última sexta-feira tinha uma repor-
tagem angustiada, na dúvida da volta
do jogador para cumprir seu compromis-
so no jogo de domingo contra o Lyon.
Dizia o L'Equipe que a tal famosa multa
de Paulo César (aquela de 70 mil dóla-
res — recorde mundial) existhi apenas
nos jornais, para dar uma satisfação aos
torcedores, mas temia que se Paulo Cé-
sar não aparecesse agora fosse acabar
sofrendo uma punição de verdade.

Como já é do conhecimento público,
ele nem apareceu nem sofreu punição. E
aposto como daqui a pouco estará outra
vez no Rio, nas vacances da Semana
Santa.

J Â que estamos na França, continue-
mos com uma revista francesa, o
Miroir du Football. que publica a
seguinte versão para a ausência do

Brasil do Torneio dc Cannes: as despe-
sas eram de CrS 500 mil e os organiza-
dores pagavam apenas CrS 60 mil.

Segundo o Miroir. o senhor Heleno
Nunes achava que. como tetracampcao
do torneio, o Brasil merecia ao menos
ser convidado com as despesas pagas. E
não via muita vantagem em disputar uni
torneio que, por seu limite de idade, nao
servia nem mesmo como preparação às
Olimpíadas.

Nesta questão do Torneio de Cannes,
estou até inclinado a dar razão à CBD.
Mas onde não a perdôo é no caso ão Sul-
Americano. O público quer Seleção, Al-
mirante. Basta ouvir o entusiasmo com
que se discutiu a atuação do Zico, do
Zanata, já de olho numa pista maior —
ninguém falava no Vasco ou no Fia-
mengo.

Um conhecido ligado à CBD dizia-
me ontem que sc o Brasil resolveu dispit-
tar o jogo com a União Soviética com um
Combinado, esta fez o mesmo, comuni-
cando que nos mandaria o Dinamo de
Kiev. Mas a CBD foi a primeira a esva-
ziar o espetácxilo. Nem interessa saber se,
por motivos internos, a União Soviética
também não está disposta a formar unia
Seleção este ano. Os problemas áa União
Soviética são técnicos — os da CBD ex-
clusivamente políticos.

A nós cumpria formar uma Seleção
e> se os russos nos quisessem impi7igir

um- time, protestar, ou adiar o jogo para
uma ocasião mais oportuna. Mais do que
este simples amistoso, contudo, o impor-
tante era se ter uma Seleção Brasileira
para a disputa do Sul-Americano.

Inclusive porque não vejo razão pa-
ra tanto medo por parte da administra-
cão ãa CBD. Com ou sem vitória no Sul-
Americano ela está forte demais para
perder as próximas eleições.

DE PRIMEIRA: Netzer voltará mes-
mo à Seleção Alemã, depois cle receber
um convite por telefone do técnico Hei-
riiut Schoen. Brcitner porém será bar-
rado. Uma decisão do Kaiser Becken-
bauer /// No Selecionado de todos los
tiempos, de El Gráfico, dois outros bra-
sileiros gozaram como Domingos da Guia
da honra de uma menção. Foram eles
Orlando e Delem 7 Hoje, ãs 10 da noi-
te, no Metro-Copacabana, Futebol-Total
em sessão especial.

CAMPO NEUTRO está diariamente às
8h30m na RADIO JORNAL DO BRASIL.

Sábados e domingos, às 20hl5m.



Vasco e Bangu abrem Campeonato Carioca à tarde
~V_ ^_   Viisco e Bangu nbroin pnr Alfredo .Mulos c Ro-
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— K' cnilii vcx mnlor » «'riso
riiuinoclru dos clulics pequenos
dr AlitRoiis, quase Iodos srm
(llulicliti pnrn pngnr os salários
dc seus Jogadores, quo piissu-
nun ;i cometer deslizes, como
loi o ciiso do Intcrnl-csquorilò
iloiiozllllio, do Asa dr Arapirn-
ca, (|iie vende» sem autorl-
y.iiriiu (In diretoria do clube o
roRÍio da, cozinliii da roncrn-
Irinjúo do lime c o eolclião de
mula de sua cama.

Joãozinlio fugiu cle Ara-
pinica e veio parn Maceió, dis-
tante MO quilómotros. pois elis-
wt que não suportava mais
ficar sem dinheiro "o, por isso,
ini obrigado a apelar para a
venda do fogão e cio colchão."
Agora, a diretoria do Asa o es-
tá procurando por furto.

— O São Domingos também
está c»m o salário du lime
atrasado c exatamente por isso
foi que rescindiu o contrato do
zagueiro Baú. Mas este, sem
dinheiro, está lutando junto
aos dirigentes íwra receber o
(pie tem direito, Entretanto,
alé agora nada conseguiu: "Eu
já fiz até uma proposta aos di-
rigcnles: eles me dão uma pas-
Siigcm de ônibus pura Sáo
Paulo c ludo lica certo. Mas
alé isso está difícil."

Ainda no São Domingos,
liá o caso do zagueiro Pires,
que terminou seu contrato com
o clube c está tentando receber
vários meses dc salários atra-
sados, na quantia dc CrS 500
e náo consegue. No Ferrovia-
rio, a diretoria resolveu vender
seus dois melhores jogadores,
Jorge cia Sorte — vice-
artilheiro do Campeonato Ala-
goano — e Ulisses ao Ipiranga
de Salvador, por CrS 50 mil,
para colocar em dia os salários
atrasados.

O zagueiro argentino Hu-
go Bargas, quc joga pelo time
trances dc Nnhlcs, foi inter-
nado ontem em um hospital
daquela cidade para submeter-
sc, durante tres dias, a um
exame completo do aparelho
digestivo. Bargas nas últimas
rodadas do Campeonato Fran-
cés perdeu completamente a
sua forma fisica.

De 2 a 12 de março, Náu-
tico c Esporte do Recife e ABC
e América, de Natal, e Fortale-
za, rio Ceará, disputarão um
torneio como parte das íestivi-
dades da inauguração oficial
do Estádio Castelo Branco, nn
Capital do Rio Grande do Nor-
te.

Está no Rio O dirigente
João de Deus, do Náutico, com
a missão dc entrar cm enten-
dimentos com a diretoria do
Botafogo visando a contra-
lação do atacante Ferreti.

Hilton Santos, supervisor
do Vitória, anunciou ontem em
Salvador, ter sido autorizado
pelo Botafogo para tentar a
troca do meio-campo Nei Con-
ceição pelo zagueiro Válter, do
time baiano.

Carlos Barcelos, editor dc
esportes dc O Fluminense,
toma. posse boje. às 20h30m,
na Associação Fluminense dc
Jornalistas, da presidência da
Associação de Cronistas Espor-
tivos dc Niterói.

¦— Geraldo, artilheiro d o
Campeonato Paulista dç 74. re-
novou contrato com o Bota-
fogo cle Ribeirão Preto, por
mais um ano, com salário de
CrS 5 mil mensais.

O Atlético Mineiro joga
sábado, às 21h, no Estádio In-
dependência, contra o Valcrio-
doce, pela Taça Minas Gerais.
é enfrentará o América de Bio
Preto, dia 26. c a Seleção dc
Goiás, a, 5 de março.

Moto Clube e Clube do
Remo jogam domingo em Bc-
lém. Na última partida, em
São Luis, entre as duas equi-
pes, o Remo venceu por 4 a 1.

Após difíceis negociações,
n Pcnarol finalmente acertou
a renovação do contrato do ar-
liihciro Fernando Morena —
o melhor jogador do futebol
uruguaio — que estava sendo
cobiçado por vários clubes cs-
trangeiros. As bases oficiais do
contrato não foram divulgadas
mas sabe-sc quc o atacante
não terá ordenado fixo mas
sim uma determinada quantia
por jogo dc quc participar.

— Após uma reunião entre
os presidentes do Grêmio e do
Internacional, com R u be m
Hoffmeister, presidente da
Federação Gaúcha cle Futebol,
ricou acertado que o combina-
cio Gre-Nal, aceitando o con-
vite da CBD, representará o
Brasil no Campeonato Sul-
Americano. Hofímeistcr virá
ao Rio na próxima semana pa-
rn. comunicar oficialmente a
decisão ao Almirante Heleno
Nunes.

Com um gol dc Kevetria,
aos 16 minutos do segundo
tempo, a Seleção Uruguaia
venceu ao Grêmio por 1 a 0,
ontem à noite no Estádio
Olímpico, em Torto Alegre,
numa partida amistosa pro-
movida pelo Sindicato dos
Jogadores Profissionais do
Uruguai (Mutual).

Embora demonstrando fa-
lhas táticas c falta dc entro-
samento a Seleção Uruguaia
conseguiu reagir ao domínio
do time gaúcho no primeiro
tempo c soube sc impor na
etapa, final, principalmente
depois da entrada dc Revctria
no lugar dc Morena, que es-
tava sendo niuito bem mar-
cado por Anchcta.

—As equipes: Grêmio —
Picasso; Cláudio, A h c b e t a ,
Beto c Tabajara; Cacau, Iúra
(Ellis Carlos) c Ncca; Zéqili-
nha, Tarciso e Nenc (Loivo).
Uruguai Corbo; Alv.cz, Tava-
rc/., Gcrolami (Abanessc) c
Xavier (Soryez); Acosta (Rive-
ro), Agiesla (Garisto) e La-
clau; Carlos Rodrigues (For-
lan), Morena (Revctria) c Ro-
dolfo Rodriguez. O juiz foi
Agoniar Marlins c a arrecada-
ção somou CrS 151 mil 877.
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Vasco c Bangu abrom
hojo o Campeonato Car}-
oca deste nnn, em pai-
lida antecipada pela oi-
lava rodada, já que a
equipe de Sào Januário
participará da Taça Li-
liertadores e necessitava
inclusive de jogos paia
preparar mais convcnl-
entemenle seu time.

O jogo começará às l(i
horas, em São Januário;
e terá como árbitro Ge-
raldino César, auxiliado

por Alfredo .Maios c Ko-
berto Soares,

Como novidade, o Vas-
co se apresenta reior-
cado por Edu, Celso
Alonso c Carlinhos, cn-
quanto que o Hiingu,
procurando sc sair me-
lhor <lo que lio ano pas-
sado. só manteve quatro
jogadores do a n.t i g o
time: Luis Alberto, Ser-

jão. Hamilton c Cluniibi-
nho.

Íem-lutmorado pi habito, Travaglini está satisfeito porque os joçjadoresdo Vasco têm compreendido o novo esquema

Botafogo só vende Marinho por
um milhão de dólares à vista

Salvador/Telefoto JB
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O presidente do Botafogo. Rivadávia Cor-
reia Méier, garantiu ontem à noite quc o pas-
sc dc Marinho só será negociado se algum clu-
be quiser pagar 1 milhão de dólares (CrS 7 mi-
lhões e 500 mil) à vista por seu passe.

— Marinho é o jogador brasileiro de
maior prestigio internacional rio momento e
por isso não" nos interessa vendê-lo a crédi-
to ou por uma quantia inferior a 1 milhão de
dólares. A verdade é que muitos dirigentes,
para se promoverem, ficam falando em com-
prar o meu jogador, mas ninguém tem esse
dinheiro na mão para comprá-lo — acresceu-
tou o dirigente.
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Mesmo sem marcar gol, Gil foi um atacante perigoso na área baiana

Flu derrota o Vitória
com dois sois no íinal

Salvador — Embora .sem
realizar uma grande parti-
da, exceção cle Rivelino e
Mário Sérgio, o Flumincn.se
derrotou o Vitória por 2 a 0.
ontem à noite na Fonte No-
va, gols marcados por Zé
Roberto e Cléber no final do
segundo tempo. O público
baiano deu nova demons-
tração de seu interesse por
futebol: a renda somou CrS
300 mil 703 (33 mil 948 pa-
gantes I.

Mário Sérgio, até pouco
tempo ídolo da torcida do
Vitória e também do.s torce-
dores do Estado, recebeu
vaias quando entrou em
campo e no momento em
que pegou a bola pela pri-
meira vez. Logo no inicio da
partida. Osni recebeu uma
falta de Assis e ficou em

campo sem condições cie
jogo. o que reduziu a força
do ataque do Vitória.

EQUILÍBRIO

O juiz foi Clinamute
França e as equipes atua-
ram assini: Fluminense:
Roberto, Toninho. Silveira,
Assis e Marco Antônio; Zé
Mário e Cléber (Carlos Al-
berto i; Cafuringa, Gil, Ri-
velino lErivelto) e Mário
Sérgio (Zé Roberto). Vitó-
ria — Jorge Vitorio: Deo-
dato. Vavá, Válter e Valen-
ça; Denilson e Gibira; Osni
iZé Júlio, depois Roberto
Meneses), Té, André e Or-
lando (Evilàslo).

Bem armado por Riveli-
no. Mário Sérgio e Cléber, o
Fluminense criou algumas

oportunidades de gol no
primeiro tempo, principal-
mente aos 20 e 24 minutos.
No primeiro lance. Rivelino
cobrou bem uma falta,
obrigando Jorge Vitorio a
realizar dificil intervenção.
Depois, foi a vez de Mário
Sérgio desperdiçar uma
chance. Aos 26, Té sofreu
pênalti de Silveira, mas o
juiz nada marcou.

No segundo tempo, a
partida caiu de ritmo em
conseqüência do cansaço de
alguns jogadores. Zé Ro-
berto fez o primeiro gol aos
33 minutos, após lançamen-
to cle Gil, numa jogada em
que falhou o goleiro Jorge
Vitorio. Aos 39, em outro
erro cle Jorge Vitorio, es-
palmando mal uma bola,
Cléber ampliou o marca-
dor.

América acerta equipe no
amistoso com Bonsucesso

VASCO

Andriidii
Miguel
Moisés

Pauio César
Alcir

Celso Alonso
Carlinhos

Zanala
Edu

Roberto
Luís Carlos

2
3
4
5
6
7
8
9

10
1 I

BANGU

Luís Alberlo
Chumbinho
Serjão
llminliO'
Tome
Hamilton
Gilberto
Carlinhos
William
Helenio
Netinho

Travaglini exige do time
futebol sempre ofensivoipre

América c Bonsucesso
realizam esta noite uma
partida amistosa em Teixci-
ra de Castro, como parte
dos preparativos das duas
equipes para o Campeonato
Carioca. O jogo terá inicio
às 21 horas e é muito im-
portante para o técnico Da-
nllo Alvim, já que poderá
acertar alguns detalhes na
armação do time do Améri-
ca.

O centro-avante Aliano,
que pertencia ao River Pia-
te, da Argentina, será a no-
vidade do Bonsucesso para
o jogo desta noite, entrando
no segundo tempo. O joga-
dor treina há 20 dias em
Teixeira cle Castro e foi in-
dicado ao diretor de fute-
boi, Paulo Ribeiro, pelo go-
leiro Andrada.

As duas equipes formarão
assim: América — País; Or-
lando, Alex, Geraldo c Alva-
ro; Ivo, Renato e Bráulio:
Flecha, Manoel e Paulo Cé-
sar. Bonsucesso — Valdir;
Miguel, Nilo, Nilson e Carlos
Alberto; Cabral e Silva:
Naldo, Zé Amaro, Lima e
Reis. O árbitro será Evaldo
Viana, auxiliado por Azen-
clever Barreto e Wilson Di-
niz.

O diretor cle futebol do
América, lido Nejar, irá ho-
je a São Paulo para tratar
com os dirigentes do Corin-
tians a contratação do go-
leiro Ado, que concordou em
receber o salário teto do
clube — CrS 30 mil de luvas
e CrS 8 mil por mès.

Com a contratação cl e
Ado, Rogério não deve mais

continuar no América. On-
tem pela manhã o goleiro
pediu ao técnico Danilo Al-
vim que o acompanhasse
até Campos Sales, á tarde,
para conversar com lido
Nejar.

Rogério, muito irritado,
dizia que era "ridícula" a
proposta que recebeu do
América: CrS 1 mil e 200
por mês e luvas de CrS 5
mil e 800, num total de CrS
7 mil mensais.

Ivo, Flecha, Renato, Mau-
ro e Neco assinaram ontem
à tardea renovação de seus
contratos. Os dois primeiros
receberão CrS 10 mil e 500
por mês, entre luvas e orde-
naclo; Renato ganhará CrS
7 mil, também entre luvas
e ordenado, enquanto que
Mauro e Neco terão Cr$ 6
mil mensais, cada um.

ABORRECIMENTO

Comentou que atualmente tem-se abor-
reciclo muito porque 

"diariamente aparece
alguém dizendo que quer comprar Marinho.
apenas para perturbar o Botafogo"

O Flamengo andou lançando esse boa-
to e o Fluminense disse quc já tinha até pro-
posta, ridícula, pelo que li. porque se falava
em colocar Marco Anlònio e Gérson na tran-
sãcão. Sei que eles de maneira alguma te-
riam CrS 4 milliões para pagar à vista pelo
passe do jogador. O que todos gostam e de
fazer pagamentos a perder cle vista. Também
o mesmo acontece com os times estrangeiros.
Eles compraram Jairzinho em prestações e o
mesmo aconteceu com o Paulo César. No en-
tanto, muita gente fica anunciando propostas
de clubes, mas tudo nâo passa cle ilusão. É
muito difícil alguém ter livre tantos milhões
para pagar por um passe. Além disso, já cle-
cidi que o Marinho só será negociado por 1
milhão de dólares E tem que ser à vista.

— Náo há dúvida dc que Marinho — con-
tinuou Rivadávia — é o grande jogador do
Brasil no momento e que usa as duas pernas
com uma técnica incomparàvel para driblar
e chutar. Quando o Maurício Porto viajou pa-
ra a Europa chefiando a delegação do clube,
lhe avisei de que o assunto sobre compra do
passe de qualquer jogador nosso teria que ser
tratado cle presidente para presidente. Ontem,
o Maurício me ligou dizendo que os france-
ses do Marseille e do Paris Saint-German cle-
sejam comprar o Marinho por 600 mil dólares
(CrS 4 milhões e 500), pagando ao jogador 100
mil dólares (CrS 750 mil). Isso não me in-
pressionou, porque já sei que nem esse cunhei-
ro eles têm na hora e muito menos o 1 milhão
que desejo pelo jogador. Mesmo assim, nosso
diretor já esclareceu que o assunto só será dis-
cutido no Rio e com o dinheiro na mão.

jogador prefere a
Itália ou Espanha

Paris _ a imprensa francesa destacou
ontem que o jogador mais comentado da par-
tida entre o Botafogo 3x2 Combinado Paris
Sáint-Gérmain e Marseille, anteontem, foi jus-
tamente o que dela não participou: o lateral-
esquerdo Marinho.

Dizemos jornais franceses que, apesar do
interesse do Marseille, no qual atuam os seus
compatriotas Paulo César e Jairzinho, Man-
nho só manifestou disposição para jogar, na
Europa, por um clube da Itália ou da Es-
panha. Disse que não gostaria de ficar em
Paris, como jogador do Saint-Germain, clube
que, segundo alguns rumores, teria feito uma
proposta para contratá-lo.

O desejo de Marinho tem a sua razão
de ser, pois, para üm profissional, será muito
melhor jogar na Espanha ou na Itália, onde
paga-se infinitamente melhor do que na
França. O Real Madrid, no momento, e citado
como o clube mais interessado em contratar
o jogador brasileiro, mas para disputar a pro-
xima temporada, quando se desfizer do vete-
rano Gunther Netzer que deve retornar para
a Alemanha. •

Sabe-se, por outro lado, que o Bayern,
já sem o seu lateral Paul Breitner, vendido
para o Real Madrid, estaria disposto a pagar
qualquer preço para ter Marinho na sua
equipe. ... _

O Botafogo, após as vitorias em Dacar
(2 a 1 sobre o Goree) e Paris (3 a 2 sobre o
combinado Paris Saint-Germain e Marselha),
voltará a se exibir domingo, enfrentando a
Seleção da Argélia, em Argel.

Satisfeito eom a forma fi-
sica e técnica que .sua equi-
pe adquiriu por ter treinado
cm regime cle tempo Inte-
gral desde após o carnaval,
o técnico Mário Travaglini
informou que o Vasco está
preparado para iniciar o
Campeonato Carioca c usa-
rá o mesmo sistema ofensi-
vo que também adotará na
Taça Libertadores.

— Os jogadores estão
compreendendo bem o es-
quema dc jogo que estamos
implantando ao time c o
melhor, eslão gostando de-
le. Sei, como acontece todos
os anos com os clubes consi-
derados pequenos, que náo
será fácil vencer por golea-
da. Os gols são importantes,
ma.s o fundamental é a
equipe criar as oportunida-
des para marcá-los, mos-
trando um futebol bonito e
agressivo — disse Mário
Travaglini.

O Vasco fez ontem á tar-
dc um treino recreativo em
São Januário. Alfinete, rc-
cuperado das fisgadas que
sentiu na coxa direita, e
René. também já curado.
íoram aprovados pelo Dr

Nicolau Slmão, mas o técni-
co do Vasco resolveu pou-
pá-los do jogo de hoje. Am-
bos náo ficarão sequer na
regra-trés para se prepara-
rem para a partida de do-
mingo contra o Cruzeiro,
em Belo Horizonte.

Além cios titulares, fica-
ram concentrados em São
Januário os reservas Zé
Luis, Gilson Paulino, Joel,
Gaúcho, Jorginho, Jaílson e
Jair Pereira.

Durante a partida, caso
o Vasco esteja vencendo
bem. é pensamento de Tra-
vaglini colocar Jaílson no
lugar de Edu. entrosando-o
na equipe para os jogos da
Taça Libertadores. Mesmo
que o Vasco quisesse com-
prar agora o passe cle Edu
não teria condições de lega-
lizá-lo para a fase prelimi-
nar no torneio. O regula-
mento da CSAF diz que o.s
jogadores quc participarão
da Taça Libertadores terão
que ser inscritos 10 clias an-
tes do primeiro jogo e jã es-
tejam vinculados com o clu-
be. O contrato cle Edu so
ontem deu entrada na FCF.

Jarecyl trabalha cle graça
luiicamente por amar clube

Sem ter um técnico sob
contrato, pois Jarecyl Rlbel-
ro Melo diz que trabalha
por amor ao clube, e com
uma equipe quase toda rc-
novada. o Bangu encerrou
com uma recreação, no Es-
tádio Proletário, os prepa-
ra tivos para o jogo com o
Vasco.

Muito simpático c clescon-
traido, o técnico fez uma
longa preleção ao time, an-
tes do treino, na qual pediu
aos jogadores união e esfor-
ço no sentido de classificar
o Bangu para o terceiro
turno do Campeonato Ca-
rioca.

Da equipe que jogou o
Campeonato dc 74, só nte-
grani a atual os jogadores
Luis Alberto, Hamilton,
Serjão e Chumbinho. O res-

to cio lime c composto de
jogadores que. em sua
maioria, vieram cie outros
Estados, cie posse de seus
passes e alguns juvenis pro-
movidos.

Apôs a preleção. o auxi-
liar técnico Neco explicou
que o Bangu vai adotar pa-
ra a partida de hoje um ri-
gido sistema defensivo. Ro-
berto. artilheiro do Vasco,
é a grande preocupação da
direção técnica e, por isso,
o zagueiro Serjão foi ins-
traído para exercer severa
marcação sobre o atacante.

De um modo geral os jo-
gadores mostravam-se. ani-
macios com relação ao joso
e a maioria deles declarava
quc pelo menos espera cor.-
seguir um empate co-Ura o
Vasco.

Jouber escala Fia
para amistoso de
domingo no Maracanã

O técnico Jouber já esca-
lou o Flamengo para a par-
tida amistosa de domingo
contra o Fluminense, no
Maracanã: Renato, Júnior,
Jaime. Luis Carlos e Rodn-
gues Neto: Liminha e Ge-
raldo: Paulinho, Zico, Doval
e Edson.

Essa é a equipe que Jou-
ber pretende, sempre que
possivel, colocar em campo
no Campeonato Carioca,
mas se o clube conseguir o
passe de Luisinho, este íor-
rriará a dupla de pontas-
de-lança com Zico. passan-
do Doval para a ponta di-
reita.

O zagueiro Jaime, que es-
tá sem contrato, náo pôde
conversar ontem sobre o as-
sunto como pretendia com
o vice-presidente Ivà Dra-
mond, porque o dirigente,

acamadò e gripado, não foi
á Gávea pela manhã, quan-
do o time fez um treino li-
sico.

Jaime não quis revelar
quanto está reivindicando;
disse apenas quc é um pou-
co mais do que os Cv;5 15
mensais propostos pelo Fia-
mengo. Geraldo, cujo con-
trato termina no final do
mès, não tratará da reno-
vação diretamente. Ele pre-
feriu nomear um procura-
dor para se entender com
c clube.

Esta tarde — 16 horas —
o time fará um treino cole-
tivo na Vila Olímpica da
Universidade Gama Filho,
em Jacarepaguá, q u a n d o
todos os jogadores poderão
participar, pois não há pro-
blemas de contusão ate en-
tre os reservas.

DINHEIRO
Cr$7500,00

Para você comprar o que quiser onde quiser.

HEMISULS.A.
Centro - Rua do Ouvidor. 87

Copacabana - Av. N S. Copacabana, 798 s/loja

Madureira - Rua Carvalho de Souza, 182 - .),. andar
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A moeda cle prata, comemorativa do 10.° aniversário

do Banco Central do Brasil - tendo no verso a efígie do

ex-Presidente Castello Branco e no anverso uma vista

de sua nova sede em Brasília - será a moeda de maior

valor no país (Cr$ 10,00). De tiragem restrita a 20 mil

unidades, contudo, ela não se destina à circulação cor-

rente mas a fazer as delícias de colecionadores nacio-

nais e estrangeiros, num mercado numismático onde

moedas, medalhas - e até mesmo condecorações - es-

tão valendo mais do que seu peso em ouro, graças à sua

raridade e ao seu valor histórico.
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A HORA
DO

COLECIONADOR
Nos últimos sete a n o s,

uma espécie de boom numis-
mático foi assimilado nos mer-
cados dos Estados Unidos e da
Europa. A crise econômica que
sc abateu sobre os países desen-
volvidos a partir de fins de
1973, agitando o fantasma da
depressão c marcada pela es-
tagnação ou queda das ativi-
ríàdesnas Bolsas de Valores e
nos investimentos imobiliários
— campos tradicionais para
onde correm as poupanças da
população — não afetou em
nada 6 mercado de moedas c
medalhas. Ao contrário, este
foi estimulado pela entrada
em cena dc grandes comprado-
res institucionais, sobretudo os
bancos suíços e investidores
japoneses interessados cm
adquirir desde as peças romã-
nas c gregas da Antigüidade às
moedas européias modernas.

Uma das causas desse in-
ieresse crescente reside na for-
lc valorização do ouro no mer-
cado internacional. Curiosa-
mente, as moedas cuja impor-
lancia numismática é superior
ao seu valor intrínseco enquan-
to metal tiveram seus preços
aumentados de forma ainda
mais dramática. E' o caso de
moedas escocesas, antes des-
prezadas pelos colecionadores,
que alcançaram preços recor-
des.

Paralelamente ao interes-
sc pelo ouro, a prata voltou a
ser um valor em alta extraor-
dinária. O Seated Liberty Half
Dullar — moeda de prata ame-
ricana — era vendido cm Í971
a S mil dólares; hoje um even-

tual comprador pode se julgar
um felizardo sc conseguir uma
dessas peças por 40 mil dóla-
res. Pesquisas dc mercado rc-
centes revelam que, nos Esta-
dos Unidos, as moedas dc pra-
la se valorizaram em 131% em
1973.

No atual ambiente de nu-
vens pesadas que envolve a
economia mundial, o investi-
mento cm moedas atrai pelo
seu aspecto tangível, de fácil
liquidez, seja pelo seu aspecto
numismático, sua raridade, se-
ja pelo valor intrínseco. O mer-
cado está tão promissor que se
amplia do campo restrito da
numismática — moedas e me-
dalhas — para abarcar conde-
corações ou qualquer tipo dc
emissão comemorativa. Segun-
do escreveu James M a c k a y
no Financial Times, essa ten-
dência altista foi assim comen-
tada por um eminente colecio-
nador de moedas: "Se os pre-
ços continuam a aumentar
hessa proporção, vou começar
a colecionar carteiras dc cigar-
ro." Significativamente, a fir-
ma Stanley Gibbons. pioneira
no comércio dc selos c que
abriu uma seção dc numismá-
tica. incluiu há pouco em seu
repertório dc produtos exata-
mente as carteiras de cigarros.
Já a Joana Allen, companhia
britânica tradicional no ramo
de moedas, passou a dedicar-se
também ao comércio de velhas
garrafas, descritas como "um
hobby de atração crescente
com um enorme potencial de
investimento." Dai a conclusão
irônica de James Mackay: "Tu-
do indica que, nas atuais cir-
cunstancias, não importa o que
você colecione, desde que este-
ja colecionando alguma coisa."
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CADERNO

A GOLDEN CROSS EM
PALAVRAS E NÚMERO!

(evolução da receita)
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Durante o ano de 1974, a Goiden Cross respondeu por ff-MKLgLg
internamentos. o que significa dizer que cada dia representou o equ va-

íinie"a 1lõdíiis de internações- Em termos assis enciais a nossa empresa

levou -r t^r!!^"~™« «» 14-00° aJ3^CI!d,°!:,,E!Se atendiment0
representou um iWctimflnto superior a CrS 46.000.000.00.
A GOLDEN CROSS GARANTE A SUA TRANQÜILIDADE.
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¦__¦ ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
Pn:;.. do Conselho do Adm'.: Dr. Fernando nodriguoB dos Santas• CRM 3479

Rio dc Janoiro: Avenida Almirante Barroso, 91 - 8.° andar
Fones: 221-1175 - 222-6022 - 242-0611 - 252-2804.
São Paulo - Brasilia - Porto Alegre - Curitiba - Blumenau
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FOCAUZAANOVA
SUPERFILIAL PANFOTO,

DÁ UM ABRAÇO
EFAZ

UMA OFERTA,

Durante o mês de inauguração,
quem comprar Pentax na Superfi-
liai Panfoto vai levar vantagem.

É uma oferta especial para
você.
Ganhe dinheiro comprando Pentax.

SUPER M FILIAL

Bua Buenos Aires •|77'TbÍs.:224:8547/224-B587

"Antes rlp tudo, trata-se de jor-
nalismo, Um jornalismo, natural-
mente, de tipo 

'particular, 
que íun-

de o ouro cm lugar do chumbo, que
tem mai.s necessidade do buril do
gravador que da pena do cronista;
um jornalismo menos efêmero que
aquele que depende do papel im-
presso mas que ao contrário preten-
de desafiar o tempo, os séculos. Nu-
ma palavra, um jornalismo de lu-
xo" __ assim u especialista italiano
Antônio Freschi definiu a velha ati-
vidade humana dc cunhar moedas
e medalhas.

Objetivando o estudo dessas pe-
ças, utilizadas como valor de troca
óu criadas especialmente para co-
memorar eventos de todo tipo, a Nu-
mismática é considerada hoje uma
ciência histórica que, ligada a ou-
trás disciplinas, contribui para ex-
plicar o processo dc transformação
cias sociedades humanas. Dulce Car-
doso Luclolf. conservador-chefe da
Seção de Numismática do Museu
Histórico Nacional, lembra que a
moeda é üm "documento histórico,
falante*' de grande relevância e dis-
so cita um exemplo expressivo: a
identificação c recomposição da ma-
jestosa escultura da Vitória de Sa-
motrácia — conservada em lugar de
honra no Museu do Louvre — foi
realizada através da moeda.

Em artigo para a revista Co-
mentário, Dulce Cardoso Luclolf
acrescentava que. na série imperial
romana, uma galeria de cerca cle
150 retratos nos transmite a efígie
dos imperadores que se sucediam,
muitas das moedas contendo legen-
das alusivas às cidades ou locais de
emissão, fornecendo dessa forma,
além do dado iconográfico, informa-
cões propriamente histórico-econõ-
micas. Recentemente, dois professo-
rcs da Universidade cle Michigan.
Adon Gordus. do Departamento dc
Química, e Charles Gibson. do Dc-
partamento cle História, têm-se. de-
dicado ao estudo de moedas espa-
nholas e de outras moedas euro-
péias nas quais foi utilizada a pra-
ta extraída de minas do México e da
Bolívia, nc século XVI. Eles espe-
ram descobrir, entre outros dados,
até aue ponto a Espanha pagou suas
dívidas com as barras desse metal
provenientes cie suas colônias nas
Américas, esclarecendo, em conse-
quência. o papel desse fator como
causa suplementar da inflação no
Velho Continente. O estudo faz par-
te do Projeto Memphis — pesquisas
sobre o uso pacifico da energia atõ-
mica — e se baseia na análise qui-
mica cle artefatos como moedas e
medalhas, análise que avançou mui-
lo graças ao aperfeiçoamento do
processo de ativação do nêutron. Se-
srundo o professor Gibson, as rrípe-
das estão revelando fatos insuspei-
laveis sobre si mesmas e proporcio-
nando provas históricas de alta cre-
dibilidade. superiores mesmo às de
qualquer registro escrito.

Em 1971, uma matéria do cor-
respondente do The New Yorlc Times
em Moscou reforçava essas teses so-
bre o valor científico das moedas e
da numismática. Alguns coleciona-
dores de moedas foram levados ao
tribunal, acusados de especulação
(venda de mercadorias com o obje-
tivo de lucro), enquanto a Seção cle
Numismática da Sociedade Soviéti-
ca cle Filatelistas foi extinta, consi-
derada como inútil para uma "edu-
cação comunista". Em sua defesa
prónunciaram-se seis arqueólogos,
em carta enviada à revista Literá-
turnaya Gazeta. Nela, se afirma: "A
Numismática é um dos ramos da
ciência histórica sem a qual nossas
idéias sobre o mundo seriam menos
completas e exatas. O material reu-
nido pelos colecionadores é uma
fonte básica para a criação e o de-
senvolvimento da riqueza numismá-
tica do Estado. Disso sc depreende
que a atividade de colecionar moe-
das é positiva".

A revista não revelou o veredito
proferido pelos juizes mas transcre-
veu trechos do processo. O magis-
trado, a certa altura, pergunta a
um dos réus: "Por que o senhor vcn-
deu moedas a um preço mais alto
que o da sua aquisição?" E o acusa-
do respondeu, candidamente: "Isso
é comum. O fato é que a cada ano
aumenta o número cle colecionado-
rcs e naturalmente diminui o nume-
ro de moedas. Portanto os preços
crescem continuamente. Se decido

vender algumas peças, então é claro
que o farei ao preço vigente no mer-
cado de colecionadores num dado
momento". Interrogado sobre a pos-
sc de 17 rublos contendo a efígie dc
Pedro I, emitidas em 1720. quando
para um colecionador devia bastar
um ou dois exemplares de cada pe-
ca, outro dos réus replicou: "Des-
culpe-me, mas essas moedas não são
iguais. São todas diferentes em sua
cunhagem." Peritos examinaram as
moedas e confirmaram a afirmação
do colecionador.

O interesse crescente por moe-
das e medalhas deriva dc duas fon-
tes: seu valor intrínseco, enquanto
objeto feito cle metais em valoriza-
çáo no mercado como o ouro e a pi a-
ta, e seu valor enquanto raridade,
como no caso da mais disputada das
pecas de ouro da coleção brasileira,
a famosa Peca da Coroaçào, cunha-
óa e datada de 1322, no valor de
6 400 réis e que devia entrar em cir-
culação no dia da coroaçào dc D Pc
dro í. Apenas 64 dessas moedas fo-
ram cunhadas pois o Imperador re-
jeitou-as e impediu que entrassem
em circulação. Suas razões, segundo
a interpretação mais corrente: o
Chefe do Estado era apresentado na
moeda com o busto nu e coroa de
louros, à moda dos imperadores ro-
manos, e na legenda faltava a refe-
rencia à sua condição clc Imperador
"constitucional." A Peça da Coroa-
çào — que só existe em algumas co-
íeções particulares, no Museu His-
tórico Nacional e no Museu cle Valo-
res do Banco Central do Brasil —
foi desenhada pelo gravador clc
cunhos Zeferino Ferrez e executada
pela Casa da Moeda do Rio de Ja-
neiro, tendo no verso a efígie de D
Pedro I e na orla a inscrição Petrus
l D G Brasiliae Impcrator; no re-
verso aparecem a.s armas imperiais
do Brasil, a esfera armilar atravessa-
da pela Cruz da Ordem de Cristo.

Mas não se precisa esquadri-
nhar a historia remota para verifi-
car como moedas e medalhas assi-
halam momentos e personalidades
que marcaram a evolução das nações
e cío mundo. No catálogo das emis-
soes dos últimos anos, muito do que
aconteceu cle importante no univer-
so da política, da ciência, do espor-
te, da arte está registrado em metal
e sobreviverá aos tempos: Papa João
XXIII, John Kennedy. os Jogos
Olímpicos do México, a chegada do
homem à Lua através das efígies cle
Neil Armstrong, Michacl Collins e
Edwin Aldrin etc. As moedas ou me-
dalhas comemorativas tèm uma ori-
gem de natureza principalmente
emotiva, em torno da qual se desen-
volvem mais tarde os interesses tra-
dicionais da aplicação da poupança,
do investimento especulativo c do co-
lecionismo. Esses fatores na verda-
cle estào estreitamente ligados a
emoção pelo acontecimento estimu-
lando a tendência à poupança e esta
alimentando a paixão colecionadora.
Em resumo, estabelece-se um meca-
nismo de influências recíprocas que
levou o mercado das emissões —
principalmente em ouro e prata —
a um boom sem precedentes, a uma
demanda que se torna cada dia mais
exigente.

Quanto às moedas comuns, usa-
das como valor cle troca, elas con-
tam a história clc um pais e dão in-
dicios cle sua situação econômica. JN o
Brasil, as primeiras moedas cunha-
das no país eram pecas quadradas
e escuras, recortadas cle baixelas de
prata, emitidas em Recife, na épo-
ca do domínio holandês, e destina-
das a pagar as tropas cle Maurício
de Nassau. A primeira peça cunha-
da em casa cle moeda surgiu na Ba-
hia, em 1695. Usava-se o ouro e a
prata — uma das moedas mais pe-
sadas do Brasil íoi o dobrão (um 20
mil réis de ouro), cunhado em 1724,
em Vila Rica. Com o tempo, o pa-
drão cle qualidade foi baixando, pas-
sando-se ao cobre, depois ao níquel
para chegar-.se ao humilde alumínio
em 1956. Mas os metais nobres vol-
tam esporadicamente, para alegria
dos colecionadores, com emissões es-
peciais como a de agora, em nome-
nagem ao 10? aniversário do Ban-
co Central — 80', em prata e 20%
em cobre —- e a comemorativa do
Sesquicentenário da Independência,
no valor de CrS 20,00 (prata) e de
Ct'S 300,00 (ouro).
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IIVROS Hélio Pólvora

FICÇÃO E AMPUTUDIi
Pode-so distinguir, para ciei-

lo cle classificação, tlcçílo renlo-
nal e ficçilo urbana. O quo não
<e podo, .salvo com Intuito pojo-
vativo, é cou fron tar reglonaHa-
nm c universalismo om arti', co-
mo se antlpodas. A comunicação
sempre será universal na medi-
Ua em que se realizar satlsfato-
riamente, empenhada em revê-
lar a personalidade, o sou misto-
rio, a sua ambléncla.

Pouco importa o tempo, o
lunar. A personagem padroniza-
da, enio o escritor recolhe arbi-
traria mente no Rio, em Nova
Iorque ou em Roma, não será
por isso mais universal do que,
por exemplo, o habitante dc
uma pequena cidade do nosso
Interior, ou o peão de uma fa-
senda, Em termos [lecionais, es-
pera-se que a personagem, seja
qual for o seu Zocus, tenha cará-
ler excepcional. Isto é, por força
;le circunstancias o tempera-
mento, e lio contexto dn uma
unidade dramática, viva uma
experiência enraizada na natu-
reza humana.

O problema para o ficclonls-
la local ou ecumênico é o mes-
mo: terá de aprofundar o estu-
do, transcender os aspectos me-
ramente documentais do seu
material, até atingir uma verda-
cle: a verdade dn personagem,
cia situação, do seu universo. Te-
mos na literatura brasileira uma
boa linha de ficção urbana, mas,
não fosse a presença de Macha-
do dc Assis, eu ousaria dizer,
sem medo de sacrilégio, que o
melhor da ficção nossa, é de ori-
peni rural - e que. dentro desse
regionalismo, já atingimos hori-
íonles de incontestável univer-
saltsmo.

De qualquer maneira, a am-
plltude dependerá menos da lo-
calização íiceional do que do es-
iiaço adequadamente preenchido
pela ficção. Em outras palavras,
se o criador tem suficiente ai-
ranque para vencer a força de
gravidade do meio. entrará na
órbita das criações universais,
quer dizer, perenes. Ma.s — c
aqui entra o verdadeiro núcleo
da questão — o escritor habilita-
:io pelo talento e vocação não
:ria no vácuo, no imponderável.
Flanncry 0'Connor, em Mystcfy
and Manncrs, observa: "A me-
nos que o fiecionista sc tenha
alienado por completo, seu obje-
tivo é ainda a comunicação, v
:omunicação sugere conversa no
âmbito de uma comunidade."
Haverá, pois, uma comunidade:
rural, urbana ou representada
por um grupo social em qualquer
lugar.

O escritor de ficção sera o

leu Interprete. Cabe-llie vencer
o Idealismo, projetar a persona-
gem e a situação, abrir a cortina
para o entendimento. Nisso, a
meu ver, sc resumiria o debate

••- se é que ele ainda sc impõe
sobre a escola regional e m
ficção: saber ate que ponto um
fiecionista convoca claridade e
transforma o seu plot cm zona
le luz fulgurante. Pois temos e
continuaremos a ter um roman-
sc e üm conto regionais, a dos-
jeito dos textos aleatórios com
[lie setores de vanguarda pre-
tendem substituir a ficção. "O
escritor" e cito novamente
Flanncry 0'Connor —¦ "opera cm
uma encruzilhada específica on-
de tempo e lugar e eternidade
¦ie encontram eventualmente.
Seu problema é encontrar esse
lugar."

Leia-se a propósito, naSeletci
i"r de Bernardo Klls.o conto Ou-
tem, Como Hoje, Como A mun li d,
Como Depois, que faz parle do
seu volume de histórias curtas
Caminhos e Descaminhos 11905).
De notável, á primeira vista, a
conjugação do ambiente com o
estado de animo e a cireiinstan-
cia dc algumas personagens da
história. Começa por uma des-
crição'ágil e plástica do rio To-
cantins, ora lento, ora rápido,
semelhante a um animal que se
arrasta sobre o vento ou galopa.
O contista goiano faz duas per-•juntas, cpie deixa no ar: para
onde iria o Tocantins? De onde
viria o rio? Tais indagações
ajustam-se a sentimentos de Ca-
bo Sulivcro —• a principal figura
em cena. Ele está sem rumo.
consumido pelo tédio, a sonhar
com terras distantes. E, quando
se sente preso pelas agruras do
meio. inclusive a ligação forçada
com uma moça india. não hesi-
ta. num golpe de chocante vio-
lcncia. em romper as amarras,
da mesma forma que o rio segue
pelos confins a lamber o.s bar-
ranços. Este conto, apesar cle
sua localização geográfica irre-
medlávcl, apesar da linguagem
oral que o fiecionista - - nas pe-
gadas dos seus antecessores, eu-
ire os quais Valdomiro Silveira

se esmera cm captar e repro-
duzir, transcende a geografia,
deixa a impressão nítida de peça
ficcional que. embora completa,
está sempre a atiçar a imagi-
nação.

Agora não me sobra espaço
para voltar á obra de Bernardo
Élis iErmos c Gerais, contos,
1944; O Tronco, romance, 19513;
Vrrunico de Janeiro, contos.
HIG6. além do titulo já mencio-
nado), e ver sc, entre as peças

não selecionadas pelos organiza-
dores da Seleta, há outras de
Igual quilate. Talvez náo. Prova-
velmente aquele conto será o seu
melhor instante, o modelo pelo
.piai ajustar o compromisso lltc-
rário, já quo sua obra dc fteclo-
nista -está aluda em pleno anda-
menio. A fórmula de como rom-
•ler a.s comportas do Idealismo,
principalmente do idioma dlalo-
Ial.

Pois o quo se deduz das ou-
Iras pecas da Seleta é cpie Ber-
nardo Élls prejudica a ficção, ou
seja, o aprofundamento das per-
sonagens e o desdobramento das
situações, em proveito do acesso-
rio. Nesse particular, sáo dois os
movimentos do fiecionista: li
aciona as personagens apenas
para justificar o recolhimento
de material lingüístico: "Meu

patrão lá ia montado nu /'fi. o
burro em (pie viera na véspera,
sim butelo de sete palmos, fuma-
ca de pêlo, raça de bicho cle So-
rocaba, trem especial de sustan-
ca. Chegando, desapiou. largou
o cabresto no chão o foi andan-
do para o lugar da viga, seguido
dos companheiros, que também
desamontaram, Eu também de-
sapiei e fui andando de parelha
com o patrão."; 2) como lhe
falta aparentemente, nesses eon-
tos, fôlego ficcional. o autor fa_
frases, brilha literariamente: "O
mastro principiou a levantar-se
e foguetes rápidos sangraram
com arranhões felinos a bonda-
cle azul de um céu agora todo
empapado cte luar. A fogueira
batia palmas na noite doce, jo-
gando contra as estrelas punha-
do.s de áscuas rubras, llumlnan-
do a frente da ca.sa, o curral
fronteiriço, os campos longos."
Em outra história, levado a com-
por. porque não consegue wtos-
trar, Bernardo Elis fala em"olhos de estranhas sombras dc
hereditariedades nebulosas"..Re-
fere-se a uma cigana, cujo "cor-
po luminoso de feminilidades,
cheio de desejos insatisfeitos,
dançou em trejeitos macabros
dança dalgum rito misticamente
sensual e cle que a raça nômade
se esquecera." Infelizmente a
tendência a examinar-se hoje as
componentes do texto, com prio-
ridade, faz esquecer que o objeti-
vo maior da ficção é a ficção, o
.significado.

* Bernardo Elis — S«-Ic'"'. Oru.uuií
r,ao ile Gilberto Mendonça Tele». E*-
tudo * not.M do Prof Eva nildo Be-
chara, Editora Jcsé Olímpio/MEC,
Rio rlp Janeiro, 197-1. 179 piginas,
Cr$ 18,00.

TEATRO Yan Michalski

UM ATO DE CORAGEM

Durante o ultimo fim dc se-
mana assisti em São Paulo á rc-
cém-estreada peça Savcd. de Ed-
ward Bond, traduzida como Sal-
va (a meu ver impropriamente,
pois o titulo correto seria Sal-
vos). Deixo para fazer uma criti-
ca de encenação para a ocasião
da projetada visita do espeta-
culo ao Rio. possivelmente em
abril ou maio; mas não resisto
ao impulso de louvar desde já a
iniciativa dos produtores Miriam
Aienicr c Lenine Tavares, que se
permitiram o luxo do idealismo
e da coragem, qualidades que
parecem ultimamente extintas
nos corações de praticamente to-
dos o.s empresários cariocas: pe-
garahi, motivados basicamente
apenas pelo seu amor à famosa
obra de Bond. um texto duro,
desesperado, polêmico, difícil,
amargo, atual, e o montaram
com um carinho digno de toda
admiração, sem colocar cm pri-
meiro plano cogitações exclusi-
v a m c n t c comerciais, preocu-
pação primordial dos conformis-
las que inundam o mercado ca-
rioca de Gaiolas, /.azas, Minis-
Iros e Vedetes, Constantinás,
Goneaux*, Joi;os do Sexo, Xepas,
etc. Salva é uma peça desigual,
rpie nem sempre consegue sus-
tentar a densidade das cenas cle
maior impacto, quase todas con-
centradas no primeiro ato; mas
é uma peça sempre empenhada
em discutir sem concessões nem
hipocrisias a verdade profunda
de um pequeno grupo cle seres
humanos dentro de uma si-
tuação social cpie condiciona o
seu comportamento. Também a
encenação dirigida por Ademar
Guerra é desigual, a exatidão do
t o m perdendo-se esporádica-
mente na gritaria, o ritmo dei-
xarido às vezes a desejar, e al-
guns atores não conseguindo as-
similar totalmente a tremenda
carga de frustração que os res-
pectlvos p e r s o ri a g e n s lhe
impõem; mas é uma realização
Sempre cheia cle emoção e de
respeito pela inteligência dos es-
pectadores. Resta esperar que
Salva venha mesmo ao Rio,
quanto mais não seja para des-
fazer o conceito quê prevalece
hoje junto á maioria da classe
teatral paulista de que "o públi-
co carioca só quer saber dc co-
média ligeira". Estou convencido
rJe que existe um outro público,

TRES NOTAS
nada .satisfeito com a futilidade
e o mercantilismo do nosso tea-
tro atual, e que se interessaria
em ir ver Salva, ainda que seja
para discutir depois, como de di-
reito, as suas eventuais deficiên-
cias. ou discordar da sua posição
polêmica.

CUfTURA NO NOVO ESTADO

Não conheço dctalhadairicn-
lc a proposta do prof. Afranio
Coutinho no sentido de entregar
a administração dos assuntos
culturais do novo Estado do Rio
a unia Fundação Cultural auto-
noina. mas em principio estou
propenso a pensar que esla seria
talvez a melhor das alternativas
ipie parecem estar sendo cogi-
tadas. A longa experiência da
antiga Secretaria dc Educação
e Cultura prova que nesta coin-
hinação o segundo elemento ten-
de sempre a eclipsar-se diante
da esmagadora c num certo sen
lido justa prioridade inevitável-
mente outorgada ao primeiro.
Mas não devemos perder cle vis-
ta que a curta experiência da
nossa Secretaria dc Cultura,
Desportos c Turismo resultou
decididamente negativa; no que
diz respeito ao teatro, muito
mais negativa do que a fórmula
anterior. A.s verbas destinadas
ao auxilio a montagens teatrais,
lucidamenle criadas pela antiga
Secretaria dc Educação c Cultu-
ra, tiveram seu total considera-
velmente diminuído em valor
absoluto no mandato da nova
Secretaria. Sua distribuição
transformou-se aos poucos numa
paternalista ação entre amigos,
em que era preciso dar alguma
espécie dc satisfação a quase
todos os postulantes, pulverizai!-
do assim o valor tias subvenções
e minando a sua eficiência como
fator determinante dc mon-
lãgcns de alto interesse
artistico-cultural. O atraso no
pagamento desses auxílios al-
bancou prazos escandalosos: ou-
tro dia um produtor dizia-me
mio ter recebido ainda uma sul)-
venção que lhe foi concedida
como estímulo à produção de um
espetáculo que estreou no pri-
meiro semestre do ano passado,
üs Prêmios Estaduais tle Teatro,
em boa bora criados e cuidado-
samente regulamentados pela
antiga Secretaria de Educação
e Cultura, foram desmoralizados
pela designação e insistente

manutenção dc uni júri frontal-
mente contrário á lei, c flagran-
leniente incompetente, já que
integrado por vários burocratas
estaduais que notoriamente não
acompanham a temporada tea-
trai. Os Teatros João Caetano c
Gláucio Gil nunca foram tão
mal utilizados como sob a ad-
minislraçâo da Secretaria de
Cultura, Desportos c Turismo. E'
dificil saber sc esse fracasso da
administração estadual em rela-
ção ao teatro deveu-sc à inade-
filiação da Secretaria, tal como
foi concebida após a separação
da área da Cultura da área da
Educação, ou simplesmente â
falta de dinamismo ou de com-
potência dos eventuais octipan-
tes do.s cargos-chave, Mas o fato
indiscutível dc que para o teatro
a primeira experiência de jun-
ção da cullura com o turismo e
os esportes não deu certo não
deve passar despercebido quan-
do se trata dc planejar o funcio-
namento dos futuros órgãos rcs-
ponsáveis pelo setor.

REINAIDO MACHADO

O teatro carioca, principal-
mente a sua faixa mai.s jovem,
ficou prof lindamente chocado
com a notícia da morte do ator
Reinaldo Machado, num estúpi-
do acidente de automóvel ocorri-
do durante o carnaval. Formado
há poucos anos pela Escola de
Teatro da FEFIEG, Reinaldo
participou intensamente de
cl iversas experiências teatrais,
começando com o teatro infan-
til, passando pelo teatro experi-
mental ifol um dos fundadores
do Teatro Mágico, onde teve um
papel de destaque em As Loueu-
ras do Dr Qorpo Santo, e recen-
temente participou de Sonima.
sob a direção cle Amir Haddade),
até o teatro profissional (sua úl-
Uma atuação foi em Mais Quero
Asno que me Carregue). Era
um entusiasta cheio de idéias,
apaixonado pelo que fazia, pro-
fundamente engajado no concei-
to clc um teatro aberto, belo e li-
vre, e um colega sempre solida-
rio com os seus companheiros cie
profissão. Seu revoltantemente
prematuro desaparecimento prl-
va-nos de um talento promissor,
que tinha tudo ainda a dar. Rei-
naldo Machado deixou viúva a
atriz Taia Peres, e o seu segundo
filho deve nascer dentro de dois
meses.

ARTES PLÁSTICAS Roberto Ponlual
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HOWARDENA PINDEll
Colí<ient / papel dc _r?d_, aquarela e tinta a<.ríli-.i / 1974

DE UMA VIAGEM A NOVA IORQUE (lll)

ENTRE A
IMAGEM. E

O SUPORTE
Em /;>"/. quando estive pela primeira vez nos

KUA. uma das minhas constatações mais continua-
das foi a da disseminação geral de uma corrente
caracterizada pelo interesse cm niveis extrcviamen-
te acentuado* dc realismo: aquilo que Vdo Kulter-
munn chamou de realismo radical, mas que ficaria
dc fato conhecido como hiper-rcalisnío. Na sequên-
cia da incónografia e (Ia atmosfera típicas da
pop-art, co?;io reflexo direlo da sociedade de consu-
mo. porém se amparando numa frieza e numa obje-
tividade executiva que não fora comum aquele am-
pio segmento da arte norte-americana na década
de 1960, a nova corrente se afirmava através de
imensas telas pintadas ou de figuras humanas cm
tamanho natural, feitas de fibra de vidro e poliés-
ler, nas quais a maior preocupação do artista esla-
va em fornecer a máxima ilusão do real, esvazian-
do-o, no entanto, de qualquer acréscimo de emoção.
Para isso, eles se serviam sobretudo da imagem fo-
tográfica, e os resultados eram justamente tal como
numa fotografia: o real que sc vê. fixo e exanguc,
c não o real que se experimenta, cm pleno fluxo da
vida. Dai que os enormes e fidelíssimos retratos
pintados dc Chuck. Close, que vi então no Museu de
Arte dc Los Angeles, me tenham dado a estranha
sensação de um irreal advindo do exagerudumente
real.

Ainda que não parecesse, a pintura hiper-rea-
lista era também um outro modo de colocar em
questão o quadro, o suporte da obra. discutindo-o
internamente na medida cm que procurava descar-
tar-se (la presença dele através de uma fatura des-
tinuda primordialmente a não revelar-se como Ial,
A pincelada invisível do hiper-realismo estaria, as-
sim. no pólo oposto da evidência do pincel c da tin-
ta nas paisagens e retratos de um Van Gogh, por
exemplo. Mas, na metáfora du eliminação do supor-
te clc acentuava ate ás últimas conseqüências a.
imagem, como mediadora do real, mesmo que a sua
intenção não fosse o real cm si. mas a realidade es-
tacionadu dc uma fotografia. A imagem sendo lodo
o real.

Hoje. passados quase quatro anos c depois de
seu clímax na V Documenta de Kassel, cm 1972, o
hiper-realismo já dá sinais muito claros dc despedi-
da. No seu lugar, por oposição, vai-se firmando, ao
menos pelo que pude inferir da quantidade e quali-
dade dos exemplos eompulsados há pouco cm Nova
forque, toda uma série diversificada de trabalhos
cujo primeiro fundamento está na pesquisa, do pró-
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KEN TISA
Fiii / contas, botões, tecido, ráfia o pintur,i /' 1973
obra Incluída na Bienal da Arle Contemporânea Noite-

Americana (Museu Whitncy, Nov» Iorque, 1975)

_»i«*_3_í*^&«w*K^
JAKIE WINSOR

Ou.tdr.ido Amarrado / madeira e corda ; 1973
col. Museu cie Arta Moderna de Nova Iorque

7i?'!o material de que sáo feitos. Não se trata exata-
mente da pesquisa materica ou da experimentação
dc texturas que tanto agradava a um determinado
setor da abstração informal; essa corrente de ago-
ra. talvez ainda mais acentuada na Europa, par-
ficularmenle nu. França, estabelece na verdade um
elo entre a ruptura do espaço pictóric.o tradicional,
proporcionada pelas colagens do inicio do século, c
a investigação conceituai da própria essência da ar-
te, que de uns poucos anos pura cá se tornou tão
envolvente.

Assim, o que sc ve ocorrer não é tanto uma vol-
ia d pintura e á escultura, como vo raso do hiper-
realismo, quanto uma retomada tática do quadro e
do espaço, com os materiais que os compõem r
povoam. Só que, desta vez, absolutamente sem íí
imagem. Ou como disse Jean Clair, cm Art en Fran-
ce: "A afirmação da realidade material da obra nos
seus diversos componentes gera a mina da imagem,
que essa obra tinha até aqui por missão veicular. O
quadro desaparece, portanto, como cenário, para re-
nascer na sua fisicalidude de suporte e superfície,
todos os dois pensados cm articulação recíproca, a
superfície na sua materialidade de suporte (c não
mais como tela de uma projeção especulativa), o
suporte no seu relacionamento dinâmico com o es-
paço ie não mais como determinante passivo dc um
formato)''. Sc, ao modo de Clair, quisermos distri-
buir os pontos de partida da arte aluai entre o
imaginário, a imagem, o suporte e o comporlamcn-
lo. são os dois últimos que parecem estar em plena
ascensão nos EUA. uma vez que o setor também lão
amplo de utilização do vicleo-tape atua sobretudo
na ãrea comporlamental. Fiquemos hoje apenas na
evidencia do interesse norte-americano de agora pe-
lo suporte.

Foi na Bienal da Arte Contemporânea Norte-
Americana, aberta desde o final dc janeiro no
Museu Whitncy. que esse interesse assumiu para
mim proporções definitivas. Em meio a muitos ou-
tros vetores da criação visual, da acentuação da
Imagem á manipulação do conceito, ali sem dúvida
ressaltava toda a espécie de pesquisa de materiais,
tendo especialmente como núcleo o combate com os
limites do quadro. Ou o quadro e as suas fontes
materiais como temas ão quadro. Numa grande
quantidade dc casos, a. tela continuava servindo de
veiculo, mas não para receber passivamente uma
imagem: pelo contrário, era a vez do artista dobra-
la, feri-la. rasgá-la. apresentá-la ao avesso, superpô-
la. acrescentá-la dc oulros materiais, projetá-la no
espaço tridimensional, rompendo quase sempre com
a convenção da moldura. E islo náo apenas com o
tecido da tela: a madeira, os metais, as fibras sin-
táticas, a areia, a goma arábica, o papel, os fios. as
fitas adesivas, a borracha, a palha, o vidro, o acríli-
co (bem pouco), etc, tudo estava ali como instru-
mento de investigação da superfície, da trunsceden-
cia e da ausência presente do quadro.

O papel é um dos materiais mais constantes na
pesquisa local. No Museu do Artesanato Contempo-
raneo vi uma mostra simultânea da fabricação
manual de papéis especiais, pela oficina Twinroc-
ker. de Brooqslon (Indiana i, c de relevos em papel
de Winifred Luiz. Mas íoi na Galeria Rosa Esman
que encontrei os melhores exemplos de utilização
criativa desse material, numa exposição reunindo
trabalhos recentes de Ethelyn Honig, Mon Levinson
e Howardcna Pindell. Das três, as duas ultimas me
pareceram mais interessantes. Lcvinson acumula
em camadas muitas folhas de papel fibroso francês,
em alguns deles dilacerando um dos lados, no pra-
zer de evidenciar a qualidade táctil do próprio
material: a aparência dc extratos geológicos c as

suas sombras dão a essas acumulações um efeito de
desenho sensual. Já Howardcna. mais exuberem-
temente reúne e cola entre si incontáveis pequenos
discos de papel dc seda recortados a maquina,
depois pintados ali/uns e outros deixados tal como
nu origem; a superfície vibra, assim, a partir de
elementos estáticos, na mobilidade da passagem
eonlinua dc uma cor às cores que estão a sua volla.
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Modelos
brasileiros

. o Parls-Match que está circulando esta se-
mana revela ao mundo cia moda dois mode-
los brasileiros; atualmente desfilando as no-
vas coleções, um, Bétty, como manequim-
vedete de Givenchy, é o outro, Taritha, como
manequim dc Alix Grès.
. Sobre Bétty; diz a revista ser uma ex-cam-
ijeã de voleibol que abandonou o esporte aos
20 anos para se tornar assistente social na
íYmazônia, ajudando os índios. Depois, a car-
reira de modelo fotográfico, Paris e (malmente
a maison Givenchy.
. Já Taritha, unia mulata cor dc jambo, e
apresentada como tendo sido rainha de beleza
no Rio. Realmente, a revista mostra a sua to-
to de biquíni com uma faixa de Scnhonta Rio.

ZÓZIMO

• • • • •

Ròcla-Vi va
? O Embaixador Paul Fouchet, da França,
homem de muitos e grandes amigos, deixara
em breve o Brasil.

. o programa tle hoje é a premicre,
no Metro, às Tl horas, du filme

Futebol Total, tle Carlos Nièmeyer,
quc parte tia Copa tia Alemanha

para uma análise completa do
nosso futebol, com depoimentos.

apreciações e comentários ile craques
e figuras do esporte do passado

c cio presente. A movimentada
lista de convidados promete uma noile total.

. Odile Marinho cancelou o jantar de ani-
versário que ofereceria amanha. Estará par-
lindo para Paris na segunda-feira.

. o General Moura. Adido Militar da Em-
baixada americana, está deixando as suas
funções. Permanecerá, entretanto, residindo
no Brasil, integrado na iniciativa privada.

. A Sra Josefina Jordan recebe amanhã pa-
ra jantar em homenagem ao Príncipe Jean-
Louis de Faucigny-Lucingc.
. Teresa e José Zanini reúnem hoje um gru-
po cle amigos na Barra para drinks.

. A Alitalia negociando o aumento cle seus
vôos semanais entre Roma c Rio.

. A viúva Eugênia Landsberg, grande figu-
ra. é quem dirige a nova boutique Débora, re-
cém-inaugurada cm Petrópolis.

. O Almirante Faria Lima ainda volta a Bra-
silia. esta semana ou na outra, antes de dar
à luz o nome do prefeito do Rio.

. -\ milionária norte-americana Jane Cush-
in»- movimenta Paris na terça-feira recebeu-
do°no ReginCs para um jantar de 200 convi-
dados.

. O conselho é de uma hostess bem
sucedida: "Náo há o quc errar. O bom

serviço de um jantar está na
relação coUvitlatlos-garçons. Para cacla

sete convidados, no máximo oito.
terá quc haver um garçom."

. O marchand Luis Caetano comprou uma
casa na Rua Baráo dc Jaguaribe e vai trans-
formá-la num centro dc leilões de arte.
. \ reVista Viaje Bem. distribuída a bordo
dos'aviões da VÁSP, tem agora como editor o
cartoonista Jaguar.
. Em grande moda na Franca, para jovens
de ambos os sexos, os coletes de cowboy, usa-
dos por cima da camisa ou do pulôver. Podem
não scr apenas dc jean. mas de couro e ate dc
algodão.

. Um espetáculo que vai dar o que falar:
Ricos, porém Honestos, encenado

por Bráulio Pedroso. Tarso de Caslro
e Antônio Pedro, (pie funcionarão

an mesmo tempo como autores c atores.

. Palsy e Chico Scarpa passam o fim cle sc-
mana em Petrópolis hóspedes dc Fernanda e
Zezito Colagrossi.
. O casal Josc Luis Villalonga estará seguin-

do amanhã dc volta a Paris.

. o Dr Christian Barnard avisando a ami-
gos por carta que virá ao Rio em abril.

. D Maria Cecília Fontes recebe na Gávea
Pequena para almoço no dia 2 cle março.

. Beyla e Nahum Sirotsky tiveram convida-
dos anteontem para jantar. Entre outros, Nor-
ma c Glauco Rodrigues, Carlos Scliar, ítalo
Rossi c Alfredo Souto de Almeida.

. O Embaixador e Sra Luis Bastian Pin-
t,o deixam o Cairo de volta ao Ministério, em
Brasília, no més cle maio.

4,
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SYIV.A KRISTEl, ATRIZ Dl- EMMANUEUE, E SEU PRIVEIP.O FILHO AR1HUR.

NASCIDO DIA 11 tltlIMO. NA MESMA SEMANA EM OUE

SEU FUME COMPLETAVA MOVE MESES EM CARTAZ fM PARI5

Rio social

No Consulado da França

"Menu" liislórico
. A cruz dc cavaleiro da Legião dc Honra cum que
o Presidente Giscard d'Estaing enfeitará, dia 25 pró-
ximo, o peito do famoso chef Paul Bocuse (seu res-
taurante em Lyon é considerado por muitos o inc-
lhor da França, vale dizer, do mundo) será festeja-
da com um almoço gastronomicamente histórico,
preparado nas próprias cozinhas do Elyséc por al-
guns dos maiores eordmis-bleus contemporâneos:
Guérard, Troi.sgros, além do próprio Bocuse.

O menu que será servido ao casal Giscard d'Es-
taing c a seus convidados, todos eles mestres da
culinária, está sendo mantido cm segredo. Bocuse
adianta apenas que lançará um novo prato a base
cle trutas.

O almoço será regado com vinhos da satra dc
192G, ano cio nascimento do Presidente E. de Paul
Bocuse.

• • • ;.#

Goppoía r Veríssimo
O cineasta Francis Ford Coppola deixou o Rio

(.há cerca cle 10 dias) de posse
dos direitos para o cinema do livro O Senhor Embaixador,

de Érico Veríssimo, que ele

pretende levar pnra o cinema.
Uma curiosidade: o sucesso de Coppola como

diretor pode ser medido pelo número de
scripts que recebe, das mais variadas procedências,

enviados por autores interessados
em se lançar: cerca de 100 por semana.

• • • ©

OSB nos Estados Unidos
A Orquestra Sinfônica Brasileira acaba de ser

convidada pela Hurok Concerts Inc.. a maior cm-
presa teatral norte-americana, para fazer uma tour-
nóc de cinco semanas pelos Estados Unidos c Cana-
dá em 1976.

O convite, em carta dirigida ao professor Otávio
Bulhões, foi feito pelo vice-presidente da empresa,
Sr Shelton Gold, que se disse muito bem impres-
sionado com as críticas recebidas pela OSB em sua
excursão pela Europa, sobretudo em Londres.

A Hurok empresa, entre muitos outros artistas,
Arthur Rubinstcin.

ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

LOS
EM 1PENBS

iorus3H
VXWSBBUíFZ

. O cineasta Pierre Kast com-

partilhava com o Cónsul-Gcral da
França c Sra Jean-Dominiquc
Paolini as honras da casa no

grande eoektail oferecido anteon-
tem no Consulado, que reuniu ar-
tistas, jornalistas c figuras da so-
ciedade em torno de Alexandra
Stewart e Jean-Claude Brialy. a
dupla principal do filme Cn Ani-
mal Douc de Dcraison. que está
sendo filmado no Brasil.

• Uma noite cheia de atrações,
a começar pela presença das duas
estrelas, Brialy envergando- um
impecável terno branco, como
convém aos trópicos.

• Ao mesmo tempo,
o cineasta Jcan-Gabricl Albicoco,

dc câmara em punho,
filmava cenas c presenças da

reunião para um possivel
aproveitamento no filme,

que terá inúmeras pessoas
conhecidas atuando

como figurantes.
O próprio Cônsul Paolini.

por exemplo, quc aparecerá
disputando uma partida
cle tênis. Ou o jornalista

Zucnir Ventura, quc
filmará cenas cm Tiradentes.

em Minas.

. O resto eram vários grupos dc

excelente conversa, pareimoniosa-
mente tratados a bandejas de
scotch e canapés. num ambiente
dc simpática c cordial contratei'-
nização. Como não podia deixar
cie scr. a presença, sempre leste-
jada, do portelensc Jonas, o alegre
bulldog da familia. sempre três
bien eleve, reservando um gesto
amável para cada um dos convi-
ciados.
. Entre os inúmeros presentes —
c é impossível náo cometer omis-
sões — Iònita e Jorge Guinlc. Luci
e Luís Carlos Barreto. Lolly c Ce-
vil Hime. Anecy Rocha c Walter
Lima Júnior. Odile c Paulo Coe-
lho. Marinho (velhos amigos de
Brialy), Silvinha e Bob Falken-
bürg, Vera Manháes e Antônio
Pitanga.
> E mais: Zizinho Leite Garcia,
Sérgio Ricardo. Hugo Carvana,
Maria Roberlo. Teci Badin, Lúcia
Sweet. Madeleine Archer. Berta
Leitchic. Gina Maciel cle Sá (peça
importante no esquema cle divul-
gação do filme de Kast), Maria-
nita Patcrnottc dc La Vaillée, Davi
Neves, Ivo Pitánguy, Justino Mar-
tins, Sebastião França, Joaquim
Xavier da Silveira, Jece Valadão,
Nelson.Pereira dos Santos. Paulo
César Sarraceni, Maria Cláudia
(a atriz).

jantar esporte

Nasce unia estrela
• O jovem cineasta Bruno Barreto encontrou

Sílvia Fallcenbvrg anteontem no
eoektail do Consulado da França e convidou-a

para faier um teste com vistas
ao papel principal do filme Dona Flor.

• O papel exige uma mulher
de cabelos negros, o que náo é o caso de

Siivinna, quc terá de tingi-los.

• Em casa cle Maria Celina e Eu-

gênio Lage, que recebiam na mes-
ma noite para um jantar esporte
festejando os aniversários do Prin-
cipe Faucigny-Lucinge. Marquês
di San Giuliano e Sr Bernard
Wattel, o estilo era outro: mesas
ao redor da piscina, ornamenta-
ção cle flores amarelas caindo
como candelabros, toldos forman-
do tendas árabes e toalhas com
estampados que combinavam com
as plantas.
• No menu, caviar para come-
çar e pato com laranjas como
pièce de résistenec.

• A relação de presentes
começava com o Governador

CURSO PIAGET
.SUHETIVÒ.: l°e2°.GRAUS VESTIBULAR

O CURSO DOS ALUNOS EXIGENTES

RACHEL ESQUENAZI l°lugar-Arqui.e.ura

NARA LEÃO 39 lugar -Psicologia

Turmas de 30 alunos

Í!lií577^6?andar

atrações da noite
carioca

m
SEXTAS l SÁBADOS:

2 SHOWS NA LAS BRASAS
1." — New Brasa Samba Show, às 22h, liderado por
Gasolina e animado ainda por Walter Amaral, Mica
e seus Pandeiros de Ouro e um time de sensacio-
nais mulatas. 2.° - Caiminha Mascarenhas, num es-

petáculo especial, à meia-noite. É a boa pedida para
hoje.
"A VENEKÁVEl MADAME GONEAU" completou osla
icnun* cem r*,prf--.í?ntnçcr5, f.líTido rir mar» de
50.000 pp«ohs. Hildegard Angel, Millon Moraes,
Ivan Cândido, Fr.intotíP Furtou, » oulros, g.ir.in-
irm que você nunca riu tanlc em sup vida e i\u*
nenhuma oulra comédia diverte mais qur "A VE-
NERÃVEl MADAME GONEAU" - TEATRO MESMA

Fone: 742-4880.

NO CENTRO DA CIDADE
Está localizada ASSYRIUS, a casa que apresenta shows
eróticos às 0,30h e 2,30h, além de gogo-girls dançan-
do, de hora em hora, em aquários, sempre ao som
de pep music. Funcionamento five lo five, com
drinks honestos, cozinha ligeira e sem couvert.

Doii pianistas da pesada, Sans Severino (fotol r

luil Reis sáo aí atrações musicais da Wisqu»na

BACO, que permanece aberta das 17h as 4li di

madrugada. Ao lado, funciona o restaurante REAL

ASTÓRIA, das llh ás 4h da manhã, com uma dí-

licinsa feiioada aos rábados. Prato também 
',* tra-

,dicional do cardápio desle dia na Wisqueria. R'-

comendo.

TIVOLI CENTER
Para adultos e crianças, na Lagoa Rodrigo cle Freitas.

O maior centro de diversões da América do Sul,

com mais de 40 brinquedos eletrônicos, importados
da Europa e Estados Unidos e que oferecem a maior

segurança. Além de lanchonetes, pizzarias e estacio-
namento para 5.000 carros.

Noticias para esla seção, tels.: 243-7092 e 243-3294

À-:¦:..-2 Jí'JLé ¦ "¦¦

- |WLA

Chagas Freitas e D Zoé,
o Ministro Cordeiro Guerra,

do S.T.F., D Maria
Cecília Fontes (dc azul e prata,

uma rainha), Maria Luiza
c Ângelo Sertório, os Marqueses

de Ravencl. Loreto c Vítor
Lage. a F.mbaixatriz

Gilda Sarmanho (eom um
Givenchy sensacional em preto

c laranja), a Sra Helena
Mello, o Embaixador

Carlos Firas, o decorador
Júlio Scnna, o Sr Marcelo

Castelo Branco (tout en
blanc), entre outros.

Dançou-se muito depois
do jantar.

\3°Zmes / i
Teatro Mesbla hoji ' '• 

A VENERÁVEL MADAME GONEAU"

con: MILTON MORAES

HILDEGARD ANGEL - IVAN CÂNDIDO
FRANÇOISE FORTON - SILVIA MARTINS

JOSE STEINBERG E GEORGIE BENGSTON
Direção de Ccnar.o .-¦ f.gui nou ne

JOÃO BETHENCOURT COLMAR DINIZ
RESERVAS: 242-4880 E 222-7622

_^ u> lM.ínlJJrU'1.11"'1'!»

reitrvade n*f» \ \
|.[RM»TTACM ' N^

Hit HAIR CLNTER
GU, - MIAMI - rLORIDA
NAO E PÍ.RUCA NEM
1RANSPLANÍL
AMPLO riNANCIAMLNIO
C0NSULIAS GRAUS
CABINES INDIVIDUAIS

RUA SANTA CIARA. !i(l
GRUPO 301 ? 3
TflS ?3!> Íj.IRO

2351732

manequim
48 - 56

liquidação
rua santa QDUSl
clara. 33 s/1204-1206

tel: 255-0638

extra
boutique
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ÇAS,CADEIRAS. CÔMODAS.
CAMAS, ARCAS, VITRINES,

DUPLEX, L5TANTES, L1C.
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APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE

A MARCA DOS CRISTAIS FINOS

ATE 15 DE MARÇO DESCONTO ESPECIAL DE 20% PARA COMPRAS ACIMA DL i.m MO.OO

* LOJAS CRISTAIS PRADO

Somente
o Hair Reposition Institute põe

sua calvície no lugar que ela merece:
fnra de sua cabeça.

1*1. S. dc Çopncdbann osC|. Xavier da Silveira
N. S. cle Copacabana osq. Rodol'o Danlas

Conheça agor^ nossos
métodos exclusivos, que vio
eliminar sua calvície ou
i|uecla dc cabelo prematura:

NEW-HA1R (calvície
total), com o surpreendente
".mel invisível",
TU AMA-H AIR (calvície
parcial),
ZÕPü (revitalização
capilar).
Métodos patenteados para

o Brasil. . .•>:*

Atendimento no Rjo:

2." à B.a: 9 às 21 h,
sábado: 9 às 16 h.

¦*s*el.; '&F '^\ ''¦: -f?r^'

Se voei exige mais divida,
va imediatamente ou
escreva solicitando
informações.
Impo rt ante: não é
transplante.cncrclaçamento
ou sistema americano.

hair reposition institute
- a pesquisa permanenle 

-

mo:av, Copacabana, 690-cjj^
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ATUALIDADE

NÃO UA
CRISE NOS

COSMÉTICOS
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FALA-SE 
muito nu crise

econômica, na falta dc di-
nheiro generalizada, n a

escassez dc matéria-prima.
Mas. pelo menos no campo dos
produtos dc beleza, vai tudo
bem. como sempre. Tanto no
Brasil, como na Europa c nos
Estados Unidos, continuam a
ser lançados cremes c cos-
tnclicos de luxo. a ra pli a- s c
constantemente as linhas dc
maquilagem e tratamento.

PARECE 
que as indústrias

especializadas e ra éter-
nizar a beleza à custa

je cremes c disfarces coloridos
ps mais diversos nâo esperam
ser atingidas por crises. Em
principio, porque o desejo dc
continuar com boa aparência
tende a acentuar-se, mesmo
:pie as pessoas fiquem um pou-
co mais pobres. Elas precisam»
manter uma certa dignidade
frente aos outros ou írente a
elas mesmas. Na Europa e nos
EUA a atual crise mundial
acelerou as vendas dos pro-
:lutos cle beleza, que agora —
para muitas pessoas — é como
se fizessem parte dos gêneros
de primeira necessidade. Al-
guns hábitos de consumo real-
mente mudaram, muita coisa
deixou dc ser comprada, mas
não no setor de higiene e belc- .
2a: houve até aumento das ven-
das. ,'."

NECESSIDADES
E SUPÉRFLUOS

Quem sabe, ao invés de
fazer publicidade intensiva de
desodorantes especiais, antia-
lérgicos, anti-suor, etc, não se-
ria melhor ensinar à população
as medidas básicas cle higiene?
Segundo os fabricantes euro-
peus, isto seria dispensável,
porque o consumidor só se preo-
cupa em comprar tais desodo-
rantes quando começa a ficar
mais exigente em matéria de
limpeza pessoal.

Outro ponto possível de
ser definido como supérfluo, é

• o quc trata do aperfeiçoamento
das tinturas para cabelo, que
disfarçam os fios brancos e dão
mais luz à cor natural dos mes-
mos. Mas na verdade existe a
necessidade de melhorar a apa-
rência feminina, principalmen-
te durante esta época, em que
quase ninguém sai muito de
casa para passear de carro, pa-
va freqüentar lugares caros. Re-
descobre-se o charme da vida
social, volta o costume das visi-
tas entre amigos, do maior con-
tato pessoal. Portanto, é preciso
conservar uma imagem jovial
é bonita, que torne mais agra-
dável esta aproximação.

O SUCESSO DOS
LANÇAMENTOS

A solução encontrada pelos
fabricantes para enfrentar a
crise íoi justamente continuar
lançando novidades, cada vez
mais fundamentadas por expe-
riências e testes de qualidade
de alto nível. Uma prova de" que
a, tática dá certo, é o caso dos
novos shampoos. Há uns dois
ou três anos, começaram a ser
vendidos os shampoos mais
sofisticados, com novas fórmu-
1 a s cientificamente testadas.
Como sua ação era mais suave,
podiam ser utilizados mais
vezes do que os antigos, de íór-
mula mais detergente. O con-
sumidor constatou a vantagem
do uso do novo produto e as
yendas aumentaram, apesar da
crise.

Mas alguma coisa mudou:
o consumidor é mais exigente,
agora já tem espírito crítico,
ftâo se deixa levar apenas pela
publicidade que lhe promete
uma vida de sonhos. O produto
anunciado deve ser eficaz e cor-
responder à expectativa, d o
contrário nào há publicidade
que sustente sua existência nasL
prateleiras das lojas. Passou-se
ó tempo em que um cosmético
precisava apenas ter uma bela
embalagem e muita água na
fórmula.

Motivos geométricos e grandes flores de cores vivas enfeitam a cúpula dos modelos da Dupuy

ACESSÓRIOS

A VEZ DO GUARDA-
^m&j&àázMè

CHU VA
ARLETTE CHABROl
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As iniciais CD são usadas
também nos guarda-chuvas
lançados pela boutique
de prêt-a-porter de Dior

PARIS 
(Via Varig) — Uni dia de

chuva já não é um aconteci-
mento muito simpático. Piora

muito quando se deve sair c enfren-
tar o aguaceiro, com um horrendo
guarda-chuva preto c triste. Por isso,
a maioria da.s pessoas prefere se mo-
lhar e usar apenas a capa de gabar-
dina. Mas para este ano as indús-
trias européias já prometem uma rc-
riovação no setor. Serão lançados
modelos no estilo antigo, grandes,
arredondados, com cobertura d c
tecido estampado, desenhos geomé-
tricôs, listras, flores e frutas colori-
das, ou com pois.

São verdadeiros guarda-chuvas
para se cantar na chuva. Além de
bonitos, são eficientes pelo seu for-
mato amplo, com cabos de madeira
grossa e pegadores de madeira ou
marfim (falso) trabalhado. Estes
novos modelos destronam deüniti-
vãmente os pequenos guarda-chuvas
dobráveis. quc eram levados na boi-
sa.

Atualmente é considerado mui-
to chique conduzir um grande
guarda-chuva, combinando com a
moda sofisticada dos vestidos tubu-
lares.

3m ¦ .
Cabos reforçados de madeira maciça e pegadores imitando marfim contrastam
com os desenhos modernos das coberturas dos novos guarda-chuvas

Na França, 05 primeiros criadores de guarda-chuvas
grandes são: a Maison Christian Dior, e a indúilria
Dupuy, de Toulousc. Aqui no Rio, quem promíle
uma boa coleção de modelos inspirados no estilo
antigo, com cabos imitando marfim, em galalite é
a Bijou Box: Rua Almirante Pereira Guimarães, 72,

loia B.

i^k Aa
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arre o gue
puder.Liquidaçaoíotal'deverão Lanover

dirèiámerttènafábrica.
Calças, longos, blusas, vestidos,
conjuntinhos, saias e muitas
outras coisas para o verão
e meia estação.
Uma fábrica já vende tudo
pela metade do preço,
imagine só quando liquida.
Nosso escritório cie representação, aqui no Rio,
Jica na Av. N. S. de Copacabana, 1063
sala 201 - sobreloja.
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SERVIÇOS E COMPRAS
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(;\vi;ti:ii!os plásticos a
Casa Paes ,iu recebeu u gavetelro
G oyana. Inteiramente modulado,
com gavcta.s rasas ou mais profun-
das, base com rodízios r divisões
variadas. Cacla gaveta tem preços
desde CrS 87,00. Rua Visconde cle
Pirajá. 228 loia B.

PAINÉIS DO NORTE Para a pa-
rede, ou para serem usados como
divisórias, o-, lumci** tecidos ilf
Pernambuco sãn encontrados cm
combinações dc cores diferentes,
na Ua Maria, r em quatro lama-
nluis, cum preços dc CrS 250,00 *
CrS 1(1(1,00. Kua Teixeira de Melo,
53 loja li.

VESTIDOS PARA GESTANTES —
Excluivos de Zuüu Angel, os modo-
los com pala bordada no tipo labl-
rlnto, do Ceará, muito delicados e
leves. Com mangas bufantes e
amarrados nas costas, por CrS
208.00 e com pala cercada cle rendi-
nhas c nervuras, por CrS 250,00.
R. Almirante Guimarães. 79 loia A.

UNIFORMES Para lodo o tipo
dc trabalho, que utilize macacão,
avental, jalcco, cle.. cm vários esti-
los, desde os modelos padrões até
os sofisticados, podem scr encon-
Irados na Rua Tomás l.opcs, 7:i!l lo-
ja A, na Vila da Penha.

LIQUIDAÇÃO — A lioulique Yá-Yá
começou sua liquidação cie verão,
eom 50'. cle descontos na.s malhas,
biquínis, conjuntos de saia longa t
oiisticr. saídas-de-praia, etc. Rua
Teresa, 580. em Petrópolis.

CARTEIRAS POCIIETTES Na
Rotstein, varias cores dc carteiras
retangulares, eom debruns na aba,
por CrS 150.00 (um ólimo preço».
Outro lançamento sáo as sandálias
eom plataforma baixa ou rasas,
eom tiras de ráfia natural trama-
cia. Rua Visconde dc Pirajá, 871 lo-
ja A.
NOVOS BRINQUEDOS — Uma ci-
tara que toca cle verdade, com mu-
sicas colocadas por baixo da.s cor-
das. indicando a posição cle cacla
nota. por CrS 02,00 c p csto.io cle ml-
nieiigraxãte, com ílanela e graxa.
por CrS 85.00, sáo novidades da Tia
üália: Rua Toneiero. 316 lo.ia E.

NOVO CABELEIREIRO - Inaugil-
ra esta semana mais um saláo
completo, cm Ipanema. I" o Brüsll
Coiffurc. com equipe dc tinturistas,
dcpiladorcs, estetieistas e cabe-
leirciros. Rua Visconde dc Pirajá,
.176 — sobreloja.

Ai nom desta coluni vão
Publicidas gratuilamsnt».

O PRATO DO DIA

Nhoc
IMcio litro de leite, duas colhe-

res de manteiga, sal, 100 g de fari-
nha de trigo, tres ovos, 100 g de
queijo ralado.

Para o molho: molho dc carne,
uma colher de manteiga, duas co-
lheres de massa de tomate, 100 g de
queijo parmesão ralado, uma co-
lher dc farinha de trigo.

Leve ao fogo o leite, as duas
colheres de manteiga, c uma pitada
de sal. Ao abrir fervura, junta-se a
farinha de trigo, e mexe-se ate for-
mar consistência de pasta. Retire
do fogo e depois junte os ovos e o
queijo ralado, misturando tudo
muito bem. Dessa massa retiram-se
pequenos bocados, do tamanho de
uma bala, que devem ser colocados
em bandeja tintada eom manteiga.
Leva-se ao fogo numa panela com
água fervente e sal. Nesta água co-
locam-se a.s bolotas de nhoque.
Quando elas vierem á superfície, é
porque estão cozidas. Retire e deixe
escorrer. Ponha cm prato e cubra
com o molho, feito da seguinte ma-
neira: leve ao fogo todos os ingre-
clientes, depois cubra o nhoque e
polvilhc com bastante parmesão
ralado.

O nhoque só exige cuidado pa-
ra não ficar com a massa dura e
pesada. Quanto mais mole, mai.s
gostoso.

RUTH MARIA



XILOGRAVURA
APONESA

DO SEGUBO
Will Alí; 110.11'

NO A IN BA
Denominada üklyò-e, ou "a representa-

ção das coisas efêmeras", a arte da xllogra-vura japonesa foi uma das mais fortes in-
fluências no surgimento da escola impressio-nista dc pintura, depois que dois artistas, no
final do secuh XVU1 . Utamaro (1754-1806) e Hokusaí (1760-1849) — alcançaramrenome mundial. Até hoje. no Japão,'ela éuma das principais manifestações no campodas artes plásticas, com. representantes pre-miados em cv nrsas exposições internacionais.

Uma sérii V 36 xilogravuras dc 31 artis-tas japoneses contemporâneos, estará em ex-
posição a partir __ amanhã, no Museu Na-cional dc Belas-Artes, que, ampliando a visãoevolutiva da mostra, a ela acrescentou uma
parle dc seu acervo de xilogravuras japonc-sas, incluindo artistas como Hiroshiaue Uta-maro, Hokusai e F.ishi. '

A exposição, que se inaugura às ISh comcoquetel, e patrocinada pelo Instituto Cultu-ral Brasil-Japáo, com o apoio do Consulado-Geral do Japão no Rio, e mostrará trabalhosde artistas contemporâneos premiados, entrecies Kasumi Amado, Fiimiaki Fukita. HideoHagiwàra (prêmios em Tóquio, Lugáno, L\ub-¦fana) e Masuo Ikeda (19 Prêmio de Gravurada Bienal dc Veneza cm 1966), Estes artistasbaseiam sua arte na xilogravura tradicional,mas incorporando elementos novos, cm diver-sos materiais além da madeira, tornando maisrica e variada a sua técnica.
Complementando a mostra será exibi-da, num programa paralelo, uma série, de

filmes sobre arte japonesa: sábado. Ukiyo-e,Estampa Japonesa; Arquitetura Moderna doJapão; Familia Imperial do Japão. Dia 23,Ukiyo-e, Estampa Japonesa: Arquitetura Mo-derna do Japão: Celebrações do Japão. Dia 25,Jardins cio Japão; Ikebana. Dia 27, Arte Vivado Japão: Arte Medieval do Japão: Folguedosinfantis, Dias 1" e 2 de marco, ükivo-c, Es-tampas Japonesas; Kabuki, teatro Clássicodo Japão; Japão Redescoberto. Dia -1 O Tea-tro Noh; Viajando pelo Japão; Dia 6] Origa-mi (Dobradura Japonesa i; Hariga Xilogra-vura Japonesa. Dias 3 e .9. Ukiyo-e, EstampaJaponesa e Haiiga, Xilogravura Japonesa.As terças, quintas e sábados, as sessões serãorealizadas às Nh e Kih. e aos domingos, so-mente às 16h, todas com entrada franca.
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\CIMA DO SUSPENSI
Antes tarde cpie nunca:

depois de 75 anos cle vida
(13.8.1899), 53 cie cinema. 52
filmes cle longa metragem, Al-
fred Hitchcock finalmente vira
livro em edição brasileira.
Uma obra — de Noel Simsolo.
sdição original Scghers, Paris,
1069, atualizada com grandecarinho pelo editor — que pelosabor do tema, riqueza cle infor-
inação c ilustrações fõtográ-
ficas, permite falar com otimis-
mo cle sua receptividade. E quecertamente desmentira mais
uma vez a propalada dificul-
dade de transito das edições es-
pecializada.*-, em cinema juntoao público brasileiro.

Conforme diz Valério An-
drade na apresentação, "não se
trata clc um livro hermético,
técnico, capaz d e interessar
apenas aos iniciados (...)". E'
um volume "para todo mundo
que gosta cle cinema", não
omitindo o angulo anedótico o
gozador cio cidadão Hitch. in-
separável da trajetória cle sua
obra. ilustrando algumas con-
fusões da critica,' clc outros
cineastas c dos espectadores
ante as mutações do genial
prestidigitador, paralelamentea lúcidos encontros da crítica
com o essencial de seus filmes.
E' engraçado observar que um
realizador menor (embora rcs-
pei tável) como Ofto Preminger
considera Hitchcock "mestre
no gênero" (de suspense) pelahabilidade em "trucar uma his-
tória". Ninharias desse tipo
constituem uma das virtudes
:1a parte do livro intitulada Al-
guns Pontos-de-Vista,''que põea nu a fatuidade em que incor-
remos quando julgamos obras
artindustriais t ã o complexas
como inúmeras que integram
a filmografia do grande Alfred,

Uma obra tão camalcónica
exige uma reflexão que a pró-
p.ria forma — magnetizanfe e
sedutora — cle cada um dos fil-
mes não favorece. A aventura

fôlegoiniciada em 1922 exige
dc livro para sua compreensão.
E um livro como o que agora
entra cm circulação vê o "móbi-
le" Hitchcock por muitos angu-
los, inclusive o das declarações
do cineasta. Estas, em geral,afastam toda possibilidade decompreensão se o crítico ou oespectador as interpreta ao pcda letra. O homem está sempre
respondendo por tabela, porfiguração humorística ou
gozando abertamente seus en-trevistadores. Um exemplo (cn-tre muitos possíveis) da parteTextos c Documentos: "Em
uma cena de amor eu jamais

mudo dc plano. Não há neces-
sidade de interrupção, pois isto
não acontece na vida real.
Tudo o que o homem pode fazer
é olhar os olhos da moça. Mas,
enquanto isto. sua mão esquer-
cia está ocupada em algum mi-
tio lugar. O plano único per-mite preservar o bom gosto".

O crítico tbomi e cineasta
(sem importância) Jacques
Doniol-Valcroze lembra as am-
biguidades da obra de Hitch-
cock com algumas palavras quedao a medida justa da neces-
sidade cie procurar algo mais
que a coluna cie jornal a lim cle
compreendê-la: ". . . o que ad-
mirávamos na véspera dã lugar
a um novo elemento no dia
seguinte para merecer uma rc-
visão logo depois". E, a seguir,
põe cm dúvida que a "supre-
macia" do cinema de Hitchcock
se deva á méstria cle seu su-,-
pense.

Sem dúvida o qualificativohitchcockiauo deveria estar em
todos os dicionários, jã quedefine algo tão característico e
original quanto o fator ou a
situação chapjinianos: Tudo in-
clica, no entanto, que aquele é
usado num sentido tão limita-
tivo (e, em conseqüência, até
certo p o n t o confusionista)
quanto o que coloquialmente se
dá ao kafkiano. A julgar pelaleviandade com que considera-
mos o transito carioca e as in-
congruéncias cl a burocracia
como kafkianos, o universo dc
Kafka poderia ser esgota cl onum samba-enredo de desfile
carnavalesco. Comumente con-
sidera-se hitchcockiauo qual-quer .situação de suspense ha-bilmente manipulada e, de pre-ferência, com uma pitada dehumor. Mas. ante filmes tãodispares como Os Páss a >¦ o sTortura do Silêncio (1 Con-
fess), O Homem Errado, PactoSinistro f S t r a n c/e r s on aTrain) ou Um Corpo que Cai
(Vertigp), torna-se inqueslio-
nave] a evidencia da improprie-dade com que o qualificativo éusado. Há muito mais que sus-
pense na complexidade da cria-
çao hilchcokiana. A ordem de
grandeza de Hitchcock é umaa do suspense (encontrado emobras modestas como CharadeArabesque, Les Diaboliques) éoutra.

O livro de Noel Simsoloacompanha filme por filme acarreira de Hitchcock, ofere-cendo ao leitor oportunidade decompletar sua visão do mundo
hitchcockiano com informações
objetivas sobre os filmes que

ELY AZEREDO

náo viu e o prazer cle refletir so-
bre os que viu dentro cle uma
soma global. O prazer é elemen-
to-chave deste cinema, um pra-zer aliado ã inteligência. Desse
autor singular. Simsolo diz
muito (por exemplo) em al-
gumas palavras sobre Os Passa-
ms. "Em The Birds tudo é in-
ventado, não existe mensagem,
só o que conta é o prazer do es-
pectador, com a condição de
que este prazer seja uma'forma
cie libertação." Poucas vezes .se
viu no cinema um terror tão
transcendente, u m suspense
lão catalisador cle consci&ncia,
um lirismo tão acossado dc
pânico. Sem dúvida este é umdos maiores filmes cle Hitch-
cock. E entre as utilidades daedição da Record talvez estejaa clc permitir aos críticos uma
comgenda de antigos pontos-de-vista, como o deste colunista
sobre Os Pássaros, que então
julgávamos "mais um filme de
grande suspense e terror do queum grande filme cie terror esuspense."

O livro foi enriquecido porfilmografia atualizada, boa se-
leção fotográfica, inúmeros tes-
temunhos de críticos e cincas-
tas estrangeiros, deliciosos
depoimentos cle Hitchcock etextos cle críticos brasileiros. Otítulo da coleção ora iniciada
pela Record (com a série OsGrandes Cineastas, cujos pró-ximos lançamentos serão John.Ford. de Philippe Haudiquct, eJoseph Losey. de Christian Le-dieu) é Cincarte, em homena-
gem à importante revista cria-
da na década de 20 por Adhe-
mar Gonzaga. Há registrar: ahomenagem só se completará
quando a coleção incluir obrassobre temas brasileiros, porqueCincarte foi um baluarte docinema nacional.

A1FRED HITCHCOCK (título original;
o mesmo) - Texto original: Noel Sim-olo
telition. Seghers, IVis. 1969. Textos é
documentos (O Cinema Segundo Hilch-
cock) cio cineasta sobre A Mise en Scéne-
Os Atores; O Público, A Publicidade; O
Suspense, A lógici; O Humor de Hitch-
cock "lopájio", "Frenesi". 

Alguns Pon-
los de Vista (Crilicas « Testemunhos) cleRobert Aldrich; Michel Cournot; Gcorc/e
Cukor; Jacques Doniol-Valcroze; Jean
Douchet; Samuel Fuller; Jean-Luc Goclard-
tuc Moull^t; Oito Preminger; Franco,,
Iruffaut; ürson Welles; Fernando Ferrei-
ra (excertos cle críticas de A Dama Oculta
o Correspondente Estrangeiro;; Carlos Fon-
seca (de Rebecca); Antônio Moniz Vianna
Ide Suspeita, Disque M para Matar, L.drao de Casaca, O Terceiro Tiro); Ely A-e-rcclo (Os Pássaros, Cortina Rasgada e To-
paio); José Lino GruneWald (Topáiir»;Paulo Per.-lig,io (Frenesi); Sórgio Auousio
iFrenest); Wilson Cunha (Frenesi). F||m0.ora ha completa. 50 fotografias 168 pá-ornas Tradutor; Wilson Cunha. Cobcao-(.inearte. Série: Os Grandes Cineastas!
Editor: Valério Andrade. Record, GB, 1975.
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MACUNAÍMA.
PIXFT, ETC.

João Brandão me adverte:
"Como e que você foi sc esquecer dcincluir Anibal Machado entre os escritores ho-menageados pelas escolas dc samba? O conto

dele, "A morte do porta-estandarte", deu sam-ba-enredo na Imperai ri; Leopoldincnse. Pa-
reee que o nome do autor náo foi citado w
publicidade da escola, mas isso até que au-
menta o valor da homenagem. A porta-estan-durlc criada por Anibal passou a constituir
um ser independente (ío seu criador. £" hojeum dos mitos do carnaval carioca. D Quixoienáo é mais personagem de Cervantes, mas um
símbolo universal. Guardadas as proporções,a Ròsinha de Anibal identificou-se com a his-
toria popular do Rio de Janeiro. E' dc Anibal?
Dc quem c? De todos, ora."

E João prossegue:
— "Olhe 

que esse tipo de consagração c
o máximo. Vale mais dt, gue a discutível co-
roa das academias. A Nega Fulõ, Macunaima
c a Porta-Esiandartc documentam o encon-
tro das camadas mais humildes (porém não
das menos criativas: pelo contrário) com a
imaginação dos escritores. E' o reconhecimen-
to anônimo, o diploma clc perenidade de suas
criações. Quando a incorporação pública dc
tais valores sc produ:. é licito afirmar quealguma coisa sc acrescentou a cullura popu-lar, pelo encontro afortunado de duas linhas
dc criação.

Unia coisa que mc impressiona no Rio c
a fraca sensibilidade com. que sc acolhem as
produções dc nossos escritores e artistas, paranão falar nas pessoas deles. Evidentemente,
não se trata de incensá-los. reservar-lhes lu-
gares de honra em festas, dispensá-los de fa-ser fila diante dos guichês, etc. Desejável sc-
ria que se prestasse mais atenção uo que fa-íem, desviando para cies boa parte dà aten-
ção reservada ao que se importa culturalmen-
te dos Estados Unidos e da Europa. Se o pú-blico náo os estimula com o seu interesse, é
desculparei até certo ponto que eles, por sua
vez, sc voltem para modelos estrangeiros e sc
disponham a imitá-los. Em música c artes
plásticas, o fenômeno é mais visível, mas tam-
bém cm literatura há a tentação cle lazer
Norman Mailer ou Henri Charriere, porque
pega (e paga) bem.

Quando vejo uma livraria chamada Co-
bra Nor ato, fico feliz da vida, embora saiba
que a escolha do nome partiu dc intelectuais
c náo dc um comerciante comum. Já é uma
grande coisa que os intelectuais, ao sc lança-
rem num empreendimento comercial, dêem
preferência a um nome como este. Quem co-
nhece e admira o poema de Raul Bopp reju-
bila-se; e quem não o conhece, há de sentir
vontade de conhccè-lo, atraído pela estranha
dessa tal cobra. Livrarias que sc chamam
Leonardo da Vinci, Camões ou Rubaiijat con-
centram, um elemento precioso dc comuni-
cação.

Gosto dc andar por ai, pescando rótulos
c tabuletas que liguem a criação intelectual
às utilidades da vida. Hotel Castro Alves c
Papelaria Iracema; Padaria Coelho Neto e
Curso Pastemak; Farmácia Rui Barbosa, Con-
feitaria Nobel, Edifício Raul de Leoni, tudo
isso me leva a pensar que pode haver maior
aliança entre a arte, o pensamento e a vida
cotidiana. Sabe que Maria Clara Machado ins-
}>irou Modas Infantis Pluft? Que há por aí
um Restaurante Sancho-Panca? Um café-lei-
teria Carlos Gomes? Que Pasárgaãa não é so-
mente o reino privativo de Manuel. Bandeira,
mas também uma imobiliária? Que na Taqua-
ra funciona uma Ótica Portinari? Que há um
toque de Machado de Assis em Capitu Cabelei-
reiros? Que você pode tomar umas c outras
no Café e Bar Modernista, em Cascadura?

Evidentemente, não sc pretende que lo-
rias ás lojas, bancos e serviços ostentem ro-
tulos sofisticados da poesia, do teatro, do ro-
mance, da pintura, etc. Mas na medida em
que tais rótulos se manifestam e revelam o
aproveitamento social da criação, a cidade fi-
ca mais humana e graciosa. Mangueira, Por-
tela c Imperatriz Leopoldinense mostraram
ter assimilado isto. E deram uma bonita lição
à gente, né mesmo?"

Falou.
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MB5VHO COMPLETO
Colííòei] -fc ruim, ik-k totiulsr.
•*••?(¦? bom. +++ci( muilo bom.
¦À'"t< "?< "fc ¦£ excelente. CliVEMA TEATltO SHOW
ESTRÉIAS
O AMULETO DE ÜGUM (Brasileiro),
cie Nelson Pereira dos Santos, Com
Jofte Soares, Anecy Rocha, Ney
Santana, Maria Ribeiro e Jaicls Mn-
cale. Vilória (Rua Senador Danlna,
¦15 - 242-90201, Caruio (Av. Copa-
cabana, 1362 — 227-354.1), Niterói:
Uli30m. I5li.!0m, l7hS0m, 20h, 22h
10,n. Carioca (Pça, Saem Pena): I6I1,
IBIi, 20b, 22h. Pa» (Caxias); 14b,
17h35m, Í9h35m, Olaria; UhJOm,
I7li, 19l,|0m, 2lli20m. Santa Alice;
17h, 19hl0in, 2lli20m, sáb. r dom.,

•1 parlir das I4h50m. D. Pedro (Pc
Irópolls): ISh30m, I7h30m, I9li30.ii,
21li30m. Madureira-2 (R. Dagmar
da foiijoca, 5.1): I5h40m, 17h30m,
19li20.ii 21hl0m. (18 anos).
+ **->C Uma das mais bem su-
cedidas tentativas dc incorporar os
valores da cultura popular b.asi-
leira ao cinema. A ação sc pana
em Caxias, om torno de um rico
bicheiro e um grupo de bandidos
contratados por cio para matar os
opositores, (J.C.A.)
OS INDISCRETOS PINGOS D*E CHU.
VA (Un Arnour de Pluie), dc Jean-
Claude Brialy. Com Nino Castclnuo-
vo, Suzanne Flon, Roriiv Sclincider
e Roselinc Vlllaume. Palácio (Rua
do Passeio, 38 - 222-0833), leblon
(Av. Alaulfo de Paiva, 391 —
227-7805'. Comodoro (Rua Haddock
lobo, 145»; 1.1I120.H, lólilSm, 18b
lOm, 20li05.ii, 22h. S. luil (Rua
do Catete. 315 - 225-7459): lóh
15m, IBhlOm, 20li05m, 22li. Capri
(Rua Voluntários lh Pátria. 88): I8I1
lOm, 20h05m, 22h, sáb. e dom.,

a partir das 16lil5.ii. (18 anos). Mãe
« filha vivem experiências amorosas
paralelos durante um per iodo de
ferias.

UCENCA DE AMAR ATÉ A MEIA-
NOITE (Cindcrclla Liberty), dc Mark
Rydell. Com James Caan, Msrscba
Mason, Eli Wallarh c Burt Young.
Rian (Avenida Atlântica, 2964 —
236-6114): 13li30m, I5h40m, 17h
50irr, 20b, 22hl0m. (18 anos).
-K"K História dc amor entre um
marinheiro e uma mulher de bar,
íeita para sublinhar as dificuldades
dc relacionamento humano entre
pessoas submetidas a pressões so-
ciais fortes. Deslaciue especial para
o desempenho de Marscha Mason.
(J.C.A.)

MISTÉRIO DO AMOR (Tht Miracle
of Love), de Wolgang Gluck. Com
Karin Dor, Hans Schnker e Antje
Geerk. Ficção com pretensão dc
educação sexual. Programa dupio:
Gor, o Monstro Sanguinário {Bram
of Blood), cie Al Adamson. Rex
(R. Álvaro Alvim, 33 — 222-6327):
14hl0m, 17h20m, 20h30m. (18
anos). Misto de terror e ficção cien-
tifica.
70 ANOS DE BRASIl (Brasileiro) dê
Jurandir Noronha." Documentar :o
de montagem reconstituindo gran-
dc parte dos piincipais aconteci-
mentos do país neste século. Cem-
plcmcnto: o curta-metragem O Bon-
d*, de Eduardo Ruegg. Cinema-1
(Av. Prado Júnior, 286), Roma-Brunl
(Pça. N. Sa. da Paz): 15h20in, 17h,
18h40m, 20li20m. 22h. (Livre).
T^-K Longa-metragem pioneiro cm
seu campo, evidenciando o esfor-
ço de pesquisa de material do-
cumentário empreendida por Ju--an-
dir Noronha, Júlio Heitbron, Eduar-
do Ruega. e Gilberta Mendes. A ex-
cessiva ambição do projeto deixa
aquém da expectativa o resultado,
que ettá longe de corporiticar uma
visão da evolução do país, O Bon-
de é üm curta-metragem bastante
curioso, (E.A.)

CONTINUACOES~
NOSSA, QUE LOUCURA (For Pe-
lcr's Sake), de Peter Yates. Com
Birbra Streisand, Michael Sarra-
?in, Estelle Parsons e William Red-
field. Super Bruni-70 (Rua Vir.c.
de Piraiá, 5°5 - 287-1880), Rio
(Pça. Saens Pena), Paratodos, São
Bento (Niterói): 14b, lóh, 18h, 20ii,
22h. Pathc: a parlir do! 12h. (14
anos).
-fc-fç-ÍC Bom divertimento devido
principalmente ao elenco e ao ro-
teiro dc Stanley Sliapiro e Maurice
Rich lin. A direção nào alcança o
objetivo de reproduzir o estilo das
comédias malucas das décadas de
30". e 40. (E.A.)
O MAGNÍFICO (ít Mag^À^éJTdc
Philippe de Broce. Com Jcan-Pauí
Belmondo, Jacciuelins Bissel, Moni-
que Tarbcs e André VVeber.
Copacabana (Av. Copacabana, 801
255-0953). América: 16h20m, 18h
lOm, 20b, 21h50m. Império
(Pça. Mal. Floriano, 19 - 224-5276):
Icarai (Niterói): l'lli30m, I6h20m,
ISI1IO111, 20b, 21li50m. (14 anos).
irfe Divertida sátira aos Rimos
de espionagem e violência com
boa presença de Belmondo e Jac-
ciu?linc Bissel (J.C.A.).
PAUL E MICHÜiTTpIuI and Mi-
chellc), de Lewií Gilbert. Com Ani-
céc Alvina, Keir Dullea c Ronald
lewis. Metro Copacabana (Av. Co-
pacabana, 749 - 237-9797): 14h,
lóh, 18h, 20h, 22h; sáb. sessão
lambem às 24h. (16 anos).
•K Continuação da história de
Amigos e Amantes filmada há dois
anos pela mesma equipe. As sen-
titfientais e inocentes rebcldias de
dois jovens até aprenderem as Ií-
cóes dos mais velhos e se reintegra-
romna sociedade. (J.C.A.)
A D 1)17ÉRÍO, AS REGRaIHlIO-!^
GO (Brasileiro), de Ody Fraga.
Com Nadyr Fernandes, Mario Ben-
venuti, Marisa Woodward e Fran-
cisco Curcio. Éden (Niterói): 14h
lOm, lóh, 17h50m, 19h40ni, 2lh
30m. Plaia (Rua do Passeio, 78):
a partir das 10b. Botafogo: 13h50m,
16b55m, 20h. (18 anos).
•K As comédias sofisticadas do ci-
nema americano são a íonle de
inspiração dcsle filme, realizado de-
saiciladamcnlc e muilo apoiado no
í1 'álogo. (J.C.A.)
PÃPILLON (Papillon), de Franklln
.1. Schaffncr, baseado no livro de
Henri Charriere. Com Steve Mc-
Oueen, Dustin Hoffman, Victor Jo-
ry, Don Gordon c Anthony Zcrbc.
Vencia (Avenida Paslcur, 184 —
226-5845): 13h30m, lóhlSm, l"h,
2lh45m, 6,1. c sáb., sessão lambem
a OhlSm. Petrópolis: 15h45m,
I8li30m, 21hl5m. (18 anos)
M O relato de Henri Charriere to-
mado como pretexto para uma re-
petição das atrações comuns dos
filmes de aventuras: cenas de ten-
suo e horror visual separadas por
entrcütos de humor, (J.C.A.)

O CHUTO MATTEOTTI (II Delido
Matieotii), d< lloreilano Vinclnl,
Com franco Nero, Vltiorio de Sica,
Damiano Üami.mi o Ricardo Cuciio-
Ia, Estúdio Paissandu IRua Senador
Vergueiro, 35 - 265-4653!: I5h
.lOm, 17h45ni, 20h e 22hl5m, (18
anos).
¦fc-fc-fc-K Reconstiluíção dos acon-
toclmentos em torno da morte do
Dtípuiado Giacomo Maffntii na dé-
cada de 20, assassinado pelos ffli-
eistas por te opor no Congresso às
nnnobras de Mur.íolini para tomar
o Poder pela lorca. Destaque espe-
ciai para a fotografia (di Palma)
e a interpretação dc De Sica,
Cucciola e Adorf. (J.C.A.)
AS NOITES ARDFNTES" DF UM SU-
PERMACHO (II Maschio Ruíp.lnle),
de AtVonio Racioppi. Com Giuli.i-
no Gemma e Barbara Bach. Bruni-
Tijuca (Rua Conde cie Bonfim, 3/9
- 268-2375). Casablanca (Pctrópo-

lis): Mh 16h, I8h, 20h, 27n. (18
anos).
^ Filme com a vulgaridade habi-
tual da maioria das comédias ita-
lianas ditas eróticas. (E,A.)
AEROPORTO 1975 (Alrport 1975),
de Jack Smight. Com Charlton Hcs-
ton, Karen BI,-.:V, Gcorric Kennedy,
Gloria Swansort, Linda Blair e Dana
Andrews. Odeon (Pca. M. Gandhi,

2 - 222-1508), Roxi (Av. Copacaba-
na, 945 - 236.6245), Tiiuca (Rua
Cde. dc Bonfim, 422 - 248-4518).
Cenlral (Niterói!: I3h30m, ISh.tOiü,
I7h50in, 20ii, 22hl0m. (14 anos).
Sábado, sessão ,i 0hl5m no Roxy.
ÍC Complicada operação de trans-
planie de piloto. Um helicóptero
procura cncaíxjr em pleno vôo um
piloto no rombo aberto no casco
dc um jato 747 depois de um cho-
que com pequeno avião de um
só passageiro. (J.C.A.)
A CÒNVERSAÇÃO~(TU~Cor7ve77^
tion), de Francis Ford Coppola.
Com Gene Hackman, John Cazale,
Allcn Garficld s Cindy Williams,
Art-Palácío Copacabana (Av. Copa*
cabana, 759 - 235..;895), Art-Tijuca
(Pca Saens Pena): 13h30ni, 15h40m,
17h50m, 20h, 22hl0m. (18 anos).
Acs sábados, sessão a meia-noite.
no Art-Palácio Copacabana.
MMir Um clássico filme policial-
à americana, renovado com a tec-
nolonla de Watergate: gravadores
cm lugar de revólvere;, microfo-
nes dc longo alcance cm lugar de
fuzis, (J.C.A.)
KARLA, SEDENTA~DE~AMOÍ"7Brj'.
sileiro), dc Ismar Porto. Com Vilma
Celeste, Karey Loyola, Milton Vil-
lar, Paschoal Guida e Fernando Jo-
sé. Ricamar (Av. Copacabana, 360
- 237.9032), Santa Rosa (Caxias),
Art-Palácio (Petrópolis): I4h, lóh,
I8h, 20h, 22h. (18 anos).
tk Uma desarticulada imitação dos
personagens clássicos dos drama-
lhões cinematográficos em torno do
sexo: uma inocente virgem < uma
mulher traumatizada por uma cr.-
pcriincia sexual são ameaçadas
numa cosa deserta por um louco
rc-p^nido. (J.C.A.)
ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD
(Ihafs Enlírtoinmcnt)) — Coletânea
de filmes musicais da MGM, escri-
ta e dirigida por Jac): Haley Jr.
Adaptação musical de Henry Man-
ciní. Dos inúmeros intérpretes pre-
sênior, aparecem com destaque Ju-
dy Garland, Gene Kelly, Fred As-
tairc, Frar.l: Sinatra, Mickey Rooney,
Esther Williams, Leslie Caron. Ann
Miller, Dcbbie Reynolds, Eleanor
Powell, Elizabeth Taylor, Bino Cos-
by, Dcn.-.ld 0'Cannor. Ópera (Praia
de Botafogo, 340): I4h30m, 17h,
19h30m, 221. (Livre). Aos sábados,
sessão à meia-noite. Americano.
-fc-fc-fc-fc^ Um dos maiores es-
petáculos dos 79 anos do cinema:
é a Hi;tória do Cinema (um gran-
de capítulo), um curso sobre e.ta
arto-indúslria, uma (s;ta (50 anos
de Metro) nostálgica e estimulam
te. (E.A.).

reaprêsentTãções
NOS TEMPOS DO GORDO E MA-
GRO — Exibição dc Gatos Escalda-
dos, de James Parrott — 1930. A
Arle de Instalar Antenas, de Ja-
mes Parrolt - 1930. Hóspedes ln-
desejáveis, dc James Horne —
1931. Ajudante Desastrado, de Ja-

mes Parrolt — 1932 e Marujo Não
Leva Desaforo, de James Horne —
1932. Jóia — Cinemateca (Av. Co-
pacabana, 68 — 237-4714): a par-
tir das 14h. (Livre).
O PASSAGEIRO-DA CHUVA-(T.
Passager de la Pluie), de René Cie-
tnont. Com Marlene Jobert, Charles
Bronson, Annie Cordy, Jill Ireland,
Gabriclc Gcrzctti e Joan Gaveti.
Condor-Largo do Machado (Lgo. do
Machado, 29 - 245-7374): 13!i30m,
15h40m, 17h50m, 20b, 22hlOm. (18
anos).
•k Aventura policial feila sob me-
dida para servir s imagem de vio-
lôncia criada ern torno de Charles
Bronson. (J.C.A.)
O FANTASMA CONTRA A SCO-
TLAND YARD (Fantomas Contra
Scotland Yard), de Anclrc Huncbellc.
Com Luis dc Funés, Jean Marais c
Mylene Demongeot. Pax (Pça. N.
Sa. da Paz), Bruni-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre). Comédia francesa.
COMO ERA GOSTOSO Õ MEU
FRANCÊS (Brasileiro), de Nelson Pc-

reira dos Santos. Com Arduíno Co-
lasenli, Ana Maria Magalhães, Man-
fredo Colasanti e Alfredo Inibas-
sahy Filho. Cinema-2 (Rua Raul Pom-
péia, 102 - 247-8900): 14h, 15h
40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h
20m. (Livre).
•kirfr Eom filmo de Nelson Pc-
reira dos Santos. Importante notar
que a versão integral nunca pôde
ser exibida. (E.A.).
TEMPOS MODERNOS (Modern Ti-
mes), de Charlie Chaplin. Música c
direcáo de Charlie Chaplin. Com
Chaplin, Paulelte Godrlard, Henry
Bergman e oulros. Eslúdio-Tijuca
(Rua Desembargador Isidro, 10):
14h40m, lóh30m, 18h,20m, 20h
lOm, 221-1. (Livre).
"Tt-K'^"fc"Ar O diálogo, ausente
em pleno cinema falado, não faz
falia à linguagem chapliniana, ain-
da prodigiosamente expressiva nes-
la sálira social. Um filme dc vi-
ÍÍLÍSÜíLÍÍíMÍ obrigatória. (E.A.)
Á FACA NA ÁOUA;,(Nòi W, ;WóJ
lie), dc Roman Polanskl. Com
Leon Nicmczyk e Jolanta Umecka.
Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21):
a partir das 12h. (18 anos).
"Kt^^-^C Obra-prima: o pri-
meiro longa-metragem de Polanski

— o único que realizou na Polo-
nia — evidencia uma superior com-
prcsnsJo do desgaste das telacocs
humanai, lembrando alçjo do Berçi-
man [ovirn e do Antunioni de A
Avrntura. (E.A.)
ÃS CONFISSÕES DE FREIABOBORA
(Brasileiro), dc Braz Chccllak. Com
Ta rt filo AAeira, Norma Bengell *
Jaquolinc Mirna. Osaka (Rua Maior
Ávila, 455): I5h, I7h, I9h, 21h,
sáb. c dom. às I4h I6h, I8h, 20h,
22ii. (18 anos).
? Melodrama sem o menor in-
leresse, baseado eni história de Jo-
se Mauro dc Vasconcelos. (E.A,).
OS DIVORCIADOS DO SÉCULO (Dl.
vorce His, Divorct Her»), de Warís
Hussein. Com Elizabclh Taylor, Ri-
chard Bunon e Carrle Nye. Condor*
Copacabana (Rua Figueiredo Maga*
lhães, 286 - 255-2610): 14h, lóh,
18h, 20h, 2?h. Imporalor (Rua Dias
da Cruz, 170): 15h, 17h, 19h, 21h.
(18 anos).
¦k Péssimo filme feito cm fun-
cao do "romance" real Liz-Bunon.
(E.A.)
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de Saul Bass. Com Nigel Daven-
port, Michael Murphy, Lynnc Fre-
cicrick. Metro Boavista (Rua do Pas-
seio, 62 - 222-6490), Melro-Tiiuca
(Rua Cde. cle Bonfim, 366 - . .
243-8840): I4h, I5'..l0m, 17h.?0m,
I91i 20h40m, 22h20m. (14 anos).
¦K Logo depois do trecho inicial
— onde a idéia dc uma guerra en-
tre formigas e homens v. exposta
cm meio a sofisticados efeitos vi-
suais — esta fítç.io científica é do-
minada pelo ridículo. Uma estéreo-
tipada aventura entre os ingênuos
mocinhos de cinema e os ambicio-
sos bandidos (aqui fantasiados de
Formigos) que sonham com a con-
quista do mundo. (J.C.A.)
Ò GRANDE GATSBY (The Great
Gatsby), dc Jack Clayton. Com Ro-
bert Redford, Mia Farrow, Karen
Black e Scott Wilson, Ma.dureira-1
(Rua Dagmar da Fonseca, 54); I4h.
16h25:n, lSlóOni, 21li45m. (18
anos). Drama, Versão do romsnce
de Scott FitíQüraid. Superprodução
com roteiro de Ccppolla (dc O Po-
deroso Chefão) c direção do ci-
neasta de 0$ Inocentes.
TOM SAWYER - Com Johnny Whi-
taker e Celeste Holm. Pirajá (Rua
Vise. dc Pirajá, 303 - (247-2668):
Uh, lóh, 18li. 20h, 22h. (livre).
¦^•fr Razoável versão do livro de
Mark Twain. (E.A.)
OS IMPLACÁVEIS (Th. Getaway),
de San? Peckinpah, Com Steve Mc-
Queen e Ali MacGraw. lagoa Drive.
In (Av. Borges de Medeiros, 1 426
-- 227-6686): 20h e 22h30m. , 18
anos). Americano. A violência habi-
íual de Peckinpah num filme inte-
rior a muitos outros do cineasta de
Pistoleiros do Entardecer.

BELA, COM LEVE~DÉFEÍfcT FÍSICO
PROCURA ALMA GÊMEA (Bella.
Rica, lieve Difctto Fisico Cerca Ani-
ma Gemella), dc Nando Cicero.
Com .Marisa Mell e Cario Giuffré.
Alasca (Av. Copacabana — Posto
Seis): I4h, lóh, lSli, 20h, 22h. (18
anos). Sedutor procura meios para
dar alto nivel cle vicia à su.i fi-
mília, explorando os desejos de
mulheres com "leves defeitos físi-

MATINÊS
NOSSO AMÍGO TIO~REMUS / CÃnT-
ÇÃO DO SUL - Produçáo de Walt
Disney. S. Luis 14li. (Livre).

-yC. O velho Song of the South,
mescla de desenho animado e sc-
qüência ao vivo, n5o tem nas nar-
rativas em carlorn compensação su-
ficiente para o scntímentalismo ran-
coso das parles com atores (E.A.)
SE A MINHA CAMA VOASSE (ÍT
dknobs and Broomsticks), dc Ro-
bcrl Stevenson. Com Angela lans-
bury, David Tomlinson e Roody
McDowell. Prod.'ção de Walt Dis-
ney. Carioca: 14h. (Livre).
->C-K Embora redurido peta du-
blãgem em poi tuguês, c inegável
o encanto dessa história em torno
de uma aprendiz de bruxa que se
emponha em salv<ir a Inglaterra do
invasor alemão, (E.A.)

AS LOUCAS AVENTURAS DO RABBI
JACOB (les Aventures de Rabbi Ja-
cobb), de Gerard Oury. Com Louis
de Funes, Claude Giráud e Suzy De-
lair. Copacabana: Mh. (Livre).
-K*fc"jAr Comédia cle perseguições e
equívocos — sem muitas novidades
— garantindo aos apreciadores do
gênero (e de De Funcs) o saudável
cerricio da gargalhada. (E.A.)
VO.CÊV,JA^FOTX"ÍÃHÍA? (Saludot
Amigos) — Desenho animado. Pro-
dução Walt Disney. América: 14h.
(Livre),
^"K^f Com muitos altos e bai-
xos, náo deixa de ser bastante di-
vertido esse filme de Disney, pro-
duzido segundo a politica de Boa
Vijinhança traçada em Washington.
(E.A.)

¦XTRA
FUTEBOL TOTAL (Brasileiro) - Do-
cumentário produzido pelo Canal
100 sobre a Copa de 74. Roteiro

e direção de Carlos Leonam e Os-
valdo Caldeira. Hoie, cm pré-eslréia,
às 72h, no Metro-Copacabana (Av.
Copacabana, 749 — 237-9707).
NA FORCA SERÁ' TUA RECOMPEN-
SA (Ncd Kelly) de Tony Richardson.
Com Mick Jagger, Allon Bickford,
Geoff Gilmour e Mark McManus.
Hoje, às !óh, 18h, 20h c 22h, no
Museu da Imagem e do Som. (18
anos).
NÓS TEMPOS-DÓ GORDO E O
MAGRO (V) - Apresentação hoje
dc: Cuidado com os Marujos, de
Hal Yalos (1927), Navegando em
Seco, de James Parrolt (1928), N«.
gócio do Arrombj, cio James W. Hor-
ne (1929), Príncip» sem Sorle, de
Lewis R. Foster (1929) c Delicias
da um Automobilista, de James
Parrott (1929). Hoie, às lóh e l8h
30m, na Cinemateca do MAM.
IV SEMANA DA.MÚSICA POP NO
CINEMA — Repetição hoje de:
Muro das Maravilhas (Wonderwall),
cle Joe Massolt, Com Jack McGow-
ran e Jane Birkin. Às 20h30m, na
Cinemateca do MAM. Woodstock,
cle Michael Wadleigh. Com Jimi
Hendrix, Sanlana e Richie Havons.
A meia-noite nn Cinema-2.

Os programas e horários acima
mencionados são fornecidos pelas
distribuidoras t, portanto, de sua
exclusiva responsabilidade.

RUMINANDO COGUMELOS - Fan-
l.isia musical de Lauro BenevirJc, ba-
soada em poemas do autor, de
FrancliCO Carvalho e íeresa Futuro.
Dir. cle B. de Paiva. Com Vânia
Monlciro, Alenodoro Ribeiro, Lauro
Bencvidc, Ancjóllca Braga, Sueli
Serra, Mário Teles, Rose May e
outros. Tealro Terei* Riiquel, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113).
De 3a. a óa. às 2lhl5tn, sáb. ás
20h k 22h, dom, ás 18h e 211,, vesp.
de 5a. ás I7h, Ingressos de 3a. a
6a. e dom, a CrS 25,00 e CrS 15,00
(esludantes), sáb. a CrS 30,00 e
vesp. de 5a. a CS 15,00. Realismo
mágico, ladas, folclore, danças,
mliticismo, efeitos de projeção,
numa espécie dc superprodução io-
vem.

ROCK HORROR SHOW -- Texlo e
música de Rlchard 0'Brien. Dir. de
Rubens Correia. Com Eduardo Com
de, Zé Rodrix, Nilclo Parente, Tom
Zé, Belina Viany, Mora Sela, Wolf
Mala, Diana Strclla e Acácio Gon*
ç.-.lves. Teatro da Praia, Rua Fran-
cisco Sá, 88 (267-7749). De 3a. a
6a., às 2lh30m, sáb., às 21h e 24b,
dom. ás I8h30ni e 2lh30m. Ingres,
sos a CrS 40,00 e Cr$ 30,00 (estu-
dantes). Um jovem casal americano
vai parar num castelo mal-assombr^-
do, onde seres extraterrenos levam
uma vida estranha, ao som de rotU
» num clima dos velhos filmes de
terror.

DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA —
Comédia de Martins Pena. Dir. de
Anlònio Pedro. Com Camila Amado.
A.Vuco Nanini, Tais Portinho, André
Valli, Cláudio Mambcrti, Eduardo
Dusek. Dir. musical dc John Nes-
chling. Teatro Santa Rosa, Rua Vise.
de Piraiá, 22 (247-8641). De 3a. a
6a. c dom., às 2lh30m, sáb. às
20h c 22h, vesp. 5a. às 17h e dom.
às I8h, Ingressos de 3a. a óa. e
dom., a Cr$ 30,00 e CS 15,00 (cs-
tudantes), sáb. CrS 30,00 e vesp.
a C-S 20.00. A presença de
um bebê chorão atrapalha os pia-
nos c a vida amorosa do várias
pessoas.

O ATELIER DE ZAZÃ - Vaudcvill-
de Georges Feyclcau. Dir. de José
Renato. Com Zanoni Ferrite, Berta
Loran, Amandio, Luís Delfino, Ara-
ci Cardoso e outros Tealro Maison
dr France, Av. Pres. Antônio Carlos,
58 (252-3456). De 4,i. a 6a. e dom.,
às 21h. sábado, às 20h e 22h
30m, vesp. dc 5a., às 17h e de
dom., às 18h. Ingressos de 4a. a
óa. c dom., a CrS 30,00 e CrS
20.00 (estudantes) e sáb. a CrS
40,00 e CrS 20.00 (estudantes).
Vcp. de 5a, a CrS 20,00 (16 anos).
Numa série de quiproquós caracte-
rrsticos do aulor, amores ilícitos
ameaçan-, sempre consumar-se ten-
do como pano de fundo um atelier
de uma modista parisiense.

LAMPIÃO NO INFERNO - Texto
de Jairo Lima, baseado em quatro
folhetos da literatura de cordel.
Dir. de Luis Mendonça. Com Ma-
dame Satã, Joel Barcelos, Luis Men-
donça e oulros. Teatro Miguel le-
mos, Rua Miguel Lemos. 51
(236-6343). De 3a. a 6a. e dom., ài
2!h30m, sab., às 20h30m e 22h
30m, vesp. dc 5a às 16h30m e de
dom. às 18li30m. Ingressos a CrS
25,00 e CrS 15.00 (estudantes), sáb.
a CrS 20,00 c vesp. de 5a a CrS
15,00. (14 anos). O famoso canga-
ceiro e outros mitos nordestinos
vistos à luz da poesia popular dj
rrrqiüC.

O AMANTE DE MME VIDAL . Co-
média de Louis Vcrneufl. Dir. de
Fernando Torres. Com Fernanda
Montenegro, Otávio Augusto, Fer-
nando Torres, Simon Khoury, Jacquc-
linc Laurence e oulros. Teatro Gló-
ria, Rua do Russel, 632 (245-5527):
De 4a. a óa. e dom. 21 h. sáb.,
20h e 22h30m, vesp. 5a., I7h e
dom. 18h. Ingressos 4a., 5a. e
vesp. de 5a., a Cr$ 30,00 e CrS
15.00 (estudantes), óa., sáb. e dom.

a Cr$ 40,00 e CrS 2C,00 (estudan-
tei) (14 anos). Desconfiada de
que está sendo enganada pelo ma-
rido, a Sra Vidal vinga-$e através
de um romance forjado que escapa
do seu controle.

• Dentro do gênero Inconsá-
quente, uma encenarão quase exem-
plar, imensamente valorizada pela
irrcsislivel composição de Fernanda
Alonlencgro. (Y.M.)

O MINISTRO E A VEDETE - Vau-
dcvillc cle Hanneciuin e Vcber. Dir.
de Geraldo Queirós. Com ítala
Nandi, Ne:tor Monlcmar, Ari Fon-
loura, Heloísa Mafalda, Mário
Roberlo, Norma Sueli e oulros.
Teatro Gláucio Gil, Praça Car-
deal Arcoverde (237-7003). De 3a.
a 6a. às 21li30m, sábado às 20b
c 22h30m, domingo às 18h e 21h
30m, vesp. de 5a. às 17h. Ingres-
sos de 3a. a óa. c dom., a CrS
20,00 e CrS 15,00 (estudantes),
sáb. a CrS 30,00 e vesp. dc 5a. a
CS 15,00. (16 anos). Uma vedeta
assanhada e irresistível arma uma
série de mal-entendidos e esranda-
los nns austeros serviços do Ministé-
rio da Justiça na França, do início
do século.

CONSTANTINA - Comédia de S.
Maugham. Dir. de Cecil Thiré. Com
Tonia Carrero, Rogério Froes, Ro-
lila Tomás Lopes, Suzena Viei-
ra, Roberlo Maia, Felipe Wag-
ner e oulros. Teatro Copa-
cabana, Avenida Copacabana, 327
(257-1818, ramal do toatro). De 4a.
a óa., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30m, dom., às 21h, vesp. dt
5a. às 17h e dom. às 18h. Ingres-
sos de 4a a óa. e dom., a CrS
40,00 e CS 20,00 (esludantes no
balcão), sáb. CrS 40,00 c vesp. de
5a., a Cr$ 30,00 (14 anos). No
sofisticado ambiente inglês de
1926, uma mulher rompe com os
preconceitos sociais e escolhe o
caminho da independência.

A VENERÁVEL MADAME GONEAU
— Comédia de João Belhencourt.
Oir. do autor. Com Milton Morais,
Hildcgard Angel, Ivã Cândido,
Françoise Forton, Silvia Marlins «
José Steinbcrg. Teatro Mesbla, Rua
do Passeio 42/56 (242-4880 e

222-7622). D» 3a. * 6a. e do-
mingo, às 21 hl Sm, sábado
às 20h e 22h30m, vesperal 5a.
às I7n e dom., às I8h. Ingressos de
3a. a 5a. a CrS 30,00, de óa. e
domingo, a CrS 40,00, sába-
do, a Cr$ 50,00, vesperal de 5a„ a
Cr$ 20,00 (18 anos), Marido nue
Iraiu * mulher, com conseqüências
desastrosas, passa por tua ve/ *
seniir-se Irsldo, r Inventa estrala-
gemas para descobrir a verdade,

JOGO DO SEXO - Comédia me
Rlchard Harris t Leslie Darbon. Dir.
de José Renato. Com Felipe Caro*
ne, Monique lafond, Maria Luísa
Caslelli, Hclclsa Hclona e oulros.
Teatro d< Galeria, Rua Senador
Vcrauciro, 93 (225-88-16). De 3a.
a 6a. e dom., às 21hl5m, sáb.ido
às 20h c 22l.30m, vesp, de dom,,
às I8h. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom., a CrS 15,00, sáb. a CrS 30,00.
(18 enos). Corretor cinquentào, es-
posa enfediada, jovem modernínha
e namorado vigarista jogam o jogo
do titulo.

MANGUE 5TORY - Comédia d»
Aurimar Rocha. Dir. do autor. Com
í'is Bruzzi, Nelson Caruso, Aurimar
Rocha, Dorinlia Duval, ítalo de
Freilas. Tealro da Bolso, Av. Ataut-
fo de Paiva, 269 (2870871). Dc 3a.
a óa., às 21h30m, sáb., às 21 h e
22l.-45.il, dom., às 20hl5m, vesp.
5a. às 16h, e dom., às 18hl5m. In-
gressos a CS 30,00 e CrS 15.00 (es-
tudantes). (18 anos). Grandezas e
misérias humanas da zona do Man-
gue, numa visão crítica. Até dia 30.

DONA XEPA - Comédia dc Pedro
Blocii. Dir. de Francisco Milani. Mú-
sica de Edino Krieger. Cen. de Fer-
nando Pamplona. Com Vanda Lacer-
da, Francisco Milani, Paulo Junquei-
ra e outros. Parflcipaçâo especial do
S^maritana Santos. Teatro Nacional
de Comédia, Avenida Rio Branco,
170 (224-2356). Dc 3a. a óa. c do-
mir*io, às 2lh, sáb., às 20h e 22h
15m, vesp. de 5a., is 17h e dc dom.
às I8h. Ingressos a Cr$ 15,00. Per-
mitida a entrada de maiores
de 10 anos nas sessões noturnas
e censura livre nas matinês de 5a,
e dom. Nova montagem da velha
comédia de costumes populares ca-
riocas, quc Alda Garrido celebrizou
em 1952. Até domingo.

O CASAMENTO DO PEOUENO BUR-
GUÉS •- Comédia de Berteil Brecht.
Dir. de Luís Anlònio Martinez Cor-
reia. Com Analu Prestes, Luís An-
tonio, Wilson Grey, Maríeta Severo
Trlma Re:'on, Rodrigo Santiago e
out.-oi. Teatro Ipanema, Rua Pru-
denie de Morais, 824 (247-9794).
De 3a. a 6a., às 2lh30m, sáb. ás
22h30m, domingo ãs 18h30m e
21li30m. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom. a CrS 30,00 e CrS 15,00 (es-
tudantes), sáb. a CrS 30,00 (18
anos).

A encenação, caracterizada
por uma empos'acào de farsa rasga-
da, lotai liberdade de criação em
cime do texto e tom de tremenda
violência traduz de maneira sur-
preendente a essência do pensa-
menlo brcchliano. (Y.M.)

GAIOLA DAS LOUCAS - Comi-
dia de Jean Poiret. Direção de João
Be.iiencoun. Com Jorge Dória, Car-
valhinho, Nélia Paul», lady Fran-
cisco, Mario Jorge, Miguel Carrano
e outros. Teatro Ginástico, Aveni-
da Graça Aranha, 187 (221-4484).
De 3a. a óa., às 2Ih, sáb. às 22h
30m, domingo às 18h c 2lh30m,
vciperal de 4a., às 17 h Ingres-
:-os de 3a a 5a., a CrS 25,00 e
CS 15,00 (estudantes), óa. a CrS
30,00, sáb. a CrS 40.00 e dom. a
CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantes),
vesp. de 4a., preço único dc CrS
15,00. (18 anos). O dono (dona?)

de uma boate cspocítiltrada cm
shows de travestis envolvido cm
exóticas complicações na sua ejdrú-
xula vida de família.

A TEORIA NA PRÁTICA E A OUTRA
— Comédia dramática de Ana Dio;-
dado em tradução livre de Armin*
do Bianco. Cenário e figurinos da
Bia Vasconcelos. Música de Edu
lobo e Paulo César Pinheiro. Dir.
de Antônio Pedro. Com Graclndo
Jr., Sônia Braga, Jorge Chaia,
Regina Viana, Vinícius Salvatori e
Pedro Paulo Rangel. Teatro João
Caetano, Pça. Tiradenlcs (221-0305).
De 3a. a 6a- e dom., às 21 h, sáb.
às 20h e 22h, vesp. de dom. às
lóh. Ingressos a CrS 10,00 t CrS
5,C0 (esludantes). (18 anos).

Conflito entre as concepções
de vida de dois jovens casais, um
modsrninho e outro convencional.
A inteligente adaptação ao Brasil, e
boa direção e o excelente trabalho
do elenco permitem passar por ci-
ma de lugares-comuns de um texto
imaluro. (Y.M.)

O EXORCISTA POR ENGANO -
Comédia em dois atos de Gugu
Olimecha. Dir. de Haroldo Azevc-
do. Com Carlos Leite, Rita de Cacia
a Fernançla Amaral. Teatro Serrador,
Rua Senador Dantas, 13 (232-8531;-
De 3a. a Aa., às 21h, sáb. e dom.
ài 19h30m e 21h30m. Ingressos a
CrS 30,00. (18 anos).

HOMEM NÁO ENTRA - Show de
Rose-Mariç- Muiaro a Heloncid.i
Sludart. Com Cidinha Campos. Tea-
Iro da lanoa, Av. Borges d« AAe-
deiros, I 426 (227.6686); Do 5...
» dom., às 17h. Ingressos a CS
30,00 (18 anos). Uma conversa in-
formal e descontraída com mulhe-
res a respeito de sua condição na
sociedade aluai. Alé dia 2 cle mar-

O PEQUENo"NOTÁVEL~~Sn7w""cío
cantor e compositor Juca Choves,
acompanhado cio conjunto Os Sdru-
wes. Cen. Juarea Machado. Progra-
mação visual de Antônio Guerreiro.
Teatro da lagoa, Av. Borges de
Modciros, I 426 (227-6686). Dc 4a.
a dom,, às 2lh30m. Ingressos a
CrS 50,00. (18 anos). Até dia 7 de
marco.

EXTRA
NOITADA DE SAMBA - Com Nei-
son Cavaquinho, Giovana, Baianí-
nho. Gi'.ah Nogueira, Sabrina, Con-
junto No5ío Samba e Exporta Sam*
ba, Zeca da Cuíca c passistas, lo-
das as segundas-feiras, às 21h30m,
no Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143.

casas" noturnas"
BRASILEIROrPROFISSÁO: ESPERÃN-
ÇA — Coletânea organizada por
Paulo Pontes, com textos c mús;-
cas dc Antônio Maria r_ Dolores
Duran, Com Paulo Gr.-.cindo e Cia-
ía Nunes e orquestra regida pelo
maestro Orlando Silveira. Dir. de
Bibi Ferreira. Cen. e fig. dc Aiiindo
Rodrigues. Produção de Bcnil San-
los. Antes e depois do show, apre-
sentação do conjunto de Waldir
Calmon e Aa Garotas do Rio. De
3a. a 5a., às 22!,, 6a, às 23h30m,
sáb. às 22h30m, dom., ás 20h. In-
gressos dc 3a. a 5a. c dom. -i Cr$
40.00, 6a. c sáb. a CrS 50,00. Ca-
iiccao, Av. Venceslau Brás, 215 —
(246-0617 c 246-7188). (14 anos).
QUANDO VOCE ME OUVIR CANTAR
— Show de música popular bra-
sileira dc 3a. a dominqo. a par*
tir das 22h, liderado por Sérgio
Biiterurourl, com a participação
da atriz Neuza Amaral, dos canto-
res Everalcio e Marisa Gata Mansa,
do conjunto de Celinho, do regional
Oí Coroas c, como atrações extras,
Ataulfo Alves Jr. e Jackson do
Pandeiro o seu conjunto. B^rrccão-
36. Rua Anibal de Mendonça, 36.
(287-0105). Couvcrl dc CrS 50,00.
BRAZIÜAN FOLHES 75 - Show
com Jerry AdrUni, Edu da Gri ita.
Nora Ney, Jorge Goulart, Lourdí-
nha Bittencourt, o malabarismo Wil-
liam Wu, o conjunto Satnbacana, o
Black and White National Rio Dan-

cer» (corpo de baile» clássico, mo-
demo e folclórico), passistas e rit-
mistas. Coreografia cje [,,,(]» |uqUci
Fio. dc Arlindo Rodrigues. Cen, dc
Fernando Pamplona. No Hotrl Na-
cional (39V-0I00). De 3„. ., Sn. t
dom., CS 50,00 dc couvert c CrS
40,00 do consumação e óa., c s,ib.
60,00 dc couvert e CrS 30,00 do
consumação. (1B anosi.
RIO, CAPITAL SAMBA - ShowTÕõ
3... a 6a. e dom., à 0h30m e s,.b,
às 20h30m o 0h30.li. Com or. canto-
res Rosemary e Pery Ribeiro, acom-
panhados do conjunto Naturais do
Samba. Participação de Bctty Saddi,
Sandra Escobar, Lccilia Salazar. Ro-
berlo Azevedo, passistas c rilmis-
las. Nirjh, and Day, Hotel Serrador

Cinelândia. Couvert de CrS 80,00.
sem consumação mínima,
CLUBE li — Show diariamente com
o cor.junlo Allo-Coniraste, liderado
por Fábio, com música ao vivo
para dançar. Rua Vise. de Pira-
[8, 22 (2871-0302 e 287-3570).
SARAVA, IEMANM~~Show~dí
3a. a 5a. o domingo às 23h45m
e óa. e sábado às 23 e lh apre-
sentado por Oswaldo Sargentelli,
com Abilio Martins, Zé Keli, J<j-
melão, As Mulatas que Não Estão
no Mapa, cantores, ritmistas e pas-
sístas. Diariamente, ao almoço, c
show O Samba Não Tem Hora.
Ob.i Ob,i, Rua Vise. dc Pirajá, 499
(287-6899 e 227-1289). Couvert ,.CrS_7°.°°._('8 °"05)-
BALANGANDÁ — Show diariamente
a partir das 22h, com Chinoca e
seu órgõo e o pianista Marinho
Hotel Nacional (3O90I00). Consu-
macão mínima: CrS 25.00. U3
anos'.
VAMOS FALAR DE MUITO AMOR

Show dc 2a. a sáb. às 23h
baseado em textos da Cecília Mei-
reles, Cassiano Ricardo, Vinícius de
Morais e Pauio César Pinheiro. Com
Márcia de Windsor, Sérgio Bitten-
court, Valesca, Mano Rodrigues e
o Trio de Ribamar. A lh, apresen-
tacao de Vamos Falar dc Saudade
com Ataulfo Alves Jr., Sérgio Bit-
terícourt e o regional Os Coroas.
Às 23h, música romântica com Ri-
bamar e o cantor Ivan El-Jaick.
Bo.-.tf Fossa, Rua Ronaldo de Car-
valho, 55 l.° andar (237-1521). (18
anos).
FLAG — Show de samba diária-
mente, a partir das 2!h até às 4h,
com os cantores Mareio Lott, Fa-
biola e Vem acompanhados do Trio
Agtboré e a cantora Cláudia Regi-
na e o saxofonista Juarez, acom-
panhados do luís Carlos Cunha
Trio. Rua Xavier da Silveira, 13.
(255-0735).

BLACK HORSE - Diariamente ,|,ow
a parlir das 21h, corn o Trio Mo-
coto c a cantora e píitotílsta AI-
cione. Rua Prudente de Morais,
129 (287-1354.).
JAMLIAO — Show do cantor acom-
punhado do conjunio Renovasom,
todas as sextas o sábados a partir
das 22h. Diariamente, música ao vi-
vo com os cantores Grace e Rou-
thier. Tijucana, Rua Marquês dc Va-
Iene, 71 (228-88701. _
IE BATEAU — Diariamente music»
ao vivo para dançar, Pça. Scrzí-
delo Correia, 15 (236-3170).
SAMBA, HUMOR E MULHER 

~N.° 
7

De 2a. a dom. à meía-noítc, show
com Ivon Curi apresentando V/uridt
Moreno, os cantores Marli, Sidn-y e
Paulo Crijtiím c um elenco de 35
mulatas passistas e ritmistas. Aos
sábados, a partir de lh!5m, Ivon
Curi cantando e dizendo piadas,
Aberto todos as noite:, com cozinha
brasileira. Samhão e Sinhá. p,,a
Constante Ramos, 140 (237-5368).

SHOW — Diariamcnlc, a partir da,
21 h. com cs conjuntos de Ro-
n.ildo Mesquila e Juarez Santana.
Bo.ite Sarava — Hotel Sheraton,
Av. Nièmeyer, 121 (2871122 •
287-2112,. Couvcrl üe CS 30,00.
(18 ,.nos).
NEW BRASA 

"SAMBA 
SHOW -

De 3a. a dom. às 22h, show
florfsentado por Gasolina, com mu-
latas, passistas e rítmistas. As sex-
tas e sábado*, show extra com
Rubens Sanlos. Todas as se-
gundas-feiras aprescnlação espe-
cia! de Carmínha Mascarenhas. Aos
domingos, almoço infantil. Us
Brasas, Rua Humaílá, 110 (246-7658
e_?.6_6'3'l5Í!ii'B ¦,nosi-
CASA DO TANGO - Show dc 2a.
a 5j., às 23h e óa. c sáb., à lh,
com a participação de Dino Gonça!-
ves, luís César, Ernesto Miranda t
Julinho c seu Coniunto. Couvert de
CrS 20,00. Rua Voluntários da Pá-
tria, 24. (18 anos).
TEM TUDO — Show ao vivo com
Ubirajara Silva e seu conjunto, Abi-
lio Martins, Juracy, c os cantores
Cristiane e Mario Ce;ar. De 3a. a
domingo, a partir das 21 h. Aos d>
mingos, almoço infantil, com con-
juntos r: palhacinhos. Rua Padre
Man;o,_l80.
AtOAN - Todas as óa., sáb. «
dom., das 21b às 2h da manha,
•iprcsentação áà pianista NÜda Apa-
recida. Rua Dias Ferreira, 416 A.
FORNO E FOGÃO - Funcionando
para almoço e jantar e apresentan-
do o pianista Zé Ma^ia. Rua Sou^í
lima, -13 (287-4212).

DISCOS
Quantitativamente, os

lançamentos da semana
continuam sendo inter-
nacionais. Dentre as no-
ridades, estão um disco
com os grandes sucessos
de Elton John — Ellon
Johh's Greatest Hits, o
do grupo inglês Slade
com a trilha sonora dc
seu filme Flame, o do
trio vocal First Choice
— The Player. e mais
um disco-solo de Ringo
S l a r r — Gocdnight
Vicnna. Dos nacionais,
Dóris Monteiro reapare-
ce com um LP sando-
sistu.

ALBERTO CARLOS DE CARVMHO

. ™ I- M.W

RINGO STARR - GOODNIGHT
VIENNA - Apple SBTL-1032
(Odeon) — Rlngo talvez seja o me-
no.s problemático dos Beatles, mas
ao mesmo tempo é o mais frato
musicalmente. Não é à toa que
Goodnight Vicnna, de John Lennon,
é a melhor música desle LP. Além
disso, como cm tocios os seus dis-
cos individuais, Ringo continua for-
temente amparado nas gravações
por músicos competentes. Neste
disco, cstào com ele John Lennon,
Ellon John, Billy Preslon, Nícky
Hopklns, Klaus Voorman, Jim Kelt-
ner, Jesse Ed Davis, Dr. John e
Nilsson, LADO 1 — Goodnight Vien-
na (John Lennon), Occapclla (Alien
Toussainl), OO-Wee (R. Starkoy-V.
Portela), Husbands and Wives (Ro-
ger Miller) Snookeroo (Elton John-

EXTRA

Bcrnie Taupin). LADO 2 - Ali By
Myself (V. Poncia-R. Slarkey), Cali
Me (R. Slarkey), Mo No Song (Hoyt
A>ton). Only You (Ande P.and-Buck
Ram), Easy For Mc (Nilson). Good-
nifilii Vicnna — reprise (John Len-

DORiS MONTEIRO - DORIS MON-
TEIRO - SMOFB-3858 (Odeon). -
Um disco dividido entre a nostalgia
e a gratidão a alguns compositores
ciue marcaram o início óa carreira
de Dóris e a procura de noves
sucessos, A primeira intenção pre-
domina, desequilibrando o LP. LA-
DO I — Dor de Recordar (Joubert
de Carvalho-Oicgário Mariano),
Vingança (Lupicínio Rodrigues),
Mestre Antônio (Elizabeth), A Ci-
garra (César Cos'a Filho-Waller
Queiroz), Meu Boi Ccrejo (Fred Fal-
fcio-Arnoldo Medeiros), Amendoim
Torra dinh o (Henrique Beltrão). LA-
D02 — Fiz a Cama na Varanda (Di-
lu Melo-Ovídio Chaves), Se Você
se Importasse (Pcterpani, A Nega
e o Rebolado (Clizabcth), Vontade
E' Coisa quc Ds e Passa (Dora Lo-
pes-Clayton-Josc Ricardo!, Nem Eu
(Dorival Caymi), Samba do Desli*
gado (Luís Reis).

SLADE - FLAME - Polydor
2383309 (Phonogram) - O Slade
faz muito sucesso na Inglaterra jun-
to ao público menor de 15 anos, es-
peçialmehte com compactos — uma
música de cada vez. Em LPs, como
neste, o grupo torna-se monótono
e cansativo c o único disco bom
que fez foi justamente uma gr.3va-
cão ao vivo: Slade Alive. Flame
é a trilha sonora de seu filme do
mesmo nome, que conta as aventu-
ras de um grupo de rock (o próprio
Slade).
LADOl — How Does It Feel, Theni
Kinda Monkeys Can't Sv/ing, So Far
So Good, Summer Song, OK Ycstcr-
day Was Ycslerday. LADO 2 --
Far Far Away, This Girl, Lay It
Down, Heavcn Knows, Standin' on
the Corncr. (Todas de James Lca e
Neville Holder).

ELTON JOHN - GREATEST HITS -
Young 304.1046 (RGE) - Um dos
maiores fenômenos comerciais da
música dos anos 70, som dúvida al-
guma, tem sido o compositor, voca-
lista e tecladista Ellon John. Agra-
dando ao público mais variado pos-
sível com suas canções, recente-
mente conseguiu dois grandes fei-
tos: lotou o Madison Square Gar-

mmÈ feto»... I
d-n cm Nova Iorque por quatro
noites consecutivas e colocou este
LP, contendo seus grandes sucessos,
logo depois de um LP novo lançado,
em primeiro lugar por cinco sema-
nas simultaneamente na Inglaterra
e Estados Unidos. LADO 1 - Your
Song, Daniel, Honky Cat, Goodbye
Yellow Bríck Road, Saturday Night a
Alright For Fíghting. (E. John-B,
Taupin). LADO 2 - Rockct Man,
Candlc In the Wind, Don't let the
Sun Go Down On Me, Bordcr Song,
Crocodile Rock. (E. John-B. Taupin).

FIRST CHOICE - THE PLAYER -
Beíl 2308.111 (Phonogram) - O
mesmo sucesso feito na década pas-
sada pelo que se convencionou cha-
mar do "o som negro de Detroil"
— projetando, entre outros, o gru-
po vocal The Supremcs — acontece
agora com o "sem da Filadélfia."
First Choice é um de seus represen-
tantes. Trio vocal feminino na linha
do Three Dcgr»cs, cerrado pela
marca registrada da Filadélfia: bons
arranjos com muitos metais ao es-
tilo "as 

grandes bandas estão de
volta", as cordas dançando por to-
des cs lados e fechando qualquer
buraco, e ritmo acentuado em com-
posições alegres; quc tanto podem
ser dançadas como marchadas, f
o tipo de música para sc ouvir na
praia ou de carro numa euto-es-
Irada. LADO I - The Player (Nor-
man Harris-Allcn Felder), Guilly (R,
Williams), You Tood the Word^ Right
Out of My Moulh (B. Siçiler-N. Har-
ris-A. Felder), You've Beon Doin'
Wrong For So Long (Frank Johnson-
Terry Woodford). LADO 2 - Hustlcr
Bill (Bunny Sigler-Jean Lang), AH I
Necd is Time (Bob Rcncu), Gucsj
What Mary Jones Die (N, Harrir.-A.
lxl der) Guílly — instrumental (Ro-
bert Williams).

INSPETOR-GERAl - Comedia dc
Nicolai Gogol. Dir. e adaptação de
Hamilton Vaz Pereira. Com Jorge
Alberto Soares, Daniel Dantas, Re-
gina Case, Luís Artur Yeixoto e
oulros. Ex-Teatro Glauce Rocha,
Praia de Botafogo, 522 (226-4269).
Sextas, sábados e domingos, às 2lh,
Ingressos a Cr$ 15,00 e Cr$ 10,00
(estudanles). (14 anos).

• Interessante estreia de um
iovem grupo que propõe uma ver-
são ingênua mas totalmente pessoal
e dobochadamente alegre dú obra-
prima de Gogol. (Y.M.)

VIAGEM AO CENTRO DA TERRA -
Manifestação pop de criatividade
corporal apresentada pelo Tea iro
Podro-Jorge, baseada no livro dr.-
Júlio Verne, com música de Rick
Wakcrnian. Sábados às 20h o do-
mingos às I9h, na Academia Rod-
ney, Rua Siqueira Campos, 43 —
sala 624 (235-7Ó70). (16 anos), lem-
porada suspensa. Volta sábado.

MUSICA
ASSIS PACHECO - Recital do tenor
acompanhado pelo maestro Mario
Mâtthiesen. No programa, peças de
Haendel, Mozart, Pergolesi, Rossini,
Mignone e outros. Amanha, às 21 h,
no auditório do DER, Avenida Pre-

sidente Vargas, 1 100
Entrada franca.

13.° andar.

NEY AYALA -- Recital dc canto,
com acompanhamento da pianista
Odete Nobre. No programa, pc-

Cas de Villa-lobos, Schubert, Ravel
e outros. Dia 28, às 2lh, no audí-
tório do DER, Avenida Presidenta
Vargas, I 100 - 13.° andar. En-
Irada franca.

KEVISTAS
ELAS SO DAO COM... FUSÃO -
Musical de Paulo Nunes, com Tirí-
rica, Zélia Zamir, Sllveirlnha, Cha-
gtiinhas, Pedro dc Lara, /.é Alves,
a cantora Ana Lúcia e o bailarino
Alex Matos. Teatro Carlos Gomes,
Pça. Tiradentes, (222-7581). Às 3a-,.,
4as. e dom., às I9hl5m e 21hl5m,
5a., 6a. t sáb., ãs I8hl5mf 20h,

22h. Ingressos a C.$ 25,00 (cadel- Walter dc Cario e o cantor Rober-
ras numeradas), CrJ 20,00 (cadel-
ras sem número) e CrS 10,00 (es-
tudantes), (18 anos).
ELAS ATACAM DE BANDA - De
José Sampaio. Direção dc Manuel
Vieira. Com Celeste Aida, Vilma
de Crjrlo, Olegário de Holanda, Va-

to Noguei.a. Teatro Rival, Rua Al-
varo Alvim, 33 (224-7529), 3os,
4as c dom., ás 19h c 2lh, 5,r,.,
óas., e sábs., às 18h, 20h e 22h.
Ingressos a Cr$ 30,00 (cadeiras nu-
meradas), CrS 20.00 (cadeiras não
numeradas) e CrS 10,00 (estudan-

len tim Anderson, Sandrini, Joniba, tos), (18 anos).
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Os filmes clc hoje CANAl, 4

Somente alguns desempenhos obtêm real-
cc nos seis filmes anunciados para hoje: Jack
Lemmon na comedia O Pior Calhambeque do
Mundo, todo o elenco do drama sentimental
Algemas dc Cristal (Jane Wyman, Arthur
Kennedy. Gert rude Lawrence e Kirk Dou-
glas), James Robertson Justice no criminal
Fugindo á Tempestade, Lisa Gastoni no aven-
lure.seo O Homem que Ri. Os cuidados cle pro-
dução constituem o.s méritos discretos cia
maioria deles. E somente Rivais do Volante
e O Homem que Ri sao inéditos na TV.

O PIOR CALHAMBEQUE
DO MUNDO

TV Globo - 15h
(The Wf»ckiest 5hip in tlie Army). Produção americana,
cm Tecnicolor e originariamente om Cinemascope dt
1960, dirigida por Richard Murphy. No elenco: Jack lem-
mon, Ricl;y Nelson, John lund, Chips Raffcrly, Tom Tully,
Joby Bülrci, Richaid Anderson, Patricia Driscoll. Prelo •
branco.

O calhambeque do título c um navio de
ftuerra no Pacifico de 1943 cuja missão é con-
Fundir o inimigo. Lemmon é o comandante
clc uma tripulação inexperiente c o humor é
o tom. freqüentemente derivando para a co-
média-pastelão. Contudo so quem consegue
Jazer graça é Lemmon.

RIVAIS DO VOLANTE
TV Rio - 21h05m

ITrnck of T.hunder), Produçáo americana, originariamente
em Tecnirccoc, dc 1967, dirigida por Joseph Kaní. : .o
elenco: Tom Kirk, Ray Sticklyn, H. M. Wynant, Brenda
Bcnnct, Fahh Domcrguc, Chet Stratton, Jarros Oobson t
P.ul Crabtre.. Colorido.

Amizade (entre Kirk e Sticklyn) e riva-
lidade amorosa (por causa cle Brenda) são os
problemas sentimentais desta aventura auto-
mobilística, o tempo todo corrida sobre cha-
voes de acordo com a opinião dos que tiveram
a coragem de assisti-la (impulso que não aco-
meteu o colunista quando cle seu lançamento
nos cinemas, há pouco mais de seis anos).

O HOMEM QUE RI
TV Tupi - 23h

(1'Uomo che Ride). Co-prsducáo ítalo-lrancesa. cie 1565,
dirigida por Scrgio Corbuccí. No elenco: Jean Sorel, lisa
Gastoni, liaria Oechiní, Edmund Purdom, linda Síní, Gian*
ni Musy, Nino Vingelii e Gino Perntce. Colorido.

Na Itália do século XVI. Purdon é César
Borgia e a bela Gastoni é sua irmã Lucrécia;
mas o herói é Bello (Sorel) com sua fisiono-
mia desfigurada e o titulo nobiliárquico usur-
pado, cle acordo com a popular narrativa lite-
rária cle Victor Hugo. que já deu chance a vá-
ries filmes, quase todos buscando o sucesso
cle ocasião. O atual não foge à regra, impon-
do o melodramático estilo dos italianos na
abordagem à antiga do capa-e-espada e uma
noção fáscistóide de politica.

FUGINDO À TEMPESTADE
TV Rio - 23h40m

(Seven Thunders). Produção britânica de 1957, dirigida

por Huço r-regonese. No elenco: Stephen Boyd, James
Robertson Justice, Tony Wright, Anna Gayior. Kathleen
Harrison, Eugene Deckers, Rosalie Crurchley, Katherlne
Kath, George Coulouris e /Marcello Pacjlicro. Prelo •
branco.

II Guen-a Mundial: Boyd e Wright são
dois fugitivos de um campo cle prisioneiros
que se escondem na parte velha de Marselha,
aos quais se junta Gayior, uma órfã. Decor-
rem esperanças de deixar a França, contato
com patriotas autênticos c falsos e persegui-
ção nazista num pol-pourri insólito mas inex-
pressivo.

OUTRA CHANCE
TV Globo - 24h •

(Second Chance). Produção americana dç 1971, reali^cla
diretamente para a TV por Peter Tewksbury. No elenco:
Brian Keith, Juliet Prowse, Elizabeth Ashley, Pat Carroll,
William Windon, Kenneth Mars, Avery Schreiber, Mark
Sòvage, EniÜy Jane/ e Ann Morgan. Preto • branco.

Keith é Geofí Smith, um corretor que ga-
nha uma fortuna em especulações; decide
comprar uma cidade abandonada e construí-
la fornecendo uma segunda oportunidade
àqueles que não estão satisfeitos com a vida
que levam. As referências dos críticos brasi-
leiros e estrangeiros não são boas.

ALGEMAS DE CRISTAL
TV Tupi - lh

___mH __t-^__
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Gertrude Laivrence, o diretor
Irving Rapper e Arthur Kennedy

discutem uma cena de
Algemas de Cristal (Canal 6 — lh)

(Tht Glas? Menagerie). Produção americana de 1950, di-
rigida por Irving Rapper. No elenco: Jane Wyman, Kirk
Douglas, Gertrude Lawrence e Arthur Kennedy. freto •
branco.

Wyman ó Laura, uma aleijada que cole-
ciona animais de vidro e vive com a mãe
(Lawrence). Uma saudosista, e o irmão (Ken-
iiédy) um sonhador; a chegada cle üm estra-
nho (Douglas) muda a vida da família. Ver-
são neutra de uma boa peça antiga de Ten-
nessee Williams, que no Brasil se chamou À
Margem da Vida, tendo sido várias vezes mon-
tada, por amadores e profissionais. A adapta-
ção cinematográfica realça o aspecto senti-
mental, ameaçando o lacrimogêneo. Todavia,
os desempenhos, sem exceção, são de primeira
categoria.

ROIMAID F. MONTEIRO

lOhlSm

PADRÀO A CORES.

10h30m
VIIA SÉSAMO II - Programa didático
infantil com os bonecos Gugu e Ga-
ribaldo e os atores Araci Balabanian
e Armando Bogus.

10h55m
GLOBINHO — Noticiário infantil narra-
do por Berto Filho. Colorido.

llh
AULA DE PORTUGUÊS - Programa da
TV Educativa, composto de 25 aulas,
sob o tema Brasil Através dos Texto;,
que analisa a obra e o autor, apresen-
tando o texto dramatizado e com trilha
sonora. Hoje: Chegando » Recife, de
Adclmar Tavares, abordando Sílabas
Métricas, Tritongos e Hiatos.

Ilh30m
OS TRÊS PATETAS - Filme com os
três personagens vivendo diferentes
aventuras de humor.

llhS5m
GLOBINHO — Noticiário infantil nar-
rado por Berto Filho. Colorido.

12h
GLOBO COR ESPECIAL - Apresentan-
do dois desenhos animados. Os Mui-
zaicllas e A Fábrica Adoidada.

13h
HOJE — Noticiário com Ligia Maria,
Sônia Maria, Berto Filho e Nelson Mo-
ta, com a sua coluna musical. Colo-
rido.

13h30m
JÚLIA — Filme com Diana Carol. Co-
lorido.

13h5Sm
GLOBINHO — Noticiário infantil nar-
rado por Berto Filho. Colorido.

14h
DICK VAN DYKE - Filme com o ator
que dá nome ao personagem. Colo-
rido.

14h25m
GLOBINHO — Noticiário infantil nar-
rado por Berto Filho. Colorido.

14h30m
VILA SÉSAMO II - Programa didático
infantil-com os bonecos Gugu e Gari-
baldo e os atores Araci Balabanian e
Armando Bogus.

15h
SESSÃO DA TARDE - Filme: O Pior
Calhambeque do Mundo.

16h55m
GLOBINHO — Noticiário infantil nar-
rado por Berto Filho. Colorido.
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,al jim -»«ê* ..«r
Jack Lemmon c Ricky Nelson em

O Pior Calhambeque do Mundo (Canal 4 — fbih)

17h
SHOW DAS 5 — Sempre desenhos
animados diferentes. Hoje: Grande Po-
legar, Detetive Particular. Colorido.

17h30m
HANNA BARBERA 75 - Desenhos
animados. Hoje: Goober e os Caçado-
res de Fantasmas. Colorido.

18h
FAIXA NOBRE - Dois filmes dedicados
ao público infantil: Agente 86 (sátira
aos agentes secretos, com Don Adams
p. Barbara Feldon) e Mary Tyller Moore
II {filme com a atriz que dá nome ao
personagem). Colorido.

19h
CUCA LEGAL - Novela de Marcos
Rey. Direção de Osvaido toureiro.
Com Francisco Cuoco, Hugo Carvana,
lona Magalhães, Suely Franco e Fran-
çpise Fourton.

19h45m
JORNAL NACIONAL - Noticiário com
Cid Moreira e Sérgio Chapellin. Colo-
rido.

20hl5m
ESCALADA — Novela de Lauro César

CANAL 6

Muniz. Direção de Régis Cardoso. Com
Tarcísio Meira, Milton Morais, Renec
de Vielmond e Isclda Cresta.

_lh
A GRANDE FAMÍLIA - Texto de Paulo
Pontes e Armando Costa. Direção de
Paulo Afonso Grisolli. Música de Sid-
ney Miller. Com Brandão Filho, Jorge
Dória, Heloísa Mafalda e Luiz Arman-
do Queiroz. Episódio de hoje: Há Mé.
todo na Loucura de Tuco?

-Ih55m
O REBU - Novela de BráuÜo Pedroso.
Com Ziembinsky, Lima Duarte, Jocé
Lewgoy, Beth Mendes c Isabel Ribei-
ro. Colorido.

22h45m
JORNAL INTERNACIONAL - Noticia-
rio com Sérgio Chapellin. Colorido.

23h05m
KOJAK — Seriado policial pela Univer-
sal Television, com Telly Savalas, Don
Frazer e Kevin Dobson, Hoje: Filme a
ser programado.

24h
CORUJA COLORIDA - Filme: Outra
Chance.

Ilh30m
TV EDUCATIVA - Aulas de Conheci-
mentos Gerais.

15h

12h
SERIADO DE AVENTURAS - Apresen-
tando dois filmes: Os Irmãos James
do Missouri e Marte Invade a Terra.

12h30m
REDE FLUMINENSE DE NOTÍCIAS -
Noticiário com José Saleme, apresen-
tando O Esporte em Cima da Hora.

13h
PROGRAMA EDNA SAVAGET - Pro-
grama feminino, com entrevistas, va-
riedades e desfile de moda.

14h
ESQUADRÃO ARCO-ÍRIS - Desenho
animado japonês de ficção espacial.

14h30m
FANTMAN — Desenho animado japo-

SUPERDINAMO - Desenho animado.

15h30m
CLUBE DO CAPITÃO AZA - Corn o-,
Super-Heróis, Esper, Ultra-Man e Bat-
man. Coiorido.

17h45m
SESSÃO PATOTA - Desenhos anima-
dos apresentando a Pantera, O Ins-
potor, Grump, Tom e Jerry e Pica-
Pau. Colorido.

18hl5m
GENTE INOCENTE - Programa infan-
til apresentado por Lúcio Mauro, com
a novelinha, bonecos vivos e cônsul-
tório infantil. Participação especial de
Ankito.

19h
MEU RICO PORTUGUÊS - Novela de
Geraldo Vietri. Com Jonas Melo, Mar-
cia Maria, Maria Esteia e Cláudio Cas-
Iro. Colorido.

canal 13

19h40m
ÍDOLO DE PANO - Novela de Teixei-
ra Filho. Com Toni Ramos, Susana
Gonçjlves e Carmem Silva. Colorido.

2Oh20m
O MACHÃO - Novela de Sérgio Jo-
ckiman. Com Antônio Fagundes e Ma-
ria Izabel de Lizandra. Colorido.

20h4Sm
FACTORAMA, EDIÇÃO NACIONAL -
Noticiário com Gontijo Teodoro, íris
Lettieri, Fausto Rocha e Ferreira Mar-
ti ns. Colorido.

21h
Os Trapalhões — Humorísticos e mu-
sical. Com Renato Aragão, Dedé San-
lana, Mauro Gonçalves e Muçum. Co-
lorido.

23h
Longa-metragem. Filme: O Homem
Que Ri. Colorido.

lh
VARIG E' DONA DA NOITE - Filme:
Algemas de Cristal.

12h02m
TV EDUCATIVA - Aulas de Conheci-
mentos Gerais.

12h30m
JORNAl DA TARDE - Noticiário na-
cional e internacional com Kity Nu-
nes e Dinoel Santana. Colorido.

13h
ZORRO — Filme. Colorido.

13h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Kity Nunes. Colorido.

13h35m
PROGRAMA HELENA SANGIRARDI -
Programa feminino de variedades so-
bre: culinária, ginástica, moda, deco-
ração e artes em geral. Colorido.

14h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

I4h35m
AULA DE FRANCÊS - Colorido.

14h50m
PRIMEIRA SESSÃO - Filme de longa
metragem.

15h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

15h35m
PRIMEIRA SESSÃO - Continuação.

16h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

16h35m
PRIMEIRA SESSÃO - Final.

17h
HUCK FINN - Desenho. Colorido.

17h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

17h35m
RIN-TIN-TIN - Filme de aventuras

com os personagens Cabo Rusty e Te-
nérite Rip Master.

18hOSm
BATMAN - Desenho. Colorido.

18h30m
AGORA — Noticiário apresentado por
Leonardo José. Colorido.

18h35m
VIAGEM FANTÁSTICA - Desenho.
Colorido.

19h05m
LENDA DE UM PISTOLEIRO - Wes-'lem. 

Colorido.
19h30m

JORNAl MAIOR - Noticiário apre-

20h
RODADA DE FOGO - Filme: laramie,
com John Smight, Spring Byington,
Robert Fuller e Dennis Holmes. Co-
lorido.

21h
AGORA — Noticiário apresenlado por
Dinoel Sanlana. Colorido,

_1h05m
RESERVA ESPECIAL - Filme; Rivais
do Volante.

__h45m
Dr. Kildare — Seriado com Richard
Cliamberlain. Colorido.

23h40m
sentado por Carlos Biánchini, Anita ÚLTIMA SESSÃO - Filme: Fugindo da
Taranto e Ronaldo Rosas. Colorido. Tempestade.

HOJE NA RÁDIO
JORNAL DO BRASIL

ZVD-66
AM-940 KHz 01-4875 KHz

8h 30m
portes,

CAMPO NEUTRO — Es-

15h -- MÚSICA CONTEMPORÂNEA
./. Geils Band, Johnny Winter, Jaci: Bru-
cc, Be-Bo-p Dcluxe c Lou Reed.

22h — PRIMEIRA CLASSE —
Toscu: Árias Orquestradas, de Puccini
(Sinfonia Colúmbia — 8'07); Danças Es-
panholus Op. 12, N°s. 1, 2 e 3, do Mosz-
kowski (Orquestra Sinfônica dc Londres
— ')':'()); Introdução e Pas des Nutions,
de Burgmuller (Orquestra Sinfônica de
Londres — 13"2õ) e Suite Sinfônica dc
On the Waterfront, cle Bernstein (Filar-
mônica dc N. York —- 19".' 1).

23h — NOTURNO.

JORNAL DO BRASIL INFORMA —
7h30m, I2h30m, I8h30m, 0h30m, sáb, e
dom., 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30.

INFORMATIVOS INTERMEDIA-
RIOS — Dc meia em meia hora (somen-
Lc de 2a. a 6a.), a partir das 6h30m.

FM-ESTEREO -99.7 AAHz

K_Z lêV^-W R̂B 3S
_

Diariamente das lüh ás 24h.

20h — CLÁSSICOS EM FM —
Abertura da Opera La Gazza Ladra, cle
Rossini (Von Karajan — 9'52); Concerto
para Violino n°. 2, em Si Menor. Opus 7

La Campunella, dc Paganini (Max
Rudolf — 25'50); Concerto para Harpa
em Sol Menor, de Parish-Alvars (Fruh-
beck dc Burgos — 24':'5) c Rcvcil des
Oiseaux, cle Messiaen (Vaclav Ncumann

23'40).

INFORMATIVOS EM UM MINUTO
A partir das llh, de hora em hora.

Correspondência pari • RÁDIO JORNAl DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 - 7." andar - Telefone: 264.4422.

ARTES Fl ASTH AS

XILOGRAVURAS JAPONESAS -

Mostra de 36 irabalhos ac 31 *r-
listas contemporâneos do Japão,
entre eles Hitleo Hiamir», Masuo
IWeda, fumiaki FuWta, Akiko Shi-
r<íi e Fuiniç Tamura. A expcíí-no e
complementada por algumas peças
pertencente* s coleção cio MMBA,
de ar(-,vadore_ como Hokosai, Hi-
roshige e. Utsma'o c proieçáo cle
filmes sobre arte japonesa. No
Museu Nacional de Belas-Artes, Ave-,
nicJa Rio Branco, 199. De 3a. a bi..
dai 13h áo |9h, sáb. e dom., ííòs
I4h es 19h. Inaugurdção hoje às
18h.

CARMELO SENA - Pinturas. Alitã.
lia, Avenida Atlântica, 1 936. De
2a. a 6a„ das 1 Oh às 18h. Até do-
mingo.

COLETIVA - Pinturas dc Adilson
Santos, Saboya, Dacosta e Busta-
mànte Sá. Galeria 5amarte. Av, Co-

p.icabsna, 500. De 2a. a 6a., das
14h is 22h, sáb. das lOh ás 19b.
Até dia 28.

COLETIVA — Pinturas e desenhos
dc Scliar, Iberé Camargo, Vsssarel-
li, Berni, Jaila s Volpi. Galeria
Domui, Rua Joana Angélica, 18J.
üe 2a. a 6a., das 14h ás 22h, sáb.
das 16h ás 21h' No Io andar, cx-

posição dc ArtNouveau c Ari Déco.
Ate die 28.

GENIVAL GOMES - Pinturas. Ga-
leria Quadrante, Rua Venancio Fio-
res, 125. De 2a. a sáb., das Mh
Às 22h. Até dia 2S de fevereiro-

COLETIVA - Gravurai de Miro,
SaivHor Dali, Braque, Picasso, Vas-
sarelli, Cezar, Mathíeu, Max Ernest,
Vicente do Rego Monteiro, Volpi.
Galeria Vcrnissage, Rua Maria Gui*
teria, 42. De 2a. a 6a„ das 14h
às 22h e sáb., das 17 às 22h.

ROBERT INDIANA - Obras grifiev-j
pzrtificciv.cs ac portfclio Deçade.
Pctile Galerie, Rua Barão da lo*-
re, 220. De 2a. a sáb.. da: I5h
às 22h. Até dia 7 de março.

COLETIVA — Exposição do acervo
cem obr<35 dos artistas: Paulo Po-
ber: o leal. Zimmerm.nn, Piotr ina,
Bia Wouk, Wilma Martins, Bianco,
Tomis Ohtake, Ivan rreiias, Os.niar
Dillon, Scliar, Galvão e Zaluar.
Graffiti Galeria de Arle, Rus Maria
Quitéria, 85. De 2a. a 6a. das 14h
as 22h, sábados, das 16h às 22h.
Até dia 10 de março.

SYLLENO CÓPIA - Pinturas. Museu
Histórico da Cidade, Estrada de
Santa Marinha, s/n. Dc 3a. a 6a..
das 13 ãs 17h, sáb., dom. e íe-
riados, das llh às 17h. Até dia 4
de março.

BIBLIOTECAS

ARQUIVO NACIONAL - Bibliolc
ca especializada em documentos e
obras nacionais, gravações histó-
ricas e folclóricas, Praça da Repú-
blica, 26 (252-2338). Dc 2a. a 6a.,
dai 9h30m às 17h30m.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES — Especializada cm
Engenharia e Transporte, no Alinis-
tério dos Transportes. Praça 15
(231-1406). Dc 2a. a 6a., das 9h
às I8hl5m.

Cultura, Rua da Imprensa, 16'4.">
andar 242-6506): De 2a. a óa., das
9h às 181-1.

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE
LEITURA - Rua Luis de Camóes, 30

(221-3138). Dc 2a. a 6a., das 9h às
19h.

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA — Obras gerais e espe-
cializados em assunlos fiscais, eco-
nómicos c (inanceiros. Av. Pres.
Antônio Carlos n.° 375 12.° andar

(222-3168). D« 2a. a 6a., das 9h
às 18h45m.

BIBLIOTECA DO FOLCLORE - Es"

pecializada em assuntos folclóricos.
Rua do Catete, 179 (285-4873). De
2a. a 6«., das 9 às 17h.

THOMAS JEFFERSON 1 USACENTER
— Especializada cm assuntos ame*
ricanos, possuindo iornais, revis-
tas, panfletos, discos, partituras, mi-
crofilmes t microfichas. Assunlos

principais: educaçüo planoiamento
urbano, Arquitetura, artes c lilcra-
tuia. Serviço de empréstimos domi-
ciliar e serviço de referência. Ru_
Barata Ribeiro, 18) Ioia I (237-2521).
De 2a. a 6a. das lOh às 21 li.

BIBLIOTECA DA SOCIEDADE BRA.
SILEIRA DE CULTURA INGLESA -

Grand. variedade dc livros ingleses,
desde autores antigos até os mais
recentes. Revistas modernas e Íor-
nais atualizado:.. Centro; Av. Graça
Aranha, 327/3." andar (23I-°U33).
De 2a. a 6n., das 9h às I9h. Copa-
cabana, Avenida . AHanlíca. 4 228

2S7-0608). De 2a. a 6a„ das 9h às
I2h30m e das I4h às 19h.

BIBLIOTECA DO MUSEU DA CIDADE
— Especializada em História da Ar-
te. Estracia de Santa Marinha, s/n.1?.
De 3a. a 6a., das 9h às 17h.

BIBLIOTECA ESTADUAL - Grande
variedade de livros e periódicos an-
figos e recentes, Especializada em
documentos sobre o Rio de Janeiro,
com obras raras e precisas sobre o
assunto. Sessão especializada em
Braile, com um acervo de cerca dc
947 obras. Avenida Presidente Var-

gas, I 261 (224-5376). Dc 2a. a 6a.,
das 8h às 20h.

BIBLIOTECA DO IBAM - Aberta aos
interessados cm Adininístração A^u-
niclpal, •.om acervo clc 10 mil vo-
lumes, Rua Vise. Silva, 157 -

(266-2132). De 2a. a 6a. das 8h30m
às 18h30m.

Rivais cio Volante
(Canal 13 — 21h05m)

BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA
— No Ministério de Educação e

BIBLIOTECA DO CLUBE DOS DE-
CORADORES - Especializada òm
arte e decoração em gerai. Av.
Copacabana, I 100 - 2.° andar -

(235-2135). Dc 2a. a 6a., das I4h
às 18)-..
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O Qüli HA 1'AIIA VEIt

Siío Paulo

CINEMA

Fuja Enquanto E' Tempo
<L Eminerdeiiri. do Eclourircl
Molinaro. França, ld7'J. Co-
méclln criminal, riu quo um
assassino deve .salvar a vida
do um homem a fim de po-
der inalar outro. A cores,
Com Lino Ventura, Jacques
BitI, Carol Inc Celle, Nino
Castelnuovo. Horário nor-
mal. No Cine Oliclo, Avenida
São João, 473. (14 a no.s i.

A Execução do Soldado
Slouilc (The Executíon oi
Pri vale Slovik), úe Lamont.
Johnson. EUA', 1974, Büsea-
do no livro de William
r.radford lluie. Sobre um
militar condenado à morte
por deserção, o único caso
registrado nas fileiras nor-
te-amerleanas durante a
Segunda Guerra Mundial. A
cures. Com Martin Sheen,
Ned Beatty. Gary Buscy.
Horário normal. Nos Cines
Metro iAvenida São Joáo.
71)!)i e Liberty i Avenida
Paulista, 2 064). (1G anos).

Renegados alé a última
Rajada, de Robert Altman.

EUA, 1074. Reíilmagem de
uma história tornada suces-
so cm 1949, vivida p o r
Farley Granger e Cathy O-
Dotinell sob a orientação de
Nicholas Ray. Amarga Es-
perança 'They Live by
Night). A tragédia do mari-
do criminoso c mulher ino-
cente que, perseguidos pela
policia por quase todo o Sul
dos Estados Unidos, acabam
perdendo a partida com a
morte do marido exatamen-
te quando pretendia rege-
ncrar-sc. A cores. Com
Keith Carradine e Shelley
Duval. Horário normal. A
partir desta quinta-feira
nos Cines Gazctinha (Ave-
nida Paulista. 900i c Copan
(Avenida Ipiranga, 200». 113
anos).

Luzes da Cidade iCity
Lights), de Charles Cha-
plin. EUA. 193!. Um dos
clássicos do cinema, inicia-
do ainda ao tempo cia cena
muda e que .se conservou si-
lencioso embora terminado
já em plena era do falado.
Chaplin somente admitiu
no filme uma trilha musical
cle sua autoria. O eterno va-
gabundo, Carlltos, c o seu
amor por uma cega quc
vende violetas na rua. Com
Virgínia Cherril, em pre-
to e branco. Horário nor-
mal. No.s Cines Marrocos
(Rua Conselheiro Crispinia-
no. 3521. Marachá 'Rua Au-
gusta. 7781 c Center (Briga-
deiro Faria Lima. 1 1911. >10
a no.s i.

O Homem Mosca iSajety
Lasli, de Harold Lloyd. Es-
tados Unidos. 1923. Versão
original do êxito de Lloyd.
com Sam Taylor c Fred
Kewmayer, Aventuras e
malabarismos n u m arra-
nha-céu, misturando humor
desenfreado com sentido dc
suspense. As 21 hs única-
mente nesta sexta-feira, no
Museu Lasar Segall, Rua
Afonso Celso, 362/388. (LI-
vre).

TEATRO

Salva, cle Edward Bond.
Pela primeira vez no Brasil,
o texlo do dramatuiT.o In-
glés que tanta repercussão
obteve quando encenado em
Londres. Direção de Ade-
mai Guerra. O comporta-
menlo humano nas mais
contraditórias sltu a c; õ e s.
Com Mlrian Mohler, Ar-
mando Bogus, Satll Cabral
u Mareia Real. Diariamente
as 21h 15m. No Teatro Paiol.
Rua Amaral Gurgel, 104 M8
anos).

Caminho dc Volta, cle
Constiolo cle Castro. Monta-
gem dc Fernando Peixoto,
cenografádfl por Gianni
Ratio. Conflitos do homem
enquanto indivíduo c como
grupo social. Com Othon
Bastos e Mari ha Overbeck.
Diariamente á.s 21h. No
Teatro da Aliança France-
sa, Rua General Jardim,
182. il8 anos).

Grcta Garbo. Quem Diria,
Acabou no Irajá, dc Fer-
nando Melo. Direção de Leo
jusi. Triângulo sentimental
envolvendo um homem de
meia idade quc tenta se
identificar com a celebre
estrela dc Hollywood, uma
prostituta e um rapaz vindo
do interior para a cidade
grande atrás cle sensações.
Com Raul Cortez, Jandiri
Martinl e Marcello Picchi.
Diariamente á.s 21h. No
Teatro Maria Delia Costa,
Rua Paim, 72. iIS anos).

ARTES

Euc.al-E.rpo — Esta gale-
ria resolveu prolongar a sua
tradicional Feira de Festas
até o final dc fevereiro,
dando assim oportunidade
para quem quiser dar um
presente de páscoa com ob-
jetos de arte. Cartões, mi-
ni-qüadros, cerâmicas, cs-
culturas, objetos, mobiles,
tapeçarias, b i j u t, e r i a s c
jóias assinadas por Cha-
roux, Toyota. Nakakubo.
Hannah Brandt. Maria na
Reií. Aldemir Martins, Alice
Brill. Agi Stráus, Ionaklo
Cavalcanti. Os preços va-
riam entre CrS 5,00 e CrS
500.00. Horário: Das 14 às
22 horas. Av. Francisco Ma-
tàrazzo, 612 Agua
Branca.

Ttineu na Global — A
Comgas está patrocinando
na Galeria Arte Global a
exposição cle Antônio Carlos
Rodrigues — Tuneu —¦ ex-
aluno dc Tarsila do Amaral
e Wesley Duke Lee. A expo-
sição ò dc desenhos, aquare-
laseguache sobre Fabriano.
apresentando a nova fase
do artista que compareceu
as IX. X e XI Bienais de
São Paulo recebendo na íil-
tinia o Prêmio Aquisição do
Itamarati. A exposição será
encerrada a 7 cle março. De
segunda a sábado, da.s 15 às
22 horas. O.s preços variam
entre CrS 3 mil e CrS 12
mil.

Lasar Segall — O Museu
Lasar Segall está realizando
uma retrospectiva de Lasar
Segall. num rodízio cons-
tante dos seus 130 óleos, 375
aquarelas e guaches, 656 de-

.senhos, 207 gravuras e. 05
esculturas, Rua Alonso Cel-
so, 302/388. Vlla Marlana.

'A_: '¦

Brasília
CINEMA

Paplllon • O filme de
Franklin J, Schaffnor, ba-
seado no romance do Henri
Charriere - o verdadeiro
Paplllon — mostra não só
o.s horrores sofridos pelo.s
prisioneiros cia Ilha. dó Dia-
bo, na prisão da Guiana
Francesa, mas também a.s
fugas espetaculares e veri-
dicas do condenado. Estre-
laclo por Steve McQueen e
Dustin Hof finan. Cine
A 11 a n t i d a. Horário:
I3h 30m, lOhlSm, lOh e
2.11*1 45m. Censura — 1 1!
anos.

O Grande Gatsby — Com
roteiro escrito por Francis
Ford Coppola, o filme de
Jack Clayton baseia-se no
romance do mesmo nome
dc F. Scott Fitzgerald. Es-
frelado por Robert Redford
e Mia Farrow. Cine Astor.
Horário: 14h30m, 17h30m e
21h30m. Censura — 14
anos.

O Magnata — Comédia
cle Gianni Quinaldi bem ao
gênero e estilo italianos. Es-
trelado por Lando Buzzanea
e Rossana Sehiaffino. Cine
Superama Karim. Horário:
16h. 18h. 20h c 22h. Censura
- 18 anos.

O Dia do Chacal — Mui-
tas foram as ve:'cs em que
a OAS — Organização do
Exército Secreto — Tentou,
.sem resultado, matar o
General De Gaulle. O tema
loi explorado pelo escritor
Frederick Forsyth e levado
oo cinema pelo diretor Fred
Zlnriermann, do cinema
norte-americano. Estrelado
por Edward Fox e Àdrien
Legrand; Cine Drive-in. Ho-
rário: 20h c 22h. Censura
18 anos.

EXPOSIÇÕES

Arte e Artesanato da
Bahia — Na Galeria Anti-
qua. com exposição de pin-
turas, gravuras, talhas e
móveis artesanais da Bahia.
SQS —- 202 i Setor Comer-
ciai).

Gravações cm Metal ¦
Exposição de obras cie Wag-
ner. na Galeria cio Holcl
Nacional — Setor Hoteleiro
Sul.

Salvador

CINEMA

Aeroporio 1975  De
Jack Sniight. Conseqüências
cio choque entre um jumbo
c um pequeno avião parti-
cular. Com Charlton Hes-
ton. Karen Black. George
Kennedy. Gloria Swahson c
Linda Blair. Horário nor-
mal. No.s Cinemas Tupy
tRua J. J. Seabra — Baixa
dos Sapateirosi e Tamoio
(Rua Rui Barbosa), i 14
anos).

Gilberto Gil, «te dotninrio pm SííIv.icIoi comi Oiqw no lo.itro ViU Vrllia

Se Dom Juan Fosse. Mu-
lher — Dc Roger Vadim.
Aos 40 anos de idade. Bar-
dot interpreta uma mulher
atraente e sensual, cujo
principal prazer é amar de-
scspcradamchtc e depois
destruir suas vitimas. Com
Brigilfe Bardot, Jane Bir-
kln, Maurice Ronet c Ro-
bert, Hosseín. Horário nor-
mal. No Cine Bahia, à Rua
Carlos Gomes. (18 anosi.

O Grande Galsby — De
Jack Clayton. Baseado na
novela de Scott Filzgerald.
retratando a América dos
anos 20. Com Mia Farrow,
Robert Redford e Karen
Blaek. Continuação. A.s !-!.
16h 30m. 19 e 21h 30m. No
Cine Liceu, à Rua Saldanha
da Gama. 114 anos..

Espiões — De I r v i n
Kersliner. A dupia consa-
grada de MASH interpreta
agora dois agentes da CIA.
Com'Elliot. Gould e Donald
S u t herland. Continuação.
Horário normal. No Cine
Bristol, na Rua do Politea-
ma. 114 anos).

SHOW

Gitbc-to GU --¦ Em tem-
porada curta, até domin-
go. dia 23. Às 21 horas. No
Teatro Vila Velha .Passeio
Público..

Mr Fclix Brass Hand —
Sexta-feira, dia 21, á.s 21 ho-
ras. apresentação no Pc-
lourinho. Sábado, dia 22, ás
11 horas, apresentação nos
jardins rio ICBA (na Aveni-
ria Set? do Setembro, corre-
dor da Vitória) e às 21 lio-
ras, no Teatro do ICBA.

Grupo Folclórico Afonja —
De 21 a 23 do corrente.
A.- 21 horas. No Teatro Cas-
iro Alves, à Praça cio Cam-
po Grande.

Quinteto V i o 1 a d o
Novas apresentações a t e
domingo, dia 23. A.s 21 ho-
ras. No Teatro rio Senac. no
Pciot' inho.

Roda dc Samba Es-
petáculo reunindo sambis-
tas b a i a n o s tradicionais
como Batatinha, Edii Pa-
checo c Ederaldo Gentil. A
meia-noite. No Teatro do
Senac, no Pelourinho.

ARTES PLÁSTICAS

Coletiva — Com traba-
lhos do.s artistas Mareia
Mascarenhas. Denise Pita-
goras, Lia Viveiros e Paulo

Mattos. Até o dia 27. Na Rua
Araújo Pinho, 15.

Belo Horizonte

CINEMA

Exorcismo Negro
V i 1 m e nacional, colorido,
com José Mojica Marins
(Zé do Caixão, e Geórgia
Gomide. Censura 18 anos. O
resgate cle uma divida co-
brada pelo Demônio. Hora-
rio normal, no.s c i n e ni n s
Brasil e Tamoio. Censura 18
anos.

Cassino Ropalc Ceai
Peter Sellers e Ürsula
Andress. Comédia. Horário
especial. Colorido. No Cine-
ma Acaiaca. Censura 18
anos.

Girassóis da Rússia (3a.
.semana I — Com Sophia
Loren. Narra o drama
dc unia mulher que procura
o marido desaparecido nos
campos de batalha da Rús-
sia e quc o encontra desmé-
moriado e casado. Filme co-
lorido. em horário especial.
Cinema Guarani. Censura
14 anos.

Festival dc Música Pop
No C i n c m a Patlié:

dias 19 e 20. Woodstock
Km horário especial, dias 21
a 23. Concerto Para Baiíglci-
desh, clias 24 c 25. Watts-
tah. dias 26 e 27.

TEATRO

Os Almôndegas — Show
de música popular bra-
sileira apresentado por
grupo do Rio Grande do Sul.
Censura livre. O shoio per-
manècerá no Teatro Mari-
lia até o dia 23. Diariamen-
te ár. 2lii.

Ha Vagas para Moças
cle Fino Trato — De Ai-
cione Araújo, está em
em cartaz por tempo lnde-
terminado no Teatro Senac
1150 lugares). Conta o rira-
ma rie uma dona de pensão
entre a mentira e a verda-
cle. representadas por duas
hóspedes. Com Vera Fajar-
do (Lúcia), Vilma Henri-
ques iMadalena) e Lcnicc
Almeida (Gertrudos). As
21h.

EXPOSIÇÕES

O Museu de Arte Moder-
na cia Pampuiha continua

mostrando as obras premia-
da.s no VT Salão Nacional
de Arle. Aberto diariamente
ale às Í81l.

O Museu Histórico Ber-
nardo Mascarenhas iCidade
Jardimi é a ca.sa mai.s anti-
ga da Capital. Mostra obje-
tos da Comissão Construto-
ra da cidade, peças dc mo-
biliárlos antigos vindos de
Ouro Preto, oratórios, alta-
res e uma grande pinacote-
ca. Horários: de 12 á.s 17h,
diariamente, exceto a.s se-
gundas-feiras.

A.s galerias Guignard e
AMi continuam mostrando
a.s obras do seu acervo.
Quadros de pintores minei-
ros e nacionais.

Recife

CINEMA

Ritz — Madre Joana
dos Anjos, de Jerzy Ka-
walerowicz, com Lucyna
Winnicka, Censura VI) anos
(Av. Visconde cle Suassu-
na i.

Astor — Viver p a r n
Matar, com André Char-
pak c Mark Cassot. Censura
18 anos (Av, Visconde de
Suassuna i.

São Luiz — Oh quc Dc-
licia dc Patrão, come-
dia nacional, com Zezé Ma-
cedo. Geórgia Quental. Jor-
ge Dória. Censura 18 anos
|Rua da Aurora).

Vi neza — O Vitimo
Trem, drama com Jean-
Louis Trintignant e Ro-
my Schneider. Censura
lo anos (Rua do Hospício).

Moderno Aladim c a
Lâmpada Maravilhosa, co-
média nacional com Rc-
nato Aragão e Dedé Santa-
na. Livre iPraça Joaquim
Nabuco'.

Cinema de Arte (Coli-
seu) — Focalizando Marie-
ne Dietriclv, exibe A Peca-
dora até o dia 22. Csnsura
14 anos. A partir de 23. AU-
rc a Primeira Pedra. Cen-
sura 14 anos (Estrada do
Arraial i.

Art-Palácio -- O Castc-
lo das Portas dc Fo-
go. drama com Erna Sclut-
rer, até sábado, 22. Censura
18 anos. Visitantes da Noi-
tc. com Charles Brou-
son, a partir do dia 23. Cen-
sura 18 anos íRua da Pai-
mai.

SHOW

No Ginásio rie Esportes,
da Prefeitura, na Imbiribei-
ra, dia 22 — sábado — Raul
Seixas e Conjunto, às 21 ho-
ras. Única apresentação.

O Tucap — Teatro ria
Universidade Católica — cle
hoje a 23/ 2. às 21 horas,
com a peça de Benjamim
Santos .4 Barca da Ajuda.

EXPOSIÇÕES

Na Vivência, na Av. Enge-
nheiro Domingos Ferreira,
2 766, em Boa Viagem, no
horário comercial, quadros
dc Fernando Lopes.

A Galeria Ranulfo, no
Hotel Miramar, expõe pin-

turas cle Wòllirigtoh Virgoli-
no e Alcides Sanlos.

A Casa Caiada, na Rua
Alagoana, 04, nu Iputlnga,
COlll exposição permanente
cle tapetes.

Porlo Alèíí.rc

CINEMA

O Dia do Golfinho ¦
Realizado por Mike Nichols
(diretor cle A Primeira Noi-
te dc um Homem). E' um
dos seis filmes em lança-
mento nesta semana na Ca-
pitai gaúcha. Conta a.s ex-
periénclas de um cientista
'George Scotti eom golfi-
nhos, A história se complica
quando a fundação que pa-
trocina a.s experiências, re-
solvc utilizar o.s golfinhos
como agentes dc sabota-
gem. Também no elenco
Trlsh van Devere. Música
cle Georges Delerue e. foto-
grafia de William Fraker.
No Imperial e Presidente
110 anos).

Paolo, o Quente — Com
Rossana Podcsta c Giancar-
lo Gianini (Mimi, o Meta-
lúrglco). O diretor Marco
Vicario tenta uma critica
ao fascismo, com as aventa-
ias de Paolo, um lider entre

o.s homens e o conquistador
de todas a.s mulheres. Tam-
bem no elenco. I.ione! Stan-
der. Ornella Muttl e Gasto-
no Mosehin. No Vitória. Co-
lombo. Rey <• Rio Branco
118 anos..

O Comprador de. Fcr.cii-
das — Segunda versão do
conto do mesmo nome de
Monteiro Lobato. O filme
rie Alberto Pieralisi tem
Jorge Doria e Leila Abramo
nos principais papéis. Jorge
Doria elabora u m a ope-
ração para vender sua fa-
zeiicla chamada E s p i g ã o .
surgindo dai uma série dc
problemas e complicações.
Também com Agildo Ribci-
ro. Eliane Martins e Tião
Macalé. No Baltimore. São
João. Coral e Center '10
anos).

TEATRO

.4 Dama de Copas c o Rei
de Cuba — Em reprise, a
peça dc Timoehenco Webbi
conta o conflito social cle
uma prostituta e cie uma
operária que dividem um
quarto. No Teatro de Arena
(Altos do Viaduto da Borges
cie Medeirosi. As 21h. CrS
ío.oo e. CrS 5.00 (estudante).

"tlr?* 20.00-22.30
STEVE —
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JUCA CHAVES
O PEQUENO NOTAVEt

4a a DOMINGO às 21 30hs
DUAS ÚLTIMAS SEMANAS

TEATRO DA LAGOA - Tel. 227 6686

HELENA RUBINSTEIN fpresents CIDINHA CAMPOS em

HOMEM NÃO ENTRA
PENÚLTIMA SíMANA - De 5a. a Domingo

ás 17 horas - TEATRO DA LAGOA
PRECO ÚNICO: CrS 30.CO

Reservas: 227 6686 - Liberada a p/ 18 ênes
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-K e canecão apresentam
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*******************

De PAULO PONTES para você lembrar de
ANTÔNIO MARIA e DOLORES DURAN.

Produção: BENIL SANTOS
Direção: BIBI FERREIRA
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Caprichos
da «ciiética

William Lysler, economis-
ia inglês, especialista em cál-
cuios estatisticos-comparalivos
das laxas clc nascimento clc cri-
ancas por sexo, chegou à con-
clusão clc que é muito maior,
estatisticamente, a possibill-
cladc de que os pilotos cle aviões
clc combate e os médicos (não
as médicas) aiiestesistas le-
nham filhos homens. Em arligo
publicado em uma importante
revista cle obstetrícia c gineco-
logla da Grã-Bretanha, Lysler
precisa, ainda, que o denso
nevoeiro que se abateu sobre
Londres em l!)íi2, durante cin-
co dias, foi seguido, 270 dias
mais tarde — o tempo de uma
gravidez — cle uma queda con-
siderável no número dc nas-
cimentos de crianças do sexo
masculino. O mesmo fenômeno,
segundo cle, registrou-se após
a grande inundação que atin-
giu à cidade clc Brisbane, na
Austrália, em 1966.

A partir dessas constata-
ções, Lyster formula a hipótese
de que todo estado cle grave
tensão (stress) tem como uma
de suas conseqüências o desa-
parecimento. n o organismo
masculino, cle um grande
número d e espermatozóides;
com a particularidade dc que o
decréscimo de espermatozóides
masculinos é muito maior do
que o cie femininos. Dai, ele
chega a uma conclusão ainda
mais ousada: se um homem
quer aumentar as suas chances
dc gerar uma filha, o melhor é
viver durante pelo menos 50
dias (tempo clc formação dos
espermatozóides) uma vida
aventurosa, cheia de perigos e
de imprevistos.

Dedos em
demasia

O jornal Kayhan, cle Tee-
ia. revela a existência, em uma
aldeia na província cle Mazan-
baran, no Nordeste do Irã, de
uma família de sele membros,
qualro dos quais têm um dedo
.suplementar em c.ada mão e
cada pé. Ao contrário do que se
poderia supor, o pai e a mãe
dessas quatro crianças excepci-
onais não têm nenhum paren-
tesco entre si e suas extremida-
des são perfeitamente normais.

Conferências
a distância

Homens cle negócios
podem agora reduzir o gasto cie
tempo em viagens para conlc-
rencias e reuniões, graças ao
uso dc uma das mais novas cri-
ações do campo das telecomu-
nicacões. Trata-se de um ser-
viço cle televisão cle circuito íe-
chado, que permite reuniões
face a face sem a necessidade
de deslocamento.

Esse serviço Íoi criado em
1972 pelo Governo britânico,
que agora tem e m funcio-
namento cinco estúdios em
grandes cidades do país. A pri-
meira reunião cle negócios atra-
vés da Conlravision, realizou-se
recentemente n a Inglaterra.
Dirigentes da British Oxygen
Company em Londres, Man-
chesler, Glasgow e Birmih-
gham participaram da confe-
rencia, que durou duas horas.

Cada estúdio de Conlra-
vision — com ar condicionado
p á prova cle som — acomoda
até 10 pessoas, cinco das quais
podem ser televisadas por uma
câmara de controle remoto. Ou-
tra câmara transmite imagens
de documentos, gráficos, mapas
e modelos.

Já o primeiro serviço Con-
i' r a v i s i o n internacional foi
inaugurado experimentalmente
em maio do ano passado, entre
Londres e Estocolmo. O circuito
de imagem desse serviço anglo-
continental usa canais idên-
ticos aos da Eurovision para o
intercâmbio de programas cle
televisão em geral. Os circuitos
de som vão através de cabos
terrestres e submarinos,

A distancia não é problema
para as conferências por meio
da televisão. Recentemente au-
toridades do Correio britânico
realizaram uma reunião com
membros do Correio austrália-
no, entre Londres e Sydney. Es-
ses êxitos criam a possibilidade
cle que por volta do fim do sé-
culo a Gonfravision venha a eli-
minar grande parte das viagens
cle negócios.
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Uma

profissão
Nos últimos anos, al-

guns jovens da Alemanha
Ocidental escolheram como
profissão do futuro uma das
mais antigas dc seu pais: a
dc construtor de órgãos. Uma
pessoa diplomada nesse ramo
não tem que temer o desem-
prego, por pior que seja a cri-
se econômiqa, pois os bons
construtores de órgãos são
solicitados por numerosos
paises do mundo, enquanto
a.s firmas européias tradicio-
nalmente especializadas no
fabrico desse nobre instru-
mento têm cada vez maiores
dificuldades cm atender às
encomendas, por falta dc
pessoal especializado.

velha
de futuro

Por enquanto, há na Eu-
ropa inteira apenas uma cs-
cola destinada especifica-
mente à formação de cons-
tratores de órgãos, a de Lud-
wisburg, Os alunos vêm de
vários países do Velho Con-
tinente, dos Estados Unidos,
Japão, india, Tailândia e
Nigéria. Além do curso prá-
tico (a escola tem uma ofici-
'na de trabalho, salas para
experiências acústicas c oito
cabinas de afinamento), os
alunos também r c. c e b e ni
noções de teoria musical e de
administração de empresas.
Do exame final faz parte a
construção dc um órgão
segundo plano elaborado pc-
lo próprio estudante.
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O amuleto
salva-vidas

Misto dc jóia e amuleto, es-
ta pequena c simples cápsula
de metal se transformando
num elemento decisivo para
a salvação dc muitas vidas.
Com seus dois centímetros
dc diamento, ela c n c e r ra
uma ficha sintética, c m
material insolúvel, com in-
formações importantes, em
s c i s idiomas: identificação
do seu portador, endereço,
grupo sangüíneo e que per-
tence, fator RH, vacinas que
tomou, medicamentos abso-

lu lamente necessários à sua
'fl.idc, referências a alergias
c outras doenças graves. A
cápsula pode ser pendurada
uo pescoço por uma corrente
ou conduzida como uma pul-
cerra. E' impermeável ate
três atmosferas dc pressão,
resistente a 700 graus dc ca-

lor e a 2 mil quilos de peso
por centímetro quadrado.
Mais de 3 milhões de pessoas,
em toda a Europa, já estão
usando esses mini passaporte
de saúde.

f v ¦ j¥£>.

Paia fala
homens das

A exploração dos cam-
pos petrolíferos submarinos
do mar do Norte, vital para
a economia da E u r o p a
Ocidental e especialmente
para a d a Grã-Bretanha,
exige investimentos maciços,
inclusive na área de tele-
comunicação. Milhares d e
mensagens têm que ser tro-
cadas diariamente entre os
homens que trabalham nas
plataformas a muitos quilo-
metros da costa e os escrita-
rios e laboratórios cm terra
firme. Tudo islo sem falar
nas necessidades de comu-
nicáção familiar, que se tor-

v com os
plataformas

nam mais importantes quan-
do as pessoas ficam semanas
ou meses em estado de isola-
mento. Por isso, os correios
britânicos resolveram estabe-
tecer um sistema costeiro de
canais múltiplos, destinado
exclusivamente à emissão e
recepção de sinais com as
plataformas petrolíferas. As
primeiras antenas fora m
construídas, e já entraram
e in funcio namento, em.
Briinmond Hill e Tceside. As
próximas, em montagem, se-
rão e s t ab etc c i á a s em
Peterhead e nas Ilhas Slie-
tianá.
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horóscopo STARRY CRUZADAS Carlos cia Silva

Signo Solar Vigente: PEIXES
19 de fevereiro a 20 de março.

Conforme cálculos baseados nas Efemérides de Raphael, o Sol

percorre neste período o signo de Peixes. Planeta Regente: Netuno.
Elemento: Água. Mutável. Negativo. Parte do Corpo: Pós. Sistema
Linfático. Metal: Estanho. Cor: Verde-Mar.
M. 25

ÁRIES
(^1 oo março
a
V) c_ abril)

il»!
Contenha seu hábito de en-
trar em detalhes. Evite in-
discrição em negócios e vi-
da particular.

TOURO
(20 de atril
_
20 cio waio) H

Concretização de novas ex-
periências. Evite gastos su-

pérfluos.

CEMEOS

(21 dc maio
• -
20 de Junho)

Seus interesses podem ser
promovidos. Aumento cle
¦/ivacidade em Iodos os
sentidos.

CÂNCER
(21 de- junho

22 cte julho)

Evite os descuidos. Fique
sempre em guarda. Muita

gente pode prejudicá-lo.

IEÃO
(23 d* julho

22 de agosto)

Manha trabalhosa e agita-
da. Procure agir com piu-
dência.

VIRGEM
(23 dc .-gosto
¦
22 dc setembro)

assuntos que exigem sua
aprovação pessoal vão
bem. Planeje as finanças.

nn

QE_y_\JBn

urra
[23 liu scicmbro

22 cio colubro)

Papel importante de ami-
gos num projeto seu. Pos-
siveis lucros inesperados.

MR

ESCORPIÃO
(23 dc culubro
a
21 de novembro)

Forte oposição a seus inte-
resses. Repouso e medi-
Ic-cão.

SAGITÁRIO
(22 de novembro
•I
21 do dcícmbro)

Procure dominar suas ineli-
nações a comprar o que
náo deve. Não especule.
Incertezas.

CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro

lí> de í-tndro)

A saúde precisa dc seus
cuidados urgentes. Livre-se
de qualquer tensão negati-
va.

AQUÁRIO
(20 de janeiro

18 do fevereiro)

Aspectos planetários confu-
sos. Procure ser mais oti-
mista.

_è
PEIXES
(19 dc fever«!ra
A
20 do iiiarjo)

Esteja preparado para mu-
danças repentinas. Revitali-
¦tacão de ambienta.
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HORIZONTAIS — 1 - rabalvn ainda nova: 10 —
cliz-."c do írulo destituído cle base; 12 — que tem
antenas nodosas; 13 — repete três vezes (rena ou
passo cle representação teatral, trecho musical ete. <,
gritando o público tris; 14 — ascendente cle Eiel-
berto. rei cle Kentcm em 565; 15 — mi sttstenido

i na nomenclatura alemã >; 1G — elemento de com-
posição que exprime a idéia cle um; 17 — (abrevia-
iitrn) ácido tricloracético (cm Química); 13 -- par-
ticula resultante da revelação nas chapas fotográ-
ficas; cada um dos pontos microscópicos ente for-
mam o fundo cia chapa fotográfica; 20 — laurácea
tônica p áromática; 22 — um do.s dialetos (alados
pelos chiquitos bolivianos: pedra preciosa não iden-
tificacla. conhecida pelos antigos; 23 — matéria
avermelhada, fétida, cle úlcéras e chagas não tra-
tadas e que consiste em pus seroso e sangue; icor;
25 — segunda letra do -alfabeto ossélico: 26 — peixe
cia costa ocidental chi Africa: 27 — titulo de nobre-
za escandinava, na Idade Média; 29 — personifica-
ção da luz e cio mundo superior dos seres vivos (en-
tre maoris o pollnésíos); 30 — peixe do Brasil, do
gênero holocanlo.

VERTICAIS — 1 — placa saliente, amarela, situa-
da na pálpebra, geralmente ligada á afecção he-
pática; 2 — cerimônia dos xangós pernambucanos,
ato secreto que consiste na consulta dos búzios
quanto ã sonc, doença ou casamento, com sacri-
ficio cle aves como pagamento ex-votivo; 3 — mu-
lher que canta e dança o fado desbracadamente;

—- sábios ou santos dotados dc poder sobre-
humano e às vezes superiores aos próprios deuses;

-- indígena que habita ãs margens do rio Ma-
racá, no Estacio do Amazonas; 6 — nome de seis
povoaçôes cle Rio Muni (Guiné Espanhola); 7 —
um dos idiomas cia África Ocidental; 8 — espécie
cle freixo: 9 — nume comum a várias e diminutas
algas verdes que, cm geral, vivem simbiolicamente
dentro do cilopKisma cle alguns protozoários e ou-
tros invertebrados; 11 — tare.) peixe; muita gente,
multidão; m —- pequeno niarsuplal, malhado dc
preto c branco, também chamado gambá pequeno;
21 - filha de santo, noviça; 24 — palavra francesa
que significa água e concorre liara a formação de
topóhlmós; 25 — bispo cle Salzburgo, morreu em
812, 28 — elemento cle composição grego, que intro-
clu/. a idéia cle repetição. (Colaboração cle S.T. DA
Sil.VA — Rio), Léxicos utilizados Melhoramentos
c Cãsanova,

CORRESPONDÊNCIA

NYtFRA — Niterói — Agradecemos i remesss dos
problemas par_ o Torneio do Nyllra, que faremos re.lizar
cm março.

OG — Rio — Agradecemos as referência, clogio^.s.
Gostaríamos que nos informasse os dids que náo lorom
publicada- «n soluções do cüa anterior, a fim de que
pudéssemos enviá-las. NT ehta registrado no Gisanovas
:omo símbolo desusado no nitõnio, denominação substi-
tufefa pefa de "radõnio". Sc foi publicado "estrondo"

pedimos desculpas. Heróstrato é verificável no Séguier.
Gostarfanios de contar com suas constantes observações,
in foi mando-nos do que náo concordar.

Correspondência, cot.ib orações * remessa tf a livroí •

revistai para: Ruo dai Palmeiras, 57, op. 4 — Botafoy-i
- zcõ?.
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por mera coincidência quo consegui

i localizar Bola Sete nos Estados Unidos.
Passando por tos Angeles, li uma nota

no jornal: nm recital seu na Universidade dc
Bcrkclcy fizera grande sucesso, .lá cm São
Francisco, cm conversa com um dos editores
do Sun Francisco Examinei', perguntei sc ele
sabia o endereço dc Bola Sele. Fie acabara dc
comprar uma matéria a seu respeito, e ime-
chatamente me conseguiu o número do tele-
fone de seu agente. Depois de uma troca dc
telefonemas com Ken Baker, o agente, o cn-
confio estava marcado: às duas horas da tar-
dc, do lado de fora do Restaurante Trident,
em Sausalito, do outro lado da baía. Sausali-
to c seguramente um dos lugares mais atra-
entes cios Estados Unidos. Foi ali quc nasce-
ram o movimento hippie e o.s grandes con-
juntos de música pop: Frank Zappa c os Ma-
mas & The Papas. Santana. Grateíul Dcad.
Foi também por onde Sérgio Mendes começou
seu sucesso, em 19G5.

UM
"SHOW"

DE
SAMBA

CHAMADO
BOLA
SETE

Encontrei um Bola Sete magro, de cava-
nliaque c óculos escuros, sorriso solto, uma
mecha de cabelos brancos que — explica ele
— o acompanha desde os vinte e poucos anos.

Ele já está falando portinglês, nm portu-
guès enrolado, na base da gíria americana:"Eu estou muito feliz com a minha old lady.
do you dig. mnii'.'" Sorrindo sempre, mesmo
quando repassava momentos difíceis, Bola
Sete falou com franqueza sobre sua vida:
''sempre tive vergonha de certos fatos, como
o dc ter nascido pobre: hoje eu conto, porque
pode servir de exemplo a alguém". Mesmo
alguns ressentimentos que guardou da vida
profissional no Brasil não lhe tiram o bom
humor. Diz que vai terminar seus dias na
Califórnia, embora gostasse de voltar ao Bra-
sil: "Mas só como convidado, porque assim
serei wcllcome (benvindo). O Brasil é um
pais para jovens, eu fico por aqui, de Niterói,
olhando a baía, vendo o Rio lá do outro laclo.
É a mesma coisa". E dá uma risada.

LICENÇA DIFÍCIL

Bola Sete está nos Estados Unidos desde
1959. Nesse período só voltou uma vez, em
1962, disposto a abrir uma academia de vio-
lão no Rio, com as economias de trabalho.
Desistiu devido às dificuldades para conse-
guir uma licença. Ficou quatro meses e o
único trabalho que arranjou foi acompanhar
Ataulfo Alves numa excursão. "Peguei meu
dinheiro c voltei pra cá. Deixei lá carro, dois
apartamentos, mulher, e nunca mais voltei."
Antes cle falar sobre sua experiência ameri-
cana, Bola contou pela primeira vez um pou-
co dc sua vida no Brasil, sem desconfiar que
contava praticamente quase que um capítulo
da história do músico popular brasileiro:

— Eu sempre escondi minha idade, mas
estou com 50 anos. Nasci na favela do Santo
Cristo. Com um ano e pouco, meus pais, com
extrema dificuldade — minha mãe morreu
de fome — mudaram-se para Rocha Miran-
da, que ria época se chamava Sapé. Meus
avós tiveram 21 filhos. Os filhos iam morren-
do e os netos iam para a casa deles: 30, 35
pessoas vivendo numa casa pequena. Come-
cci a tocar cavaquinho aos três anos, só de
ver e ouvir os oulros. Tocava música folclo-
rica, as mesmas que hoje — com apuro téc-
nico — ainda toco. Minha mãe lavava pra
fora, meu pai era estivador, mas só conse-
guiu emprego depois que Getúlio subiu. Com
60 anos, o avô era o único que trabalhava, ali
no gasòmetro cle Sáo Cristóvão. Com meus
avós, vivia ainda minha bisavó, de 119 anos.
Ela havia sido escrava e ficava contando es-
tórias para nós. Foi libertada entes da Prin-
cesa Isabel assinar a tal lei. Sentava com 20
crianças em volta, todo mundo tinha tempo
para receber um pouco de carinho seu.

— Depois, uma família cle brancos se ln-
teressou por mim. Fui para a escola, e passei
a viver com eles em Botafogo. Mais tarde,
queriam que eu estudasse Direito, mas eu só
queria mesmo era tocar violão. Viajava três
horas cle trem até Sapé para poder tocar.
Eles não gostavam: quem tocava violão era
vagabundo. Por isso, aos 17 anos fugi. Come-
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cci a freqüentar a Praça Tiradentes. junto
com o pessoal de música. Tinha só um terno
azul-marinho lustroso e deixava meu violão
como ó gerente cie um bilhar — quando apa-
recia trabalho, cu levava vantagem sobre
aqueles que ainda tinham de ir em casa apa-
nhar o violão. Henricão estava preparando
um grupo para ir para Marilia, São Paulo.
Tocamos num cabaré lá. os fazendeiros jo-
gando dinheiro cm cima da mesa. A rua era
dc torra balida. Ficamos oito meses.

Voltei para o Rio já com 13 anos. No-
vãmente fui para São Paulo, c no caminho
encontrei um diretor-ártístico cle um parque
dc diversão de Campinas. Fiquei três meses
ém Campinas. De volta ao Rio. comecei tudo
oulra vez. Participei cle um regional quc to-
cava num parque dé diversões em Barreto,
Niterói. Já na barca, íamos tocando, depois
um cle no.s passava o pandeiro para recolher
dinheiro. Ciro Monteiro, que me ajudou. Blc-
caute, Aracy, Odete Amaral e Gilberto Alves
cantavam com a gente. O dono do parque
pagava quinze mil réis para cacla um. Mas
se chovesse, só pagava a passagem da barca,
porque náo havia espetáculo.

A Rádio Transmissora (hoje Globo)
fez um concurso para violonista c eu ganhei.
Minha vida começou a melhorar um pouco.
O titular estava doente, eu dividia os 200
contos mensais com ele. Era o ano cle 1945.
Nessa época, tive de fugir do Rio, estavam
mandando todo mundo para a guerra. Me
foquei para Belo Horizonte. Sempre fui paci-
fista, nunca quis saber de guerra. Viajei por
ledo Minas Gerais, durante um ano e meio.
Taihbem pelo Estado do Rio. Trabalhei num
circo em Barra do Piraí e em Vassouras, cha-
macio Pavilhão Azul. Fiquei uns cinco meses:
povo bem. boa comida. Mas havia buracos
na lona, e quando chovia não tinha espeta-
culo. Numa das cidades ficamos um més e
choveu 14 dias. Ninguém recebeu um centa-
vo: tivemos de fugir da pensão por não poder
pagar a conta. Em Barra Mansa, choveu 10
clias. O mesmo drama.

Voltei para o Rio e para a Rádio
Transmissora. Como já me chamavam de Bo-
la Sete. ninguém ia me descobrir lá. Aliás,
eu ficava furioso com o apelido, mas um dia
fui visitar meus sobrinhos e eles foram logo
me chamando cle Bola Sete. Acabei me acos-
tumando. Hoje ninguém sabe quem é Djalma
de Andrade. Andei tocando no Programa de
Ary Barroso, lá por 1930, se não me engano,
no Calouros cm Desfile. Tirei nota 5. Quan-
do eu tinha uns 20 anos, um tal de Lins fez
as primeiras guitarras elétricas a que ouvi
falar. Vendeu uma para o Pereira Júnior, que
tocava num dancing. E a outra pra mim, por
3 mil cruzeiros antigos. Eu toquei nesses
danrings toclos, o Brasil, Farolito, ali perto
cio Cineac, na Samba-Dancing, no velho
Assyrius, no Carioca, ali no Tabuleiro da
Baiana.

Durante três anos, toquei no Trem
da Alegria, com Lamartine Babo, Yara Sal-
les e Herbert Bóscoli, o Trio dc Osso, por-
que eles eram toclos magrinhos. Eles é que
me levaram para a Rádio Nacional. O Trem
era no João Caetano, assistido diariamente

per cerca de mil pessoas. A gente tinha de
sair pela porta dos fundos: o auditório ficava
cheio de mulher. Era fã demais para cada um
de nós. Em 1948. resolvi entrar numa escola
dc música, mas tive antes de concluir o gi-
násio.

DOLORES DIFÍCIL

Participei da Boate Monteearlo. na
Gávea, que tinha direção cle Carlos Machacio.
Depois, no Casablanca, na Praia Vermelha,
num show de Paulo Soledade e Fernando Lo-
bo, com Ângela Maria c Dorival Caimy: "Coi-
sas e Graças ds Bahia". Eu fazia um pesca-
dor. além de tocar. Um irmão de Getúlio,
Flores da Cunha e Alencastro Guimarães
eram alguns dos freqüentadores. John Way-
ne. de visita ao Brasil, passou lá uma noite.
Um dia desses ele estava passeando aqui cm
Sausalito e eu fui falar com ele, ciue náo sa-
bia quc havia dançado com a minha música.
Balemos um bom papo. Nessas boates, a gen-
te tocava das seis ás nove da manhã.

Tinha uma inoreninha que era crooncr
da Boate Beguin. na Glória. Eu fui convidado
para fazer um conjunto e levei ela comigo.
Era um talento fabuloso, cantava em várias
línguas. Só era de convivência difícil, Toca-
mos no Drink, no Vogue. Ela se chamava Do-
em volta. Depois que acabavam as danças, os
lores Duran. Já era a vez de "Bola Sete e seu
Conjunto". Fiz depois uma orquestra para o
Baile dos Artistas, no Hotel Glória. Recebe-
mos convite para irmos para Buenos Aires e
Montevidéu, no Festival de Punia dei Este —
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Em tudo o que faz lá fora, muitas
vezes ao lado de músicos famosos, Bola Sete

se esforça para alcançar a perfeição,
como uma forma de retribuir aquilo

que aprendeu no Brasil

acho que era 1954, Chegamos a fazer uma
tounVé pela Espanha.

— A grande estrela cia noite era Grande
Otelo, no tempo da Urca, fazendo mil dólares
por mês, sempre com três ou quatro louras
músicos tocavam a "Alvorada" para o próxi-
mo presidente, o Marechal Dutra. Eleito, a
primeira coisa que ele fez foi fechar os cas-
sinos: ficamos toclos desempregados, Bu lutei
muito para conseguir tocar no Cassino da
Urca, quando consegui um contrato, cheguei
lá para estrear c havia nin aviso na porta:"Fechado". E eu havia focado a "Alvorada"
pra ele, lá no Leme. Nunca vou me esquecer.
Depois fui tocar cm Copacabana, no Bacará,
no Cangaceiro. Nunca fui muito popular no
Rio, porque cu era uma espécie de homem da
noite.

COM GILLESPIE

Bola Sele chegou nos Estados Unidos em
1959 e até 1962 tocou quase quc diariamente
nos hotéis da cadeia Sheraton Seu nome
nunca aparecia nn porta, "porque o gerente
tinha medo de me perder", Mas um dia, Dizzie
Gillespie ouviu-o tocai' e convidou-o imedia-
tamente para gravarem um disco juntos. Sua
vida, mais uma vez, começou a mudar.

Como já estava nos Estados Unidos, foi
convidado a participar do famoso concerto de
Bossa Nova do Carnegie Hall: "Um grande
desastre, ninguém conseguia ouvir ou ver a
cara do João Gilberto, a grande atração". Bola
Sete diz que .só conseguiu se salvar profissio-
nalmente do fracasso porque doi.s meses an-
tes fizera grande sucesso, ao lado de Gillespie,
no Festival de Montercy. "João é grande, mas
é para small atmospherc (ambiente peque-
no)".

.Mister Bola consegue então sair da cadeia
dos Hotéis Sheraton, onde foi substituído por
Charles Byrd. Cria um trio próprio e vai tocar
no Villagc Gate e no Vangard, cm Nova
Iorque, com contrato em aberto. "Mas nào
agüentei e wcnt back (volteil para Frisco
(São Francisco)". Tentou sc apresentar ern
concertos, não deu certo. Com os Sheraton
sempre abertos, voltou. E gravou um disco
com Vince Guaraldi. que estourou em seguida
na chamada liav Arca íSão Francisco e arre-
dores). A dupla começou um trabalho cons-
tante. Mas Bola assinou contrato e Vince
começou a funcionar como patrão. A crítica
sempre destacando o violão de Bola Sete, em
detrimento do piano de Vince, que foi ficando
ressentido. Ralph Gleason, famoso critico mu-
sical da cidade (depois, diretor do "Rolling
Stone"), escreveu vários elogios a Bola Sete.

Já separado de Vince. organiza novamen-
te um trio próprio, com Paulinho Magalhães
na bateria (agora, tocando com José Felicia-
no), Tião Neto no contrabaixo (hoje, com
Sérgio Mendes). Venceram os Festivais de
Newport e de Monterey: "engolimos todo mun-
do". O Trio começa a brigar e Paulinho se
afasta: 25 concertos tiveram de ser cancela-
dos. Depois, reformulou o trio, com a entrada
cie Chico Batera. "Durante esses anos toclos,
só toquei música brasileira: Caimy, Catulo,
Bonfá".

ANTES DE STAN

Em 1969, participa do Festival de Música
Brasileira e Americana no México, com Eumir
Deodato, Airto Moreira, Milton Nascimento
("he's fabulous"). A crítica destaca a atua-
ção de Airto e Bola. Em 1971, voltou ao festi-
vai, se apresentando na parte que antecedia
Stan Getz. "O público não me deixava sair"
— quando Stan Getz íoi anunciado a audién-
cia gritava em coro: "We want Bola! We want
Bola! ((Queremos Bola Sete)".

Bola Sete já gravou nove ou dez — "não
tenho muita certeza" — elepès nos Estados
Unidos. Going to Rio é o último, e para ele o
mais importante, "o disco que sempre sonhei
fazer", dedicando-o "ao Brasil e a Baden Po-
weil". Bola cercou-se do.s melhores músicos
disponíveis, num total cle 50: alguns do gru-
po de Santana, violinos da Los Angeles Sim-
phony e violoncelos da Orquestra Sinfônica de
Los Angeles. É um disco ambicioso e extre-
mamente bem cuidado: "Uma retribuição ao
que eu aprendi no Brasil".

Djalma de Andrade, ou Bola Sete, ou
simplesmente Bola, está longe daquele boé-
mio que varava as noites cariocas. Acordando
as cinco da manhã para fazer ioga, com uma
vida regrada ao lado dc sua odl lady norte-
americana, pode-se dizer que ele não está rico
porque não quer. Dá-se ao luxo de recusar
trabalho: faz apenas um concerto de dois em
dois meses. Enquanto isso planeja abrir uma
academia de violão em Sausalito.

Embora náo se possa dizei- que seja fa-
moso em todos os Estados Unidos, ele é muito
conhecido na Califórnia, especialmente na
Bay Area — e é respeitado pela classe dos
músicos. Afastou-se um pouco dos músicos
brasileiros, porque já sofreu muito entre eles
("já descem no aeroporto querendo ficar
rico"), mas fala com muito carinho de Lau-
rindo de Almeida e de Luis Bonfá, de quem
tocava um pou pourri que sempre foi seu
maior sucesso. Tranqüilo e sempre sorrindo,
Bola Sete abana a mão na despedida:

— Manda um abraço para aquele pessoal
lá do Brasil.

Entrevista a FlÁVIO MOREIRA DA COSTA
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Os cruzeiros marítimos feitos om luxuosos e
confortáveis transatlânticos,

vêm despeitando o inleresse de quantos
planejam seus proçjramas dc ferias

e atraindo a atenção daqueles que sonham em
atravessar os mares gozando

as delícias de uma viaçjom fascinante.
Foi baseado nisso que

John R. Evcrett, presidente da Now School for
Social Research, de Manhatan,

teve a idéia de promover um cruzeiro marítimo
inteiramente diferente de tudo

quanto já tinha sido feito, destinado
exclusivamente aos alunos da

sua escola. Para esse cruzeiro foi fretado o
transatlântico Advnnturor, da Cunard

Line, que durante selo dias navegou conduzindo
um grupo de gente adulta

que preferiu passar suas férias dc inverno
cm um programa que unisse

o útil ao agradável. Todos os lances dessa
experiência inédita vão aqui

contados por Robert W. Stock, do
The New York Times,

que acompanhou a excursão, vivendo o
dia-a-clia do grupo.

A iniciativa, do ponto-de-vista econômico,
não foi um sucesso. Mas não

há dúvida de que é uma bela idéia — e é
bem possível que no futuro se encontre

uma fórmula capaz cle possibilitar a repetição de
cruzeiros marítimos turístico-culturais
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A BORDO DE UM TRANSATLÂNTICO DE Ll

"SE alguém, um dia, resolver
descrever este cruzeiro",
declarou um passageiro cle
oculo.s deitado no chão,"já sei. cle antemão, qual será o pri-

meiro parágrafo: um grupo sos.se-
gado e intelectual reunido às duas
da manhã no Salão Mayflower pa-
ra uma orgia total."

Sob a cintilante decoração de
Natal que enfeitava o teto — no
mesmo local onde, um pouco mais
cedo daquele mesmo elia, Eugene
McCarthy havia feito uma confe-
rencia sobre Aspectos Morais p
Éticos da Politica e do Governo, e
David Schoenbrun desvenda o.s
mistérios do Oriente Médio — um
grupo cle 25 pessoas estava tendo
uma aula improvisada de dança
grega. Acompanhados por um
acordeão, ensinados por um passa-
geiro professor cle dança, préjudl-
cados mas náo inibidos pelo ba-
lanço do navio, assistentes sociais,
secretárias, dentistas o estudantes
universitários batiam com os pés e
deslizavam pelo chão.

Na verdade, isso não era bem
uma orgia. Em muitos aspectos, os
estudante da New SchooPs Carib-
bean Semester o lembravam muito
pouco o.s passageiros habituais de
um navio-cruzeiro. Segundo um
oficial da Cunard Line. "uni bando
de idiotas. Ninguém vai ao cassino,
n i n g u é m fica dançando no
Skyroom depois cia meia-noite.
Chegam a beber suas próprias be-
bidas. Eles só fazem é falar sem
parar".

Essas palavras podem parecer
duras e injustas. Mas foi exata-
mente isso que a New School for
Social Research, de Manhatan, ti-
nha em mente quando imaginou
uma viagem para adultos inteligen-
tes e curiosos que preferem umas
férias de inverno que ofereçam
não somente a possibilidade de des-
canso mas também estimulo e con-
quistas intelectuais.

O Advcnturcr faria breves pa-
radas em Caracas, Barbados e São
Tomás durante a sua viagem de
sete dias. O.s alunos teriam tempo
cle tomar banho de sol e nadar na
piscina. Mas o objetivo íuntíamen-
tal, segundo o presidente da esco-
la, John E. Everett, era sério. Ha-
veria 28 classes, incluindo fotogra-
fia. politica da cidade de Nova lor-
que, sexualidade humana. Vlveca
Llndfors apareceria para interpre-
tar algumas peças, Allegra Kent, do
A_iü York City Bailei, dançaria. E
Everett esperava também conseguir
um máximo cle interação entre
professores e alunos e entre os
próprios alunos, levados pela expe-
riéncia comum xlo navio e da.s sa-
las de aula.

Houve, também, outras tenta-
tivas para a criação cle navips-es-
escola, como tendência para diver-
sificar as ofertas de cruzeiro e meio
para melhorar as perspectivas c
passageiros das linhas. Algumas
mais elaboradas do que o progra-
ma da New School, inclusive ofe-
recendo créditos de cursos não gra-
düadòs, Mas nenhuma teve o nivil
das aulas e a alta qualidade peda-
gógica da New School.

Para solteiros dc qualquer ida-
dade ou sexo, um cruzeiro oferece
sempre atrativos. É uma vida toda
especial, uma oportunidade para
esquecei' toda.s as preocupações e
abandonar um pouco as conven-
ções. Para alguns, a possibilidade

de muito sol. comida, bebida r boa
companhia. Mas os 365 passageiros
do Advent.urer, que puniu cle San
Juan no dia 14 de dezembro, ti-
nham outras ambições. Mais dc
90r; vinham da cidade de Nova
Iorque, a maioria era solteira, com
idade média de 40 anos, mais mu-
lheres do que homens. As conver-
sas da primeira noite giraram em
torno de teatro e politica — .as
mesmas ouvidas em certos coque-
téis dc Manhatan.

O INTERESSE
Mas, em menos de 48 horas, a

desejada interação de Everett
aconteceu e, no restante da via-
gem. só fez melhorar. Pelos corre-
dores, no deck, bandos de passa-
geiros se encontravam para falar.
para conversar. Tinham compa-
reciclo às mesmas conferências e
queriam discutir os pontos focali-
zados ou então tinham faltado a
alguma reunião e desejavam ficar
em dia com os assuntos debatidos.
As maiores grita rias vinham cle
duas aulas específicas: Novas Di-
retrizes da Sexualidade Humana
pela Dra Martha S. Friedman. o 0
Risco da Mudança, pela Dra Pene-
lope P. Russianoff, ambas do cor-
po docente da New School. As duas
aulas eram de 75 minutos, cinco
vezes por semana.

O cinema do navio ficava sem-
pre repleto para as palestras de
Martha Friedman. Sua total liber-
dade no trato com todos o.s assun-
tos sexuais, levava a aaidiêr.-ia a
risos nervosos, a piadas e. ás ve-
zes, na verdade, perguntas sérias.

A.s observações de Martha
Friedman e as respostas da audiên-
cia '"Algum dever de casa?", per-
e.untou uma aluna após a primeira
conferênciai eram o.s grandes ns-
suntos do navio. E o.ssa discussão
aberta e franca sobre sexo não ini-
biu o.s passageiros e não prejudicou
a interação entre eles.

Nem o curso da Dra. Russianofí
teve esse problema. Em sua pri-
meira aula, ela disse: "Há muito
que vocês podem fazer para acabar
com certas pressuposições cle vida".
E tomou como exemplo certas ati-
tudes imperativas. Começou, então,
a passar deveres de casa para seus
alunos."Durante esta viagem, gostaria
que todos observassem atentamente
as vezes que falam "eu devo" ou"eu deveria", o que chamo de de-
clarações imperativas. Devem mu-
dar para comentários possíveis, dc-
vem passar de obrigações para op-
.cões: "seria bom", "é 

possivel que
eu possa fazer isso", "seria fan-
tástico, mas não sou obrigado"
etc."

A aproximação de Russianoff
incluía algumas novas técnicas de
encontros de grupo. Ela pediu a 3 00
passageiros que enchiam o skyroom
para, durante dois minutos, criarem
fantasias sobre alguém na sala. De-
pois, pediu voluntários para exter-
narem essas fantasias."Aquple homem de óculos e
barbas grisalhas", disse uma moça
loura. "É muito bom ficar obser-
vando-o. Parece uma pessoa muito
tranqüila e esperta também. E cu
gosto disso. Unia personalidade
pseudo-artistica.""Como você se sente sendo cs-
colhido por ela?" perguntou a Dra
Russianoff."Encantado," o homem respon-
deu. "E se a jovem quisesse apren-

der mais alguma coisa sobre meus
conceitos pseudo-artisticos, ela de-
veria assistir a meu curso desta
tarde.""O que e que você ensina?"
perguntou a Dra Russianoff."Princípios de Investimentos
Imobiliários," respondeu. (Henry
Hart Rice é um executivo de uma
firma imobiliária nova-iorquina).

Do outro lado da sala. uma
morena de meia-idade falou de
suas fantasias a respeito de uma
senhora mais vel lia: "Estava
olhando para aquela senhora cle
cabelos grisalhos e blusa rosa. Es-
tava pensando como seria bom se
ela pudesse me abraçar e me con-
fortar."

Portanto, a premissa das aulas
era a seguinte: tentar, durante to-
da a semana, mudar a.s atitudes e
aproximações com as outras pe.s-
soas. Procurar. Aceitar o risco da
rejeição. Ninguém machuca nin-
guém. Só a.s próprias pessoas se
machucam."Se você se encontrar com um
homem e der vontade dc falar com
ele, vá em frente. Agora, se ele dis-
ser para você ir embora, o que ia-
ria?" a Dra. Russianoff perguntou
a uma mulher."Vou falar para mim mesmo:
azar o seu", ela respondeu.

E toda a sala prorrompeu em
aplausos.

Durante toda a semana, os
alunos da Dra Russianoff só foram
obrigados a praticar isso. Alguns
levaram boas lembranças, outros
náo. Mas ninguém se esqueceu do
modo estabelecido pela Dra Rus-
sianoff: "Náo morra com o peixe
na boca."

O objetivo de interação entre
alunos e professores foi também
alcançado. O ex-Senador Eugene
McCarthy, por exemplo, foi perma-'nente objeto dos oblíquos olhares
das mulheres durante toda a via-
gem. E o fato dele estar na corrida
presidencial para 1976, nada teve a
ver com isso. A sua disposição cle
concorrer à Casa Branca só foi
anunciada posteriormente.

Depois de um jantar no rcs-
taurante Sir Walter Raleigh, duas
mulheres levantaram da mesa di-
zendo que iriam á caça clc McCar-
thy. Meia hora depois, uma foi
vista passeando pelo deck com o
ex-Senador: uma hora mais tarde,
a outra disse a uma amiga que
tinha marcado um jogo cle scrao-
ble para o dia seguinte com o Se-
nador.

O Salão Mayflower íicou reple-
to quando McCarthy falou sobre a
moralidade política, lendo notas e
fazendo, de quando em vez, algu-
mas piadas e comentários maldo-
sos. O maior alvo foi a chamada"superpersonalização" cia Presi-
dência. Para ele. Harry Truman
tinha muito respeito por seu cargo
e pelo Congresso. No caso de Eise-
nhower. cle citou um ditado po-
pular: "Nós lhe damos a Presiden-
cia, faça o que você quiser com ela
— como se ele nem tivesse que
exercer suas atividades. Kennedy
venceu as eleições através das pri-
marias, e tinha desprezo pelos Par-
tidos." Johnson não parava cle fa-
lar no "meu gabinete" Quanto a
Nixon. "ele misturava os conceitos
e costumava dizer que se o man-
ciassem embora, estariam perdendo
o seu posto. Ele confundia o cargo
com o posto, o falo cle ser Presi-
dente com a presidência."

As palestras rie McCarthy re-
almente esquentaram depois que
entraram no periodo clc pergunta-
e-ie.sposta. Uma amostra:

l': Pode-se fazer algo para aca-
bar com a compra do.s políticos pe-
los ricos?

R: Náo acho que se trate de
de um problema realmente sério.

I": Tem havido algum progres-
so no combate ao crime, mas ain-
da sentimos medo de andar nas
ruas.

It: Acho que você deve estar
falando sobre o crime do pobre. Di-
ante do contexto em que os pobres
vivem, parece-me demasiado exigir-
mos deles um comportamento so-
ciai dentro das mai.s rígidas normas
das virtudes cívicas.

I': O senhor não acha que tem
havido uma terrível decadência na
moralidade de nossos Governos des-
de Adams e Jofferson?

K: Em suas épocas, náo havia
muita coisa a fazer. O potencial da
corrupção era bastante limitado.

P: Estou tão preocupado com a
crise de credibilidade que não acre-
dito mais em nossos políticos.

R: Bem. é uma espécie cle men-
tira insíiLtucionalizada, nada de
pessoal realmente.

A MAIOR PROCURA
Ma.s as classes mais procuradas

no navio, náo íoram, contudo as
do Senador Eugene McCarthy. O
professor-conícrcncista preferido
foi David Schoenbrun, antigo mem-
bio do corpo docente da New School.
com suas aulas sobre o efervescen-
te Oriente Médio.

Guerra dc Seis Dias em 19G7:"Na euforia da vitória, os israe-
lenses fizeram muita bobagem. Fo-
tos de egípcios presos de cuecas,
por exemplo. Bastava uma olhada
nelas, para ter-se certeza dc que
haveria uma nova guerra. E a ima-
gem dos superjudeiis espalhou-se
pelo mundo inteiro. Era o pior dc-
safio para os árabes e levou os is-
raelenses a um enorme periodo cle
empáfia e desprezo. Em vez de pro-
curarem a paz. ocuparam terras,
organizaram grupos turísticos pa-
ra mostrar o que os Exércitos ju-
deus haviam feito. Poi a mai.s fú-
til de suas vitórias em todos os
tempos."

Guerra do Yom Kipur. 1973:"Vocês certamente ouvirão muitas
pessoas dizer que, afinal, o.s árabes
se portaram muito bem e estão
muito ansiosos em busca da paz.
Mas, na verdade, foi uma grande
vitória cle Israel. O pais estava des-
guarnecido, em dificuldades eco-
nômicas. Mas conseguiu mobilizar-
se c expulsar os árabes. Chegou,
inclusive, a 48 quilômetros do Cai-
ro. Mas, então, o resto do mundo
resolveu meter-se. Você pode saber
exatamente como a.s guerras elo
Oriente Méciio vão indo a partir
das atitudes das Nações Unidas.
Se há guerra e as Nações Unidas
não se reúnem, c porque os árabes
estão levando a melhor. Mas se a
ONU se reunir, podem estar certo
que os israelenses estão ganhando.
Todas a.s nações do mundo podem
lutar uma guerra, perdê-la e ga-
nhar, ainda, um Plano Marshall. Só

o.s judeus não podem permitir-se
uma derrota."

O maior adversário dos coníe-
rencistas foi o sol do Caribe que
acompanhou o navio durante toda
a sua viagem e. um dia. chegou a
oferecer um outro espetáculo á
parte: um completo e longo arco-
íris duplo. Muitas pessoas preferi-
ram. inclusive, ficar a bordo para
banhar-se ao sol e não desceram
à terra para pequenos tours.

O Ad.ventu.rer é um exceientc
navio, com cabinas confortáveis o
modernas. Seus estabilizadores nio
o deixam balançar muito. Somente
na primeira noite da viagem, nou-

ve problemas de enjôos: 53 pessoas
tiveram que ser medicadas.

A primeira noite foi também
um enorme desastre culinário. A
carne e o salmão estavam comple-
tamente sem gosto: a galinha ao
champã parecia mai.s uma sopa e
o Pouilly Fuissé estava sem vida.
Posteriormente, as refeições melho-
raram consideravelmente, chegan-
do mesmo a ombrarem-se com a
haute cuisinc. O Chateaiineuf du
Pape era devidamente incorporado.

As diversões do cruzeiro não
poderiam ser melhores, com exce-
lentes shows noturnos, filmes re-
centes exibidos dia e noite, admi-
rávei.s orquestras rie danças. O cas-
sino oferecia atrações de jogos. E
porque essas atrações não obtive-
ram muito sucesso? "Não é nossa
culpa que essas pessoas não saibam
comportar-se como passageiros cle
um cruzeiro", defendeu-se um dos
artistas.

O que mais empolgou os passa-
geiros da New School foram as
apresentações cle Viveca Lindfors e
Allegra Kent. Miss Lindfors apre-
sentou uma série rie retratos temi-
ninos a partir ele textos clc Ibsen e
reportagens saldas em revistas
americanas. A ênfase da colagem
foi exatamente em cima do Wo-
marís Lib e das escolas livres, pa-
ra a alegria da maioria dos espec-
tadores e horror do.s oficiais ingle-
ses do navio. Miss Kent deu amos-
trás de seu talento como bailarina,
acompanhada por comentários fú-
teis; só depois de meia hora cle
representação é que o público per-
cebeu que deveria rir com ela e
não dela.

A principal preocupação cle
John Everett e sua equipe era quan-
to ao grau dc aceitação cias aulas
diurnas pelos passageiros. E nesse
ponto, o sucesso foi quase total. O.s
professores cle italiano e espanhol
cortejaram e conquistaram seus
alunos com grande entusiasmo.

A multiplicidade cle cursos da-
va para todos os gostos. Não eram
proibidas a.s conversas entre os alu-
nos durante as palestras. Um exem-
pio: nas sessões sobre a cidade cle
Nova Iorque, com um painel dirigi-
do por Dean Henry Cohen, os es-
pectadores presenciaram uma vio-
lenta discussão entre um cidadão
de Manhatan e um negro sobre a
responsabilidade das minorias nos
problemas das escolas públicas.

PROBLEMAS
Os funcionários ria New School.

porem, tiveram que enfrentar al-
guns problemas. Como neóíitus em
turismo, tiveram dificuldades em
encontrar o navio certo pelo me-
thor preço e determinar a época
ideal para o cruzeiro. Sabiam per-

feitamente que a semana anterior
ao Natal era um periodo íoigado e
que a maioria das pessoas procura-
va ficar em casa. Mas era ótimo
liara terem os professores deseja-
dos e, além disso, ajustava-se bem
ao calendário acadêmico da New
School. Mas será que conseguiriam
um número razoável de passagei-
ros? A aventura seria financeira e
culturalmente compensadora?

A decisão dc íazer o cruzeiro
foi tomada cm agosto. O preço foi
estabelecido entre 700 dólares (.CrS

180.001 e 875 dólares fCr$
47ã.00i. cobrindo a.s despesas de

ensino, viagem e transporte aéreo
entre Nova Iorque e San Juan. Im-
primiram um folheto e colocaram
anúncios em jornais de Nova lor-
que, Boston. Miami e Filadélfia.

O navio podia acomodar mais
de 600 passageiros. Com o passar
dos meses, tornou-se logo claro que
esse número não seria alcançado.
Everett reclamou da "violência eco-
nômica." A New School resolveu,
então, que alunos e outros associa-
dos da escola poderiam obter des-
contos. "Fomos bastante justos nes-
te ponto", disse Everett. Os que pa-
garam os preços iniciais, ficaram
com as melhores cabinas." Vinte e
nove dos 365 passageiros pagaram
somente 375 dólares (CrS 2 765,001.

"Diante do sucesso mas também
dos problemas, será que haverá um
novo cruzeiro este ano?" Everett
disse que ainda não poderia res-
ponder a esta pergunta. A escola
ainda terá que pensar no assunto e
estudá-lo.

"Do 
ponto-de-vista educado-

nai. o cmpreen.ri.imcnto valeu de
alguma coisa?" A resposta foi de
que os estudantes tiveram exata-
mente aquilo que lhes foi ofereci-
üo. Mas os custos também têm que
ser considerados. E as fontes hu-
manas e financeiras da New School
são limitadas.

A escola está, contudo, levan-
do em consideração esse programa
e outros que possam unir a educa-
ção e as férias.

Antes dc desembarcarem, os
passageiros receberam formulários
a serem preenchidos. Perto de 75
responderam e o repórter pôde sen-
tir que a maioria elos estudantes
achou o cruzeiro fantástico náo so-
mente como experiência educado-
nal mas também como férias.

Houve reclamações quanto à
riiúcicz dos lugares na.s refeições e
pela ausência cle uma biblioteca.
Alguns reclamaram rio número de
classes oferecidas já que queriam
ter assistido várias delas. E houve
também algumas criticas sobre o
nível das aulas já que em certos
casos, havia menos conteúdo e mais
discussões livres.

Se. por acaso, alguém quiser to-
mar a experiência da New School
como indicação, um cruzeiro de na-
vio é ideal para dar á alta classe
média algum estimulo intelectual.
Há. contudo, alguns limites no rigor
com que este estímulo deve ser for-
necirio. Mesmo no Advcnturcr. nos
últimos dias, a audiência às sessões
caiu bastante Coquetéis nas mãos,
com seus corpos cobertos cle óleo. os
alunos ficavam jogando no deck.
"Tenho um complexo de culpa", de-
clarou uma aluna, "Mas bem pc-
quenininho".
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Club Méditerranée tem
plano para a Amazônia
Paris (Via Varig) — Um

luxuoso prédio novo, Place
de Ia Bourse, cm pleno
contro dc Paris, 07 vilas e
boteis cle ferias em todo o
unindo, 11 mll empregados:
tal c, hoje em dia. o reino do
Club Mediterrâneo. Um rei-
no c|tic esta completando 2b
nnus r que aumenta dia a
dia. Ontem em Cole dlvol-
re c na ilha Maurício, ama-
nhã no Japão... e no Brasil.
Num quarto de século o
Gíun (ninguém ciiz' m a i s
Méditerranée porque é
evidente quc só pode se tra-
tar do próprio I tornou-se
uma verdadeira Instituição
francesa. Gilbert Trignno;
seu jovem diretor, no.s ex-
pllca como e porque.

— Nu inicio de sua cria-
ção, em 1950, o Club Medi-
terranóe era uma associa-
ção esportiva sem fins lu-
crativos, explica. N u m a
determinada época eu tra-
balhava na pequena em-
presa de meu pai. que (abri-
cava material de camping:.
Foi através dela que entrei
cm contato com o Club. tor-
nando-me seu diretor-geral
cm 1954. Em certo momen-
to. meu desejo era o dc co-
locar a disposição dos fran-
ceses o.s esportes de luxo.
Essencialmente os esportes
marítimos que eram um lu-
xo jooís 80 a 85s dos parisi-
cnsus não conheciam, nesta
época, o mar.

A lei de férias dc 1936 não
teve seus eleitos >*i quc a
guerra estava pró.s»...-' ">
primeiros Rocios realizaram
em 1950 excursões ã Al-
cudia, na Ilha de Majórica.
nas Baleares, com barracas
e pouco conforto. O primei-
ro village loi construído em
1955 cm Palinuro no Sul chi
Itália, rapidamente seguido
de outros, semelhantes, ao
redor do Mediterrâneo. As
pessoas buscavam prin-
cipalmente o.s esportes do
mar como pesca submarina.
os barcos á vela e o esqui.
Eles não precisavam pagar
qualquer taxa suplementar
o quc ainda vale hoje cm
dia.

P — Mas depois do mar.
vocês atacaram a monta-
nha...

r ._ Com efeito, como o.s
villagcs so funcionavam nos
três meses de verão e como
tínhamos quarenta pessoas
interessadas, decidi m o s
abrir o primeiro village de
esportes dc inverno cm Ley-
sin, Suíça. Porque ai tam-
liem é um terreno única-
mente reservado a uma eli-
enteia muito privativa. Mas
o sucesso destas férias cle
Inverno foi tão grande que
hoje em dia, nós temos 30
vilas dc m o n t a n h a na
França, Suiça, Itália c Aus-
tria. Depois, há um outro
fator importante: em 1964,
o Rei do Marrocos nos cha-
mou para construir uma vi-
la cm Agaclir. na reconstru-
ção cle uma cidade destrui-
da por um tremor de terra.
Fomos c construímos uma
luxuosa vila aberta o ano
inteiro. Os que não gostam
de neve, tém a possibilidade
de sc bronzear cm pleno in-
verno.

P — Mas cm compeli-
sarao vocês modificaram
sua filosofia. O desconforto
esportivo deu lugar a mais
conforto, parece...
R — Náo, nós procuramos
sempre dar a todas as pes-
soas que freqüentam nossos
villagcs o reencontro do
seus corpos, a sensação da
própria pele. a pratica dos
esportes. Mas tais condições
dc vida foram melhoradas
em 25 anos c hoje em dia,
propomos condições ainda
melhores. E' verdade que os
villagcs são cada vez mai.s
luxuosos. A prova está em
que, guardando as pro-
porções, a construção de
um village dos tempos pas-
sados não nos custava mais
cara que a construção de
um só quarto, hoje cm dia.

1' - Antigamente o Club
Mediterrâneo ora reservado
aos franceses. Alliiahnonto,
aceita estrangeiros?

R - Certamente que sim.
Temos de 80 a 85'; de só-
cios estrangeiros. Depois dc
abri r mos o Club cl e
Fort-Royal, cm Guadalupe,
ganhamos uma clientela
americana bastante expres-
siva. (50 mil no ano passa-
div E estamos investindo
nesta região: acabamos dc
inaugurar o sexio village, o
sétimo c o oitavo estão em
construção o o nono deverá
scr constraíio dentro em
Ivcve"

K;i Europa é a mesma
cui-sa: no ano passado. 2í>
mil alemães passaram suas
férias no Club. nas três vi-
las da região. A vantagem
desta fórmula e que agora
muitas pessoas aproveitam
para aprender uma lingua
estrangeira. Assim, os fran-
ceses que quiserem apren-
der o alemão ou o inglês,
escolhem um village, onde
possam encontrar m u 1 tos
a 1 e m ã e s ou americanos.
Náo somente eles vivem o
conversam entre si como
podem seguir cursos dc lin-
guas nos estúdios audiovi-
suais. Os americanos, os
alemães ou qualquer outros
podem fazer igualmente o
curso de francês, com maior
razão, bem entendido.

1' — ()s brasileiros, na vila
que devora .ser construída
cm Itaparica, p o il c r a o .
então, aproveitar suas fc-
rias para estudar o fran-
cês?

R — Sim, c viver á fran-
cesa. Mas cu espero tam-
bém que o.s franceses quei-
ram aprender o português
e viver á brasileira.

P — Fale-nos um pouco
deslo projeto. Como c?

R — Eu sigo estes dias
paru o Brasil. A fim dc ini-
ciar •* construção do village
de Itaparica ao largo da
Bahia e cie adiantar os pro-
jetos cle dois outros villagcs
dos quais já tenho algumas
idéias. Enfim, vou para pro-
curar o sitio ideal para uma
quarta construção, na Ama -
zônia, desta vez Isto porque
nós não estamos interessa-
dos apenas pelo mar ou pe-
la montanha. Buscamos o.s
grandes espaços. As pessoas
amam o interior, o exotis-

'» - -9<^\

Arlellc Cliabrol

mo e nós os oferecemos,
Eles têm sobretudo sede de
espaços para esquecer a cl-
dade durante alguns dias.
Isto explica, por exemplo, o
sucesso de nossos hotéis de
Viltel ou Pompadour, não
longe dc Paris, cobertos por
vastos terrenos o florestas.
Os sócios praticam a equi-
tação, o golfe, o hóquei, elo:
Ou ainda todas as outras
atividades que podem ser
praticadas nos villagcs: da
ioga á esgrima, do tênis ao
tiro ao alvo, do andebol
á natação.

I' — Mas o quc fazem as
pessoas quc não gostam dc
esportes?

R — Doloe farniente. ou
centenas de outras eoisas
porque existem atualmente
ateliers de arte por toda
parte. De tapeçaria, de ce-
rainica, dc escultura, traba-
lhos em couro c bijuteria,
com grande sucesso. Posso
mesmo citar o caso extremo
de uma mulher de tim 'in-
dustrial quc passou toda
sua estada num atelier de
tapeçaria á raião de nove
horas por dia. Enfim, há os
concertos de música clàssi-
ca e reuniões organizadas
cm lorno de personalidades
quc vivem durante oito ou
15 dias com os veranistas.
O que provoca por vezes fe-
nõinenos bem diferentes
Assim, tal vedete, olhada
como uni ser excepcional,
no dia cie sua chegada pode
passar perfeitamente üvs-
percebida. Até três dias se
náo for verdadeiramente
interessante. Ao contrário,
um desconhecido, aparente-
mente insignificante, pode-
ra tornar-se a coqueluche
de um village porque se re-
vela apaixonante. E tantas-
tico.

I* — No Club, Iodos se
tratam euni intimidade, c
se pretendo quc não exis-
Iani diferenças entre o ope-
rário, o medico e <> indus-
trial. Não lhe párces artifi-
ciai?

R — E' verdade que no
Club todos sáo t r a t a d o s
com igualdade. E isto ter-
na-se um prazer para o in-
dustrial que esquece seus
negócios e para o trabalha-
dor que tem a impressão cle
passar férias cle rico. Nós
nos perguntamos a maneira
de prolongar esta situação
ate a cidade quando as pes-
soas a ela retornam. Mas é
impossível. Nós temos com-
batido as estruturas á moda
do nosso sonho. Mas para
prolongar tal estado, teria-
mos que mudar as estrutu-
ras. modificar os horários
de trabalho, organizar o la-
zer. Foi isto quc já explica-
mos ao Prefeito de Paris
quando nos perguntou a
meneira dc divertir os pari-
sienses. En lhe respondi: De
acordo, mas troque ;uas
condições de vida...

Eu lhe digo uma coisa
que lhe dará a chave do su-
cesso do Club Méditerranée
— e que lhe explicará tam-
bém por que muitos o dotes-
tam — as pessoas que aqui
trabalham náo fazem disto
uma profissão, um traba-
lho, elas praticam uma for-
ma do vida.
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DIER8A iA DOUCE

Em M
temporada cie
l)oas atrações

.Ml.imi - A temporada, de inverno
no Mia ml Metropolitano combina ln-
teressanlc.s espe táculos esportivos e
teatrais assim como exposições duran-
te este més: duas exposições de anti-
unidades, uma om Miami c outra cm
Miami Beach, seguidas de eventos co-
mo exibições de gatos, cle orquídeas,
de arte indígena e de barcos.

Todo tipo de objeto classificado
como antigüidade com um valor total
de milhões dc dólares integra as ex-
posições de antigüidades no Salão de
Convenções de Miami Beach. O Museu
de Ciências apresentou, no.s dias 8 c 0
deste més, a Feira do Mundo, mostra
anual realizada no Parque Tropical,
apresentando pratos típicos, arte, ar-
tesanato, modas e espetáculos musi-
cais.

OUTROS EVENTOS

A Exposição dos Amantes dos Ga-
tos de Miami c Exposição de Garra-
Jas Antigas dividiram o amplo salão
do Auditório Bayfront, nos dias 15 e
16. Trô.s outras exposições terão inicio
amanhã: a Exposição Internacional
de Embarcações dc Miami, uma da.s
maiores mostras de barcos c acesso-
rios. permanecerá aberta no Centro
de Convenções cle Miami ate o dia 26
dote mês.

Amanhã também se inaugura a
Exposição cle Orquídeas no Auditório
Bayfront e a Exposição dc Arte Indi-
gena no Auditório Dinner Key, Ambas
ficarão abertas até domingo.

A partir do dia 27, abertura da
Feira Juvenil do Condado Dade, que
.se prolongará até o dia 9 de março.
Como nos anos anteriores, terá expo-
sições de artesanato e arte. de cicn-
cia e gado, assim como diversões para
jovens e suas famílias nos terrenos
do Parque Tamiami.

Para os amantes dos esportes, íe-
vereiro é um mès com atividades eni
todos os centros esportivos com cipó.-,-
ta.s no Miami Metropolitano: corridas
de cavalos e cachorros.

O.s mai.s destacados boxeadores
profissionais da Flórida mostram sua
destreza na sala-teatro do Canódromo
Flager, até sábado, durante o Torneio
de Ouro do Estado da Flórida. Entre
os participantes se encontram possi-
veis pugilistas que integrarão a equi-
pe olímpica dos Estados Unidos.

A Associação Profissional de Gol-
fe se faz presente no Sul da Flórida ¦
com a celebração do Clássico Jackie
Gleason Inverrary no Inverrary Coun-
try Club. de 24 deste més a 2 de março.

CALENDÁRIO ARTÍSTICO

O Calendário Artístico dc fcverel-
ro teve como ponto alto o Festival cle
Arte- de Coconut Grove. cle 14 a 16
quando centenas cle artistas exibiram
suas pinturas, esculturas, artesanatos
e outras obras. Musicalmente, a cida-
de de Miami continua realizando seus
concertos ao ar livre na Concha
Acústica Bayfront.

Outras apresentações musicais
são a.s de Coun! Ba.sie no Auditório do
Condado Dade c Jan Peerce, com a
Sinfnica de Miami Beach, no dia 2:t.

Presidente Ernesto Geisel inaugurou a XIII Festa Nacional da Uva
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fl píeicnça do 1'restdenle Ernesto Go^*ol e drs
mlnlslros Amilrlo cl.i Costa Prieto, do Trabalho; 5c
voro Gomes, da Indústria p Comércloj Quandl do Oli*
veWa, cias Comunicações e Alysson Paulinelli, do Acir!-
cuiiur.i, o cm do governador do r.\o Guinde do Su'
e outras sites autoridades, foi inaugurada a XIII Foslfl
Nacional da Uva cm Caxias do Sul

O Prestdonto Ernesto Gcisel — no descerratncnio
d.» p.aca alusiva ao ato — disse ~ entre outras coisas;
"Vim rever esta rcnjâo onde passei o* melhores tem'
pus de minha vida. Dependente de alemães e cen
vivendo com ítèliíliosi a isto rlcvo a (ormaçíio de
meu csráior."

À tarde - do ensrlarado dia 14 dc fevereiro -
o Presidente nssístíu com milhares de pessoas na rua
- o desfile de Curr^i Alegóricos. Foram 46 cérroí

llàmilíMl''

lc tndes cs municípios da rcçiião italiana, represen'
tando as mais diversas alegorias referentes a Imigração
e aos primeiros e difíceis tempos que hoje — brilhante-
mente - comple tam cem anot;

Os Pavilhões do novo Parciuc dc exposições lem
íilríido milhares de visitantes já nc» primeiros dias,
lendo passado cerca cle áO.000 pessoas pelas bi.he-
tc.ias dia H e 15, os dois primeiros dias da inaugu.
ração.

¦*• Caxias eslá Ioda om Fesla dur..„te uni .nós.
Até - dia 16 dc março,
Visitc-a, existe uma infra-cslrulura capa; dc
lhe oferecer tudo o que um turista - por
mais exlgonlo qur seja - possa desejar.
CAXIAS O ESPERA.

<éM* ece-ma (RManmuniíBiii nua li ii\v/à

WÊS
fclc^irío

1075 FESTIVO AfífCER DE HOVO 5ÊCUIO
FEVEREIRO MARCO/CAXIAS Dü SUL/RS

HOTEL CAXAÜGÀ

^^TERESÓPOLIS
m IDEAL PARA
^ FÉRIAS

FINS DE
SEMANA E
CONVENÇÕES

Res.: Rio: 222-5397

HOTKL.MUA

Financiamos
sua viagem

em até 10 meses
nestes hotéis
(excelentes)

CALUJE (em Mendes) — scsscqi-
dissimu, trm sauna, piscina, Íu-
teljol, cava os para aluyar. A
comida « sénsacimial.
MARA (om Vassouras) - amplo
casarão colonial cm lugar hisló-
rico. reni ?. piscinas, sauna, re-
des o mesa c:m-íi.i pratos fricí.
SIMON (em Itallaia) niodc.no
edifício a l.2C0m, teci:; cercado
pela haiurozci s3!enciosa c lu^u*
riínte, Tem piscina, sat-iia, etc.
De primeiríssima,
POUSADA OURO PRETO [cm O.
Preto; - dèixc-sc envz.vc peia
arte barroca. Tem tiuite, buale,
restaüratile, tjaragem, etc
CANNES (em Vitór i. ~ ES) ~
hem nc centro; é n h tcl
des oxocutivcs. tom suites com
ar cendicionado, W c telefone.
Rõalnianto I. nilo.
GRANDE IIOIEL 'cm São louren-
i;:) - modernos apartamentos.
Próximo a.1 parque das águas,
c m sua Iraclkional bele/1 ver-
dc, 'í c.iv<;isai alrêcòos.
+ Todas as informações pr;dem
ser cbtidas na llati.ii,i Turismo

tnii-M'!.' 2Q1 - CB (Av. Rio
Iímikc, 120 '.'1206;, Tcl :

a' ITATIAIA ENTENDE DE
lUlilb.MO

Quarta-feira. 2(i.
Inauguração do Bahia
Olhou Palace. Funcionando
em regime de soft-opening
o novo liotel da rede
Othon já bem seus 3111
apartamentos
completamente lotados. O
Bahia está localizado na
Praia de Onclina, e
será inaugurado
oficialmente às 18 lioras
com á presença cle
convidados o autoridades.

No Rlo-.Shern.ton
realiza-se a reunião anual
da Macma, Mid Atlantic
Construction Management
Association. entidade
que reúne executivos das
maiores empresas cle
construção civil dos Estados
Unidos. O hotel também
tem novo Gerente de
Recepção, Cláudio Canu,
venezuelano de 2(i anos, Foi
promovido cin substituição
a Vitor Gonzales que foi
transferido para o Macutu
Sheraton.
Canu cursou a Escola dc
Hotelaria em Gênova e
trabalhou no Maracai
Hotel, Rembrandt Hotel e
no São Paulo Hilton.
• O pre.sidenlp da
Intercontinental Hotels
Corporation, Hans O.
Sternik, chegando ao Rio
a fim de conhecer a nova

A fim dc preparar o lançamento do 1 Fes-
tival dc Avie Culinária Italiana esteve 11» Kio
o Sr Antônio Del Balzo — na feio á esquerda
do Sr José Tiurs, nresidente da rede Morsa —
diretor dc Relações Públicas dn cadeia dc
hotéis da llália 1.1.(1.A., co-promotora doeveri-
to em (.(iiiiuiitd eom a Alitalia c o Instituto
para Comércio Exterior Italiano, Esle festival
será realizado na segunda quinzena dc abril
em Brasília, São 1'aulo c Rio dc .Ianeiro nos
hotéis da rede Ilorsa. A C.J.G.A. que admi-
nistia os mais tradicionais hotéis de Riram,
Milão; Veneza, Nápoles c grandes hotéis em
Paris c nn Riviera Francesa enviará ao Brasil
unia brigada inteira composta dc Chefe, Sub-
chefe, Primeiro Cozinheiro o Ajudante super-
visionados pelos grandes Chefes cle Cozinha
daquela rede dc boteis. Um festival dc boas
comidas c bons vinhos.

unidade da rede
Intercontinental.
Vem acompanhado pelo
Presidente da Divisão
Américas/Caribe da 1HC,
Pele Suthcrlanda e do
Diretor de Marketing da
mesma divisão, Bill Bird.
No dia 21 do próximo mês,
o Intercontinental estará
realizando o Sexto Show
da Moda Masculina
apresentado pelo
alfaiate italiano Cario
Palazzi, um nome dos
mais conhecidos na
moda masculina.

O Rio-Sheraton tem
novo gerente residente.
Trata-se de Joachin
Axster Jessen formado pela
Escola de Hotelaria da
0'Cornell University, cle
Nova Iorque. Entrou para a
cadeia Sheraton em 1967
tendo trabalhado nos hotéis
de Aruba, Buenos Aires e
Lima.

O hotel Porto do Sol,
projetado por Pauio Case e
Luiz Accioli. virá com a
sua construção beneficiar
a hotelaria de Guarapari.
Tem cerca de 100
apartamentbs-chalés com
varandas individuais
lançadas sobre o mar e
esta com seu projeto em
íase final na Embratur,
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Esteve em visita no Brasil (Rio o Suo Paulo),
o CoonloiKidor-Qern! clu Dopartamcnto Nacional clc
Turismo da Áustria, Sr Oskar Dlgnocs. Sun via-
gem, i|itc so prolongou até Buenos Aires c Lima,
teve como objetivo iiínntot' contatos com anton-
dades clu turismo para Intensificai' o Intercâmbio
com países da América Lat inn Os turistas brasi-
loiros constituem-sc num fator linportnntc na ba-
lança turística do seu pais principalmente nas cl-
lindes cle Vlona, Salxburgo c [nnsbruck. Durante os
to primeiros meses do ano passado, os turistas bra-
sileiros ropicsentnriini um lotai cle muis de 35 mil
pernoites, Em março uma clclcgaçUo cle 25 repre-
sontantes dn COTAI, e diretores de turismo clc vft-
rio.s pnises Intlno-aincricanos serão hóspedes dns
entidades turísticas oficiais o particulares cle Víc-
tia n íini cle promover o turismo europeu pnra a
América Latina,

Viemi nlndn c nssunto. Neste uno sc comemora
o sesquicentenário <lc nascimento dc Johann
Strauss, mundialmente conhecido através cle sua
valsa Dniuihin Azul, considerada o hino mio ofl-
cin i dn cidade, O.s apreciadores do **cncro poderão
so deliciar com a programação deste ano de ani-
versárlo: na Primavera haverá concertos na òpcrn
Nacional, na ópera Popular e no famoso Wiener
Muslkvcrcln, No programa estão Incluídos O illor-
ifRtt (llctitiiiiniiM. Wlcucr P.liii (Snngtic Vicncn-
sc) e liiiir Nacht in Vcncdig (Uma Noite cin Vc-
iicza l.

A Lufthansa também íem prontos os programas
para o Ano Santo, com safdas durante toclo o ano,
tendo como ponlo cle partida puni as peregrino-
ções Frankfurt ou Jerusalém, A peregrinação terá
inicio no.s domingos, saindo dc Frankfurt on Jeru-
snlcin, com o.s dois grupos cnconlrando-sc cm Roma
no snbndo, pnra receber a bênção do Papa nn Pra-
ça clc São Pedro. A.s visitas incluem ns quatro ca-
tcelrnis c pontos dc inleresse religiosos e turísticos.
Informações destes roteiros nas agencias cle nn-
ÇJCllS.

Á Polvanl já tem pronta sua programação pnra
este ano. Durante n III Reunião Anual cle Direto-
rcs. realizada em Gênova, ficou decidido que os
toitrs porá o Ano Santo serão o.s mais trabalha-
dos. O primeira deles. Toiir Itálin. poderá ser feito
durante todo o nnn eom duração de sete, 10 c 12
dias. O outro, Tour Intcreuropcu, receberá maior
impulso. A Unha de serviços tudo Incluído, pensáo
completa mnis hotéis, será mantida e reforçada,

Os ônibus ria Serter Transportes, nlém da linha
Santos Dumont—Aeroporto Internacional do Gn-
leão. também realiza o trajeto entre o Galeão c o
Terminal Doméstico. Saidas a cada 20 minutos idas
OõliHOm ú liu ao preço ele CrS 4. com bagagem
numa viagem rápida c tranqüila.

Antes das férias terminarem ainda bá tempo
para excursões rápidas qne podem ser pura o.s Es-
tados Unido.--. America Latina, ou alguns Estados
brasileiros. O roteiro dos Estados Unidos c Améri-
cns é individual com saidas na.s segundas c quin-
tas-feiras. Acapulco, México. Los Angeles, Mlamlj
Orlando, Bouotá. Sáo Francisco. Porto Rico, Nova
Iorque sáo as cidades deste roteiro. Informações u
reservas nas agências cie viagens; A Exprinter tem
Mticias todas a.s terças-feiras com a Excursão ao
império dos Incas compreendendo La Paz. Puno
e Cuzco iPerui e Lima num totnl cle 10 dias. In-
formações na agencia. Uni bom tonr europeu, com
saida diárias, inclui Lisboa, Madri. Roma, Paris,
Amsterdã, Londres e retorno por Nova Iorque num
totnl dc 27 dins. Informações na Brasiltur ou ou-
trás agências dc viagens.

t A Comissão clc Turismo Integrado do Nordesto
¦o reunindo cm Fortaleza a fim etc eleger a nova
diretoria da entidade e estudar a ida dc 12 agen-
tes dc viagens do Rio o São Paulo ao Nordeste
com a finalidade dc conhecerem o potencial turis-
tico da região.

A Secretaria clc Turismo do Caruaru já está ela-
borando a programação cia Terceira Feira Interna-
cional dc Artesãos, a sc realizar na Semana Santa,
período em que Caruaru recebe grande número dc
visitantes dada a sua proximidade com Nova Jc-
rusalém. onde c encenado o Drama cia Paixão.

A firma Roberto clc Souza Turismo c Publicidn-
ele inovando no turismo. Através do programa Rodo
Tupi clc Turismo será levado no ar um Curso "de
Turismo peln Televisão. O curso lera n duração dc
quatro meses com inicio no dia 9 dc março e tér-
mino no dia 22 cle junho, e será dado ao.s domingos
das 121i30m ás 13b. na TV-Tupi, canal 6. Inseri-
cões na Av. Rio Branco, 156. sala 829.

EMBARQUE

Criada mais uma firma dr recepção. Trata-
sc da Cérebra Centro Recepcionista Brasileiro es-
pecialiiada cm Iodos os atendimentos turísticos
reunindo recepcionistas, intérpretes, tradutores
c guias nos mais diversos idiomas. Está funcio-
nando na Rua llúürio dc Gouveia, 66 grupo S12.
i ¦¦ Em março, a Festa do Umbu, em Caruaru. O
umbu c uma fruta típica do Nordesle das mais
gostosas, 'II A Sámarle está promovendo um Lei-
lão em Petrópolis no Salão D. Pedro do Hotel
QuitandiulHi. Obras dc Pancetti, Rosina Beckcr
(ío Valle, Adilson Sanios, Abelardo Zaluar, Volpi
r Di Cavalcanti. Secretaria dc Divulgação e
Turismo dc João Pessoa enviando seu roteiro tu-
ristico bilingüe. Esta bem organizado, apenas a
impressão deixa a desejar. / Nos dias 6 c 7, em
Paris, seminário sobre a Orientação e Investiga-
cão Turística nos- Paises Subdesenvolvidos, lll
Agencia Abreu já lem pronta sua programação
para a Semana Santa (27 a 30 de marco). Recife
c Novu Jerusalém. Manaus, Salvador, Floriano-
polis c Foi do Iguaçu são as cidades selecionadas.
Preços a parlo- dc CrS 66S. parte terrestre, cm
Salvador.
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Õ Catetinho funciona como atração turística apenas pelo seu valor histórico, chegando a ser visitado por S 000 turistas nos meses de feriai

ho. umaParque do Catei in
das atrações de Brasília

Brasília — Depois de qua-
tro meses fechado, tempo
cm que esteve cm reforma,
o Parque do Catetinho —
a primeira residência oficia)
do Presidente ela República
no DF e uma cias principais
atrações turísticas, pelo seu
valor histórico — reabriu
suas porlas.

Localizado a HO kms. elo
Plano Piloto, o Parque do
Catetinho é u ra a cons-
trução cie madeira numa
área de 478 mil metros qua-
drarios e tem como centro
de atração um prédio com
seis quartos, uma sala e
cinco banheiros.

Com uma média cle 3 mil
a 3 mil e 500 visitantes por
mês, chegando a 3 mil dur-
ante as férias, o Catetinho
recebe mensalmente uma
visita ilustre: o Sr Juscelino
Kubitschek dc Oliveira, seu
primeiro e único morador.

A reforma constou cle res-
tauração completa do te-
lhario, forro e pintura geral
— obra cpie levou quatro
meses e custou Crs 100 mil
aproximadamente. Um tem-
po enorme, segundo o Sr
Luciano Pereira, adiminis-
traclor do Parque, primeiro
funcionário elo DF e sem
d ú vida algu m a , u m a

atração á parte Com seu
jeito bonachão c extrema-
mente simpático ele tem
mil histórias para contar:
"Isso aqui não foi construi-
do pelo Governo náo. Fo-
ram os amigos do doutor
Juscelino que fizeram uma
vaquinha cl e quinhentos
contos — me lembro bem

— e em 10 dias construíram
o Catetinho. para fazer
uma .surpresa ao doutor.
Agora vejam só, quatro me-
ses para fazer uma refor-
ma".

Além do, prédio principal,
no Parque existem outras
construções anexas: u ni
bar, atualmente fechado a
espera cle uma reforma, a
antiga cozinha do Presiden-
te. o alojamento dos traba-
lhadores e a casa do admi-
nistrador. Este aglutinado
cle construções comprome-
tem a autenticidade do sitio
primitivo, onde existe uma
grande área ajardinada, ár-
vores. bancos e mesas em
estilo rústico espalhados pe-
lo Parque e uma fonte
dágua que abastece o Cate-
tinho e um clube vizinho.

A náo ser pelo seu valor
histórico, o Parque rio Cate-
tinho é decepcionante. A rc-
forma nada mudou.

Para o Sr Luciano, precl-
sava ter um barzinho com
um bom serviço para me-
lhor atender os visitantes.
Contudo, é assim que ele fa-
la do "seu" Parque — "Se

existe um lugar que cu ame
é isso aqui. Afinal, também
participei cle s u a cons-
trução. E' minha cria".

O turista encontra na ca-
sa de madeira construída
em dois pavimentos os prin-
eipais objetos e móveis ori-
ginais que ali foram insta-
lados para utilização peia
familia do Presidente Jusce-
lino. Os quartos, salas, ba-
nheiros. cozinha e demais
d e p e ri dências conservam
seus aspectos originais, com
placa.s indicativas da.s datas
marcantes do uso cio Cateti-
nho, onde também sc hos-
pedavam alguns dos contru-
tores de Brasilia como Is-
rael Pinheiro, Bernardo
Saião.

o Catetinho, além dos tu-
ristas que procuram conhe-
cc-lo. é também ponto cie
lazer dos habitantes cl c
Brasília, que ali realizam
piqueniques nos fins rie se-
mana. Sua visitação pode
ser feita em todos os dias
da semana, sem qualquer
cobrança dc ingresso.

JORNAL DE VIAGEM
SEU FIM DE SEMANA E FÉRIAS ESTÃO AQUI
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Esta hotfl fica em Wmbaii, no iul df Minas. A foto foi l\t*d? da
• nliada do Parque tis*, Ãguat da cidade A -00 mtlros fica outfo p-ti-que -
o Wenceslau - que te-m piscina., pUy-ground, quadrai ele. A 300 m«-
''o* está o Laqo Guanabara de iguat eternamente mansas Quatro quito-
metrôs fica * raiem-' privíiiva do Pírque Hotel (foto) com su.ts piscinas,
quadras * l.ino-, l a lâmbari, p«quena, calma e aconchegante As áquai
minerais sao •xtelentes. O Parque Hot«t « dos melhoras e mais tradi-
cionais na estância Mai, a diária comul«t_ para casal • muito acessível:
CrS 140.00 O rnlrfcn. i límbj.i, 89.

Luciano Pereira (D) administrador do Parque conta muitas histórias

DICA
JORNAl DE VIAGEM di > dkj

pnra chegar _ Cachoeiro de Itapc-
mi;Ímr descer a Ponte pela r*mp_
nuc indica Vitória, Cabo Frio e
Friburgo. Ir sempre em frente, não
entrando è direita para Araruam.i.
Seguir direto por Itaborai, Río Bo-
pito, Casimiro de Abreu e Campos
(a BR-101 não passa po* Macaé).
Em Osimi' o, abastecer de gasolina
porque novo posto só a 57 quilo-
metros de Campos. Do Rio até Cam-
pos são -53 quilômetros. Dai ã
entrada para Cachoeiro são maít
120, •¦!¦ entrada excepcioti.il :_pós
a divisa com o Espirito Santo) •
lindas paisagem agrícolas. A en-
trada para Cachoeiro fica a esqu-M-
ria. São mais de 13 quilômetros até
a prata principal, onde eslá o rnu-
r.il de Roherto Carlos. A poucos
metros, fica a Rua Capitão Des-
landes, onde está o melhor hotel
ti» cidade — o llabirn - ót tradi-
cional familia Carone, que lem um
ótimo restaurante.

28.4
Cabo Frio continua com tempe-

ratura agrad-bilisslma. Com o ve-
rão agora apertando firme no Rio
e São Paulo, a cidade fluminense
ainda não ultrapassou ot 7B.4 em
fevereiro. O venlínho constante ame-
•liza tudo. E um dos hotéis mais
frescos de Cabo Frio • o Marli»,
que fica a apenas 50 meiros da
bonita praia do Forte. Embora se-
ja o mais novo nt cidade já é con-
siderado entre os três melhores.
A diária para casal em apartamen-
lo, com café da manhã, varia enlre
CrS ISO,00 « CrS 180,00, bem ra,
roável para o lugar. O telefone
direlo ã 0254 - 30267.

SUPERSTIÇÃO
A casa onde Santos Dumont pas-

sou '?us verões de 1910 a 1932 ho-
je ei tá transformada em museu na
riclade de Petrópolis. Ela fica na
Rua do Encanto, próxima ao cen-
tro, e eslá aberta à visitação de
terça a sábado de 9h às 17h t
aos domingos de I.li às 18h. Lá,
há muitos documentos pessoais de
Sanios Dumont que lamb.m pra-
ietou o prédio. Díiom que Santas
Dumont, muito supersticioso, só
começava a subir a escada que dá
acesso ao terraço • ao quarto com
o pé direito. Pela própria constru-
cão dificilmente se consegue fazer
diferente. A poucos metros da ca-
sa fica o Bauernslube, considerado
o melhor restaurante de Petrópolis.
A corinha inlern icional é ótima.
Uma pedida: a gelatina de porco
(sulie), que é muito bem prepara-
da. O Bauernstube fica na Rua
Joáo Pessoa, .97 e aceita todos os
cartões de crédito.

CATEGORIA
Revista especial ii ada apontou o

Samangüaiá como o melhor hotel

rie Niterói. Situado à beira-mar,
coni ancoradou'0 próprio * outras
bossas e mesmo uma beleia. Hi
uma grande varanda ajardinaria, oi-
d» se pode tomar umas e outras
.1 beira riagua. O restaurante do
Samangüaiá é rie primeira catego*
ria e muito freqüentado por figu-
racos. A vista e a tranqüilidade
fascinam. O Samangüaiá é da rrde
do Hntel Bremen, rie Friburqo •
atende pelo telefone direto
711-7848, Pica em Jurujuba, a ape-
nas .C minutos ria saída da Ponte.

PISCINAS
l e tor pergunta st há pisnna no

Parque rias Águas de Sáo louren-
co Inf el iime n *e não há uma pts-
cina naquele belisiimo mun rio d«
atrações de 370 mil metros quadra-
dos. Mas o que não falta é piscina
em São Lourenço. Há clubes e fa-
rendas que permitem o innresso
mediante pagamento de uma pe-
quena taxa. Em volta da cidade,
existem outras de água corrente
nua atraem muitos veranistas. Mas,
a mais bem freqüentaria é a do
Hotel Pr! mus, que tem outra para
criança;. Elas sâo de uso exclusi-
vo rios hospedes. O Pritrtus é um
hotel de categoria intern.cional
corn um conforto excepcional e.
que aceita várias lartóes de crédi-
to. No Rio, o tclclom 

' 253.9174.

LOCALIZAÇÃO
O Hotel Fazenda Javari, rie Sa-

rão dc Javari, tem localíracáo prívi-
leniada pois fica num lugar tran-
quilo à beira dt um grande lago)
e ao lado de um parque- que tem
piscinas da água corrente, quedas
dágua etc. O holül também tem
duas bonitas piscinas, talão de jo-
los, jardins etc. A comida (ótima)

é feita em forno a lenha. A diária
completa para casal está em Cr$
180,00. No Rio os telefones são:
?32-795« t 234-7154. Javari lica a
três quilômetros de Miguel Pereira

MISTÉRIO
Quem náo conhece "seu" Walter

em Guarapari? Todo mundo gosta
daquele velho pescador de 70 anos
rie idade que não se compreende
longe do mar. Há dias, ele e mais
nuatro sairam na velha canoa para
voltar à noítlnha, Passaram-se cinco
dias e nada. Todos já choravam
sua falta, quando o barco aponta
no horiionte. Até foguetes houve.
Uma semana depois, nova pescaria.
Agora seu neto - exEmío mergu-
lhador - ia junto. Lá pelas tan-
tas, o velho Walter olha para trás
e não vé o noto. Nunca mais ve-
ria. Ninguém sabe o que aconteceu.
_m Guarapari se fala no bote rie
um cação gigante, porque a*é hoje
o corpo não apareceu, São estórias
rie Guarapari que, como qualquer
praia, vive de suas bel ei as natu-
rais e dos dramas o comédias ria
sua gente boa e pacata. Em Gua-
rapar!, á* praias verdadeiramente

lindas e mansas há *x;elenres ho*
téís. Um é o Touris! muilo ton-
fortável; fica pertinho rie uma das
melhores praias rio lugar, i cie
Castanhelras, O telefone direto t
0372 - 44071

MANGA
Um do* maiores hoiéis — fateri-

da d. pais fíea em Engenheiro
Pastos fa 167 quilômetro* rio P.ioJ,
possuindo 146 alqueires mineiros
rie extensão. Cach aUjueiro equi*
vale a 48 mil 400 metro-, quadra*
dos. E' o Villa - Forti que far rii-
visa com o Eslado de S.io Paulo e
que, segundo seui donos, "tem

tanta mala virgem t\\j* em alguns
lugares a gente ainda náo esteve".
O ambiente no hotel é rie total de*-
cuntracão, com as pessoas se espa-
lhardo pelos jardins de grandes ár-
vores, piscinas, quadras, campos d*
futebol etc. A guríiada se acaba
Aqora, é tempo rie manga no Vil-
h-Forte, E de muita alegria, por-
que o hotel continua quase lotado.
No Rio, .i* reservas podem ser fei*
U\ pelo telefone 264-9890.

EUROPA
Friburgo A uma dessas cidades

serranas que agradam sempre O
clima é excepcional, a tranquilida-
de uma constante t a paisagem se-
rnelhantt ãs vilas do interior de
Furop*. O número e a qualidade
rios restaurantes e churrascarias da
cidade chega a surpreender. Hí
rieienas deles Multo amplos, bem
decorados e de excelente serviço.
O mais tradicional rica nu praça
princip-il (Getúlio Vargas'. E' a
Maióric-, realmente boa. Pnr CrS
25,00 pode-se comer bem, inclu in-
rio o filé, a guarnição, a sobreme-
sa e o couvert. O pão prelo é deli-
cioso. Em Friburgo, náo se óe\ w
riei>ar de provar fe levar para ca-
sa/ os licores Catadonía, que são
os mais conhecidos entre muitos.
Fabricados lá mesmo são bons «
baratos. A garrafa custa CrS 5,00
Há vários sabores, O de ovos e o
de pêssego sáo os mais procurados.

SILENCIOSO
Muita gente prefere a aglomera-

cão dos grandes hotéis a tranquí-
lidade r o silêncio de oulros me-
norts, onde quase não se cruza
com ninguém. Para e*-t*s, unia boi
indicação é o Hotel de Ipê, focali-
rjdo no Parque Nacional de Ita-
tiaia, que possui poucos aparta-
mentos mas oferece tratamento •
comida caseiras. A vista é simplct.-
menle deslumbrante. Há umí bea
piscina, cercada de verde, e mui-
tos passeios para se faier por
perto. A 500 meiros fica uma lin-
ria queria dágua. O I pô tem um
telefone no Rio: 225-94Ô2 após is

MOCINHAS
Eni Miguel Pereira, exi*.l» um

clube muito bem freqüentado nu»
aluga apartamentos e suites bir»
confortáveis! e que sáo mu<to pro-
curadas, principalmente no verão
e fíni de semana. Há muito espaça
para as crianças, salão rie jogos
para adultos, piscinas, sa-jna, qua-
dras, play-ground etc. A comi-
da é ótima e serviria por mocí-
nhas muito si mu d ticas. E' o Mi-
guel Pereira Atlético Clube que
agora tem telefone direto: 0232 —
840328.

DO RIO A

lambari - 4l>30m (via Carmo)
C. de llapemirim — 4h !5m
GuarapaH — 5li
Sáo Lourenço — <h
Eng. Pastos' - 2h30m
tlatiaia (Parque) - 2h30m
Rio das Ostras - 2h
Friburgo - 1h30m fMuri)
Teresópolis — th30m
Miguel Pereira - lh20m
Barão de ' Javari — lh15m
Petrópolis — lh
Números constantemente alua*
liiarios, pelo caminho mais cur-
to, desde • Rodoviária Novo
Rio. Sem correr.

Noticias nesla coluna:

¦ Tal.: 222-7573
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Visite a BAHIA.
O Baneb dá o dinheiro.
Vá curtir o sol e o mar Comervatapá e acarajé.
Viver o candomblé e o Samba de roda.
Todos os feitiçbs da Bahia.

TUDO FINANCIADO EM 24 MESES-
INFORME-SE NA AGÊNCIA DO BANEB*
BANCO DO ESTADO DA BAHIA 61

v&*X3£l*vS8*.

<f governo

ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES

Banco do Estado da Bahia S.A.
RIO DE JANEIRO - Rua da Assembléia, 83

SAO PAULO - Avenida Ipiranga, 732
BRASÍLIA Avenida W-3 Quadra Sul 502, Bloco C 47.
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camping clube do brasil

MEMBRO OA FEDERAÇÃO INTtRNACIONAl
Dt CAMPING £ CARAVANING

NOTICIÁRIO OPICIAL

Viiigcm à lüiiròi ia

Como vem ocoiTendo nos Lrôs últi-
mos anos. o Camping Clube do Brasil
levará no mes áe julho nm grupo cle
campistas à Europa para que, durante
nm més, conheçam diversos países,
sempre pernoitando em campings. Este
ano, a excursão terá uma novidade: os
participantes comparecerão ao xxxvi
Rally da Federação Internacional de
Gamping c Garavaning, que se realizará
em Portugal, na Lagoa de Santo André.

Durante os rallies, os campistas to-
marão parte em competições esportivas,
apresentações folclóricas e diversas ou-
tras atividades que so realizarão cluran-
te o encontro mundial cle campistas. O
roteiro básico da viagem será: Rio—Pa-
ri s—Amsterdã—Colônia—Berna—I n s-
bruck—Veneza—Florença—Costa Azul
francesa (Saint-Tropez, Nice)—Barcc-
ha—Madri—Lisboa. O vôo, em charter,
permitirá aos sócios do Camping Clube
do Brasil uma viagem à Europa em con-
dições bastante vantajosas. A saida do
avião já esta lixada: dia 14 dc julho, do
Aeroporto do Galeão.

Fichas dc avaliação

O preenchimento, pelos associados
acampados nn rede do CCB, das fichas
dc avaliação é dc grande importância
para o Clube. No momento do registro,
em qualquer camping, o associado deve
solicitar a ficha, preenchendo-a depois
com todas as suas impressões sobre o
funcionamento e as condições do cam-
ping visitado, inclusive com sugestões
para o seu melhor funcionamento.

Através dessas fichas tem sido pos-
sivel à direção do Camping Clube do Bra-
sil avaliar as condições e os serviços ofe-
recidos em cada camping para tomar
providências imediatas no sentido dc
corrigir talhas observadas pelo associa-
do, quc desta Íorma participa diretamen-
tc do dia a dia do camping c é quem me-
lhor tem condições de observar e sugerir
as inovações e correções necessárias. Es-
te trabalho de colaboração do associado
complementa o dos inspetores que perio-dicamente visitam os campings da rede.

R< !<nao nos Lagos

Mesmo com a constante falta dágua
nas cidades de Araruama, Cabo Frio e
Arraial do Cabo, os campistas que pas-saram o carnaval naquelas localidades
náo tiveram qualquer problema dc falta
dágua, em virtude do eficaz abasteci-
mento garantido por dois caminhões-pi-
pa que ficaram de prontidão durante to-
do o periodo de carnaval. A água, obtida
em grande parle no poço do Clube Cos-
ta Azul. cle Cabo Frio, garantiu o abaste-
cimento contínuo dos quatro campings
localizados naquela região. Terminado o
carnaval, os acampamentos receberão di-
versas melhorias cm suas infra-estrütu-
ras.

I aJõ(.'s d<> pernoite

Ainda se encontram á venda na Se-
cretaria do Ciube e nos Departamentos
Regionais os blocos com 50 pernoitesvendidos aos associados com um descon-
to cle 10', sobre o valor real que é cle
CrS 350,00. Com o seu uso, o campista ti-
ca dispensado de levar grandes quantias
para os campings, evitando assim a pos-sibilidade de gastos exagerados e a per-da da importância.
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São Joaquim

Para quem for aproveitar o final de
fevereiro para viajai' alguns clias a pedi-da para fugir ao calor pode ser o cam-
ping de Sào Joaquim — cidade conside-
rada a mais fria do país e que no inver-
no sofre até precipitação de neve — mas
que nesta época de verão tem tempera-
tura das mais amenas a 1 mil 3GÜ me-
tros de altitude.

Para quem sair do Rio em direção
a Sáo Joaquim, aconselha-sc um perríoi-tc cm Curitiba. Depois, é só prosseguir
pela BR-116 até a cidade de Lajes, ali to-
mando-se estrada dc terra, com 90 km
cle extensão, bem conservada e trafe-
gável o ano inteiro, para atingir São Joa-
quim. O camping fica ao lado da Esta-
ção de Fruticultura, a 2 km do centro da
cidade e possui todas as dependências-
padrão, inclusive uma lareira para os
dias mais trios.

v_

Turismo
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ARIOCAS o |>aulislaa1 já estão ramlllarl-
. zuclos com a viagem

-H ate Curitiba. Sao H30
quilômetros para o.s ci u e
partem cio Rio e '110 para
queni sal dc São Paulo, No
camping PR-3, Curitiba, lo-
callzado á margem direita,
a uns 500 metros da Ro-
dovia Regl.s Bittencourt, no
.seu Quilômetro 38!), esta o
nosso marco zero deste ro-
teiro. Descer a .serra para
procurar o litoral e passar
por cidades históricas até
Paranaguá e pouco depois,
na estrada que leva a Matl-
nhos. ir encontrar a 5
quilômetros dela o camping
PR-4, Praia dc Leste, epie
dista 100 quilômetros dc
Curitiba, é a primeira pe-
elida.

O camping fica defronte
à praia e tem todas a.s ins-
falações padronizadas d a
rede do CCB. Paranaguá,
que fica bem próxima tem
muitas atrações históricas
importantes turisticamente
é um bom passeio de barco
pela baia e uma ronda às
suas belas praias.

A viagem prossegue pela
BR-101 atingindo-se Mali-
nhos. Caoiobá, Guará tuba
icu.io acesso c feito por fer-
ryboat), dai podendo che-
Bar a Garuva em estrada
secundária que o levará a
Joinville. Há, porem, o ca-
minho mais usual cle Curiti-
ba a Joinville, que é dc
140 km. Por Garuva a via-
gem c mai.s curta embora
a estrada ainda não esteja
totalmente pavimentada.

O camping cle Joinville
está situado no mono Bela
Vista (270m de altural bem
na periferia da cidade, em
ótima área plana que c cer-
cacla pelo hori o florestal.
Sua entrada é pela Rua Sa-
guaçu. Nele voeè encontra-
rá um belo lajco plscoso epie,
com suas penínsulas bem
gramadas, é um convite pa-
ra que ali você se instale
com sua barraca, banhãn-
cio-se em suas águas ou pes-
cando tilápias, mas sem se
esquecer cle que em algu-
mas partes ele é profundo.

Joinville é uma parada
obrigatória na rota turisti-
ca sulina e. se suas ferias
coincidirem, o melhor é
programar a passagem lá
neste mês entre os dias '_'2
e 25. quando será realizada
a Festa das Flores, já tradi-
cional. O camping estará
em festa no dia 23. come-
morando um ano dc fun-
dação e inaugurando im-
portante melhoramento: a
piscina natural, tudo isso
com a participação de gru-
pos folclóricos e eom um

Nos caminhos do Su
um bom final de férias

Com os campings mais va-

lios e confortáveis após o

período carnavalesco, o ve-

rão ainda pode scr aprovei-

tado através da rede cie

acampamentos do Campinçj

Clube do Brasil no Sul, quc

permite diferentes roteiros

dc ida c volta pelo litoral c

pela montanha.

Será uma viagem sempre

feita através dos campings,

com pernoites suficientes

para esgotar em cada um a

visão de muitas praias e de

belas paisagens de monta-

nha, tendo sempre à dispo-

sição a prova dos melhores

vinhos do país e o paladar
da farta comida servida por
descendentes de italianos e

alemães.

Clift M-.»"»/.iií IMW

H«rj»V<\\l5':i*U :*:**
TfMifjsfi f»yu "•»¦
r.i> rn.* -cisru «ii*t
C**.! l i - Mtl} jtl>>tf \nm

PARANÁ l,-^'

pn-j A V
CURITIBA 0^

I l'\<^"»WlANAGUA
1 •ArroiA r.r

f • johvujeV

[UIWI7IAI.1/»—t_1J»n,\jAi'

\^^~S ¦• CAMBOHU

1 SANTA CATAFMA l

I LAJES I

J 
^  -, /f^LAOUNA.

r.o/Wdosuc.' J'TWk"to

lCArllu' 
'"''.''f

rí«,A!# *K'>A\ \'fà

I /TAULA^

PORTO
ALEGRE

SAO
» TAULO

Asc-< .
FLORIANÓPOLIS

APPl» HKrillA

•05OTI0

desfile festivo de berços no
lago, dentro da progra-
mação oficial da Festa.

Procure t a m bem. em
Joinville, aumentar os .seus
conhecimentos ip.teressan-
do-se peio homem que habi-
tou aquelas terras há cerca
cle 5 mil anos. na Pré-Histó-
ria. através dos seus vesti-
gios no Museu do Sámbaqui
e também visi;ando o Sitio
Arqueológico do Sámbaqui
do Rio Comprido. No setor
cultural há também o mu-
seu do falecido escultor
Fritz Alt. O Cemitério dos
Imigrantes, tombado pelo
1PI1AN é outra atraçáo.
bem como o O r o. u i d á r; o
Joinvillense. O Palácio dos
Príncipes com seus mobi-
liários históricos e outros
objetos dos amigos coloni-
zadores faz pane do Museu
Nacional de Imigração e
Colonização, Passar pelo
menos três dias nesta cida-
de conhecida como dos
Príncipes, das Bicicletas e
das Flores é. portanto tuna
boa sugestão. Prcpárc-se,
depois, para seguir em di-

reeão ao campino de Floria-
nópolis, o SC-l. d is ta n t e
190 km de Joinville.

FtORIANOPOtIS

f~ MNDO de Joinville,
^^ voce ira alcançar o
l"^ Quilômetro -11 da
r^rf BR-101 e 11 quilóme-
tros depois a entrada á cs-
querda para Sáo Francisco
do Sul, passando em segui-
da pelas entradas para as
cidades de Barra Velha.
Plçarras e Penha e atlngin-
do o entroncamento com a
BR-470. no seu Quilômetro
11(5 onde. á esquerda, está
no litoral; Iia.iai Impor-
tante porto com mui ta.s
preciosidades históricas — e
á direita o vaie do liajai.
passando por Gaspar. Blu-
menau e outras cidades até
atingir a BR-116. Mas. .seu
destino c Florianópolis, daí
.seguir em frente após este
e n t roncamento, passando
pela entrada para Brusque,
á direita, e para o Balneá-
rio Camboriu adiante, á es-

querda. vindo a seguir Tiju-
cas. no Quilômetro 1G3.5.
Finalmente, no Quilômetro
202 da estrada á esquerda,
acesso a Florianópolis, ob-
servando as indicações que
levam á Ponte Hercílio Luz
que o deixará no centro da
Capital cle Santa Catarina.
Continuando em direção á
rota Centro-Leste da ilha,
a 12 quilômetros se atinge
a lagoa da Conceição. O
camping fica na praia dc
Moçambique, pouco antes
da localidade de São Joáo
do Barro Vermelho, no hor-
to florestal. Na ilha, você
encontrará muitas atrações
e uni mundo de locais a
visitar que lhe roubarão pc-
lo menos uns quatro dias
de estada.

SAO FRANCISCO
E CANELA

PROSSFGUINDO 

via-
gem em direção ao
Sul pela BR-101, pas-
sa-se por Palhoça,

Imbituba, Laguna. Tubarão

CAMPING ABC
prumodata

Em seu ritmo cle crescimento vem a Agremiação Brasileira rle
Campismo, CAAAPINGS ABC comunicar aos seus associcclos que firmou
contrato com a PRUMODATA — Processamento cle Dados (Empresa cio
sistema AMAL), paia processar em seus computadores os trabalhos da
organização. Espera a diretoria do CAMPINGS ABC, em futuro proxi-
mo estabelecer um perfeito sistema de controle sobre todas as ativi-
dades, lendo em vista esta grande iniciativa.

AGREMIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMPISMO
CAMPING ABC

Ãv.Almirante Barroso,6 s:21O6/07_252-3304 rio
ÁÀÁ
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COSTADO OURO

FIM-DE-SEMANA
Um fim-de-semana com muito sol. As mais belas praias
da Cosia do Ouro. Muita diversão a bordo do luxuoso

transatlântico ANNA NERY. Escalas em SANTOS,
SAÓ SEBASTIÃO, ILHABELA e ANGRA DOS REIS.

Partida dia 21-2 (20 horas)— Chegada dia 24 -2 (17 horas)
; no stíij ageillo ct

lÜhlSMO UO BOAS
L mbiatür v?& Gb • ca

atjens nu na
Rua MolvinJonos, 35 s/loja '30\
(ao lado do Toatro Nacional de Comédia)

I IDA Ir... 224-61.11 e 324-8308 X Lloydbrás

LONGE DA POLUIÇÃO

200Hotel Fazenda
CLUB DOS
Ideal para temporadas, fins de semana, lua de mel
e férias. Aquecimento central, alojamentos moder-
nos e confortáveis, completo restaurante. Quadras
esportivas, barcos no lago, banho de cascata, pesca-
ria. Tudo isto por apenas Cr$ 180,00 ou Cr$ 200,00
a diária incluindo as 3 refeições.

À margem da antiga Rio-Sào Paulo, a 160 Kms.
do Rio, via Rezende.

RESERVAS PEIO TELEFONE
No Rio - 260-2466 e 260-2996, c/Srla. Solange

Em Sào Paulo - 51-5615 e 52-1903 -
51-7319 (DIRETO)

3íl2Sift

lil HOTEL
AMAZONAS

Av. Amazonas, 120-Tol.: 24-4611,
Belo Horizonte, MG.

Serviço de copa 24 horas por dia.
Apartamentos com ar condicionado TV e

geladeira. Estacionamento coberto ao lado.
Filiado a todos cartões de crédito.

onde, no Quilômetro 332 à
ciirritii sc onconlm ,i entra-
dn paru Gravatal estância
dr iihuu.s p. ,scfjiiiiiido-sr> cm
frente, choga-sc a Suo Jna-
(iiiim, iwr estrada cle terra,
passando por Orleans e
Lauro Muller, mas, n nossa
.siisr.stão ó deixar Silo Joa-
(|iiim para a volta, atingiu-
clo-o por estrada mais con-
fortável, Prossegulndo do
Quilômetro 332 dn Bn-ini,
Crlsciuma está no Quilóme-
tro :í"!i a direita, interes-
.sante e que merece ser visi-
tuda por ser a cidade do
carvão onde a mineração
pode scr vista, pois é feita
á superfície, Passa-se, cm
seguida, por Ararangun e
Ro tn b rio, chegando-se ;i
divisa com o Rio Grande do
Sul, no Quilômetro 4G3. Ai
;.. estrada continua com
nova quilometragem, cor-
respondendo o citado pontono Quilômetro 91), cujo
inicio é em Osório.

A entrada para Torres,
uma das mais belas praias
sulinas, c no Km 97 e esla-
rá ao seu alcance c o m
apenas G km. Nesta cidade
turística existe um camping
municipal, alternativa para

um pernoite, apesar cle náo
scr dos m e 1 h o r c s. Prós-
seguindo, atinge-se Serra da
Areia, no Km 54. Dai, à di-
reita parte uma estrada cle
terra, sempre em aclive,
r|uc o levara para Tainhas,
de onde, para a direita, se
encontra o Taimbezinho —
maravilhoso cannyon gaú-
cho — c á esquerda o cami-
nho liara São Francisco dc
Paula ciue tem mai.s um
camping da rede do CCB,

o RS-2. que pode scr atin-
gido cum 95 km marcados
a partir cle Serra de Areia.
Nessa região haverá bre-
vemente mais um camping
do CCB. em Arroio Teixeira,
no caminho para a cidade
de Curumim.

São Francisco de Paula
também pode ser atingida
por outro caminho, cm con-
binuação á rodovia BR-101
no seu Km 34.5 ã direita,
entrada para Maquino a 3
km. seguindo em direção a
Barra do Ouro. a 15 km.
passando por Riozinho. Ro-
lantc e Taquara, depois cle
ler rodado em terra, desde
a estrada principal, cerca
de 100 km. Desta última ei-
dade. (Taquara) até São
Francisco, já em asfalto, a
viagem é de 38 km.

Ü Camping de S. F. de
Paula encontra-se a um e
meio quilômetro do centro,
muito bem instalado ao la-
do da Sociedade Amigos da
Serra em local bastante ar-
borizado. com bela vista pa-
noramica, e com todas as
instalações padronizadas do
CCB.

Nos arredores, a Barra-
gem do Blag. local de pesca,
a 12 km: a cascata do Passo
do "S" i miniatura das Ca-
laratas do Iguaçu); a Bar-
ragem do Salto, a cerca de
25 km, no caminho para
Canela; c o famoso Taimbc-
zinho, a 64 km, além do
Parque São Bernardo. Porto
Alegre lica a 120 km, em as-
falto.

Canela, distando 38 km
dc São Francisco de Paula,
é o outro camping que não
pode deixar de ser visitado.
O RS-1 situa-se entre a.s ci-
dades turísticas de Canela
e Gramado, num parque es-
tadual quc é dominado pela
famosa Cachoeira do Cara-
col, cuja queda dágua tem
120m dc altura. O campina
fica a 6 km da estrada que
liga Canela a Gramado —
esta última conhecida como
a cidade das horténsias. As
duas cidades, quase gc-
nicas de tão próximas, ofe-
recém inesgotáveis atrações
turísticas e os mais varia-
dos passeios: além do Cara-
col, ao lado do camping. há
os morros do Dcdão, e Pela-
do. o cannyon da Ferrada-
ra. o Laje dc Pedra, Lago
Negro cascata do Narciso,

Veu da Noiva, P a i q u n
Knoor, Inúmeros ou uva
parques privados o jardins
municipais, além dos cen-
tros comerciais, dedicados
ao comercio, com lojas dc-
curadas com extremo bom
gosto muito alegres e colori-
da.s <nie. em coniunto com
o eslilo das casas o os bem
tratados jardins fazem com
que Canela e Gramado pa-
roçam cidades de brinque-
do, que merecem uma per-
manôncla de pelo menos
quatro dias no cnm ping
RS-1.

Dolxando-.se C a n e 1 a c
Gramado, passa-se por No-
va Petrópolis. a 35 km, já
na BR-nii. a melhor su-
gestão é subir para Caxias
do Sul, distante 35 km, on-
de a melhor opção para que
você conheça toda a região
do vinho, é acampar no
camping municipal, visitan-
do também Garibalcli, com
sua pista artificial cle esqui,
Bento Gonçalves e Farrou-
pilha, ou melhor, o famoso
roteiro do vinho, facilmente
percorrido, pois. estas cida-
des ficam a poucos quilóme-
tros umas das oulras.

Pernoitando ou náo cm
Caxias cio Sul, a viagem
prossegue pela BR-116, pas-
sando por Sáo Marcos. Va-
caria, e diversos lugarejos
até ã divisa com Santa Ca-
larina. na ponte sobre o rio
Pelotas, que é 0 mesmo rio
Uruguai que ai passa com
essa denominação, no km.
270. onde a BR-116 sofre
mudança ci c quilomeíra-
gem. correspondendo a o
Km 415,5 cujo inicio c em
Curitiba. Desde o camping
de Canela até esta divisa
você terá percorrido 22 3
km.

PRÓSSEGUINDO 

aitó
ã marcação quilomé-
trica 35(3.5, entre à
direita c sete quilo-

metros após encontrará o
centro da importante cida-
de de Laje.s. A cerca de 14
km dai você já estará na es-
trada que o levará a Sáo
Joaquim, a cidade mais fria
do pais. e neste ponto vai
encontrar um majestoso
monumento geológico, cons-
tituído por enormes pedras
de formatos os mais estra-
vagantes possíveis, cuja va-
riaeão vai do branco ao ró-
seo, emergido da mata ver-
de-escura das araucárias,
que é conhecido como Pe-
dras Brancas e que está
sendo impiedosamente des-
truído. A 10 km dai acha-se
o Parque da Garganta do
Rio Cave.ira, impressionai!-
tes desfiladeiros dc onde
uma ponte pênsll atravessa
a ia vi na serra.

Depois dc ter passado pe-
lo lugarejo Painel, você
atingirá São Joaquim, que
dista de Lajes uns 35 km,
perfazendo, portanto, desde
Canela, 384 km. O camping
cie São Joaquim dista do
centro da cidade apenas
dois km. A riqueza turística
dessa região é enorme, além
da grande produção dos
seus pomares: maçãs, pés-
segos. ameixas, peras c nec-
tarinas, entre outras, fazen-
das de gado. araucárias sc-
culares dominando suas
matas, o panorama das scr-
ras do rio do Rastro e de
Santa Bárbara, suas quedas
dágua e cachoeiras como a.s
do Salto dos rios São Ma-
teus c Antonhia <!, finatuien-
te. o vale das Neves, distan-
te uns cinco Km do cum-
ping. onde bruam Qi pi-
nheirais dos campos de
grande beleza de onde
emergem,-entre outras ar-
vores, o.s pinheiros mescla-
dos aos bosques cle xaxius
gigantescos.

O retorno é feito ainda
pela BR-116, voltando por
Lajes e indo nova m ente
atingir o camping dc Curiti-
ba, a uma distancia cle cer-
ca de 500 km de São Joa-
quim.
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Aberta até 22 horas
sábados até 18:30 horas

Ronald de Carvalho, 253
Tel: 256-0194 - Lido.
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.ia estão eiu opernçfto, Inicialmente nas
rotos Rio—Bolo Horizonte—Brasília—Recife—
Hio e Rio—Curitiba—Sfto Paulo—Curitlbu
lilo os novos Boclng-7'17-Aclvnnced du Cru -
zoiro, ,Os clol.s primeiros aparelhos, cle uma cri-
comendo de seis, chegaram ao Brasil no sc-
mana passada, sendo recebidos tio Galoiló pc-
los presidente c vicc-prcsldcnte da Cruzeiro,
engenheiro Lcopoldlno Cardoso cio Amorim
Filho e Coniandanlc Mario Borucs dc Araújo.
A operação com a Boeing ascendeu a 43,5
milhões dc dólares t cerca dc CrS 330 milhões)
coni o aval do BNDIi, sendo parte da progra-
mação da Cruzeiro para o rccqulpamento e a
racionalização da frota, Os Boeing-737-Ad-
vanced, clc duas turbinas, tèm capacidade pa-
ra 11)11 passageiros desenvolvendo uma veloci-
dade de 800 quilômetros por hora. Esses apa-
reinos funcionarão nas linhas dc pequenas e
médias distâncias, enquanto os trljatos
Boeing-727, maiores e mais velozes, farão os
percursos médios e longos, inclusive os das li-
nhas latino-americanas,

A lrak Airways adquiriu oito Boeing no
valor de 150 milhões cle dólares tecrea dc CrS
i bilhão», para aumentar sua frota e expan-
dir as suas rotas domésticas e internacionais.
A compra inclui quatro Boelng-747-200C Con-
versiveis. três 7.7-200 Advanced e um 7:i7-_u0
Advanced, para entrega em 1976. A entrada
em serviço do novo Boeing-747C, o primeiro
modelo conversível com portas laterais para
carga e o acesso pelo nariz, veio aumentar a
flexibilidade de utilização, podendo transpor-
tar exclusivamente passageiros, carga, ou a
combinação cle ambos. A Iraque Airways será•i 7". empresa a operar os quatro modelos bá-
sicos du familia Boeing (707. 727, 737 e747>.
Até agora já foram vendidos 28G Boeing-747,
i lim Boeing-727 e 433 Boeing-737.

O Sr Gilbert Perol, diretor da Air France,
dirigiu aos diretores da companhia nos países
da América do Sul, durante a Conferência
Anual, realizada este ano no Rio de Janeiro,
a seguinte mensagem: A Compagnie Natio-
nale Air France conhece, como todas as ou-
tias companhias aéreas, dificuldades, porém,
no que se refere á América do Sul, ela preten-
cle intensificar seu esforço comercial devido
a uma conjuntura mais favorável do que em
outras partes do mundo. A Companhia ten-
clona continuar sua expansão no tocante aos
pianos do programa e da qualidade do servi-
ço. k dentro desta perspectiva que a Air Fran-
ce prepara a entrada operacional do Concorde,
em primeiro lugar no Brasil o depois na Ar-
gentina. Só resta acertar as modalidades de
operação de acordo com a.s autoridades locais
e a.s outras companhias. A Air France confia
no sucesso comercial do Concorde que vai fa-
zer a aviação comercial dar um grande salto
para a frente no que diz respeito á rapidez c
fio menor cansaço para o passageiro. A Com-
panhia se orgulha em lançar comercialmente
o Concorde na linha da América do Sul que
ío., no passado a terra predileta da.s grandes
avanl-premières da aviação c"ofTír-*ií_i e que,
luais uma vez, estará na vanguarda.

Dentro do mesmo espirito a Air France
mantém seus esforços para desenvolver o mo-
vimento turístico da América do Sul c. mais
precisamente, do Brasil, onde suas filiais Jet
Tours e Meridien. ja iniciaram uma ação
importante. De fato os circuitos da Jct Tours
tèm um sucesso cada vez maior c o Meridien
abrirá, neste ano, dois hotéis, um ko Rio de
Janeiro, outro em Salvador, na Bahia. Estes
dois novos hotéis vèm inscrir-se no conjunto
da cadeia Meridien, que apesar das dificul-
datles da conjuntura mundial, se desenvolve
rapidamente com a abertura, em 1975, clc no-
vos hotéis no Canada, no Egito, no Marrocos
e. futuramente, em Bangkok, e Genebra e em
diferentes pontos do Oriente Médio".
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Dia 13 dc janeiro. O Boehig-707 Chateau dc
Sulíy, í/<7 Air France, cumprindo o vôo AF-0S9
decolou do Aeroporto Internacional do Galeão
no Rio de Janeiro com destino a Buenos Aires
levando a mala-postal comemorativa do Cin-
quentenário da Mula-Postul Rio—-São Paulo—
Buenos Aires.

A Plessey Navaids recebeu uma encomen-
da no valor de quase 9 milhões de cruzeiros
para o fornecimento dc mais 10 balizas para
navegação Doppler cle V.H.F., como parte cle
uni programa multimilionário dc moderniza-
ção empreendido pela Chefia da Aeronáutica
Civil do Reino Unido, tendo também optado
pela Plessey para o fornecimento dc mais
equipamentos deste tipo. O presente contrato
se segue a uma encomenda inicial cle 10 ba-
li/as VOR feita à Plessey em 1972. Quando o
programa da Chefia da Aeronáutica Civil foi
completado, mais de 50 unidades terão sido
instaladas. As balizas Doppler VOR represen-
tam um considerável avanço neste tipo dc
aparelho de navegação, por serem imunes aos
problemas de local da obra verificadas com as
balizas convencionais. Assim, as informações
de posição transmitidas aos pilotis são mais
exatas e constantes, para atender ás exigên-
cias de controle de tráfego aéreo. Ao com-
pletar-se este ambicioso programa, a Grã-Bre-
tanha será o primeiro pais no mundo a rec-
qúipar-se com a baliza Doppler tipo VOR.

J. Adaman. diretor-executivo da South
Africah Airways, destacou, recentemente, o re-
corde cle 2 400 000 passageiros transportados
em 1974. como uma prova cle expansão da em-
presa. Acentuou, também, que o crescimento
da carga aérea obrigou a construção de novos
terminais nas principais cidades da Africa cio
Sul (Jan Smuts, Cape Town, Durban e Port
Elizabeth t tendo a S.A.A. desenvolvido novos
métodos para o seu manejo.

A Saberia Belgian Airlines comprou mais
cinco Bocings-737 Advanced cujas entregas sc-
rão feitas na segunda metade de 1975.
Com a encomenda cle dez 737, feitas cm 1973,
as compras da Sabcna do birrealor da Boeing
sobem para 15 aparelhos. Em junho dc 1974
a Sabena introduziu os 737 em suas rotas
européias substituindo os Caravelle. Atual-
mente seus 737 servem a 19 cidades da Euro-
pa. Do.s 15 birreatores Boeing comprados pela
Sabcna quatro sáo modelo 737-200C (Conver-
tiblci, capazes de transportar passageiros ou
uma combinação cle passageiros e carga.
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.4 equipe dc 3 mil c 900 moças do

serviço dc vôo da Pan American
World Ainvays passou a envergar
novo uniforme ao sc apresentar pa-
ra a serviço no dia 14 deste més.
Trata-se dc novo conjunto desenha-
do por Edilh. Ilead, S vezes ganhado-
ra do Prêmio da Academia. Consi-
derando a tarefa de vestir as acro-
moçus da Pan Am conto uma dus
mais desafiadoras de sua carreira,
F.dilh Hcud criou um, rjuarda-roupa
versátil, destinado a atender às exi-
(lências dos serviços dc bordo. Sc-
gundo cia. o novo uniforme "pre-
serva a clássica tradição da Pan
Am, mas mantém o "look'' dc hoje
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c amanhã". O já familiar azul da
Pan Am, que vem sendo mantido
desde 1944, continua a ser a cor
dominante do novo conjunto. O
uniforme básico consiste de saia, ju-
quela e casaco, além dc vários com-
poncnles de. opção, o gue permite us
aeromoças, individualmente, esco-
lher aquele que mais lhes satisfa-
ca. Entre os componentes de op-
ção figuram calças compridas, ln-
viça. jumper, capa de chuva, blu-
sas de mangas curtas ou compridas,
sticlcr dc banlon c chapéu. Paru
complementar os conjuntos escolhi-
dos. há uma écharpe em cores ver-
mclhíi, marinho c marfim. O vice-

presidente Sênior de Marketing de
Passageiros c Serviços, Richard P.
Ensigne. destacou a importância do
novo uniforme, dizendo que "jun-
lamente com a redecoração ds in-
teriores de nossas aeronaves e da
modernização do equipamento de
cozinha, què permite melhor servi-
ço de alimentação, a introdução dos
novos uniformes significa um com-
promisso da Pau Am em oferecer o
melhor, cm ambiente amistoso e
contemporâneo". O novo conjunto
dc uniformes jmdc ser usado cm
qualquer época do uno em qualquer
das 109 cidades servidas pela Pan
Am.

Empresa ai nc ricana
vai operai'
aviões Siio

Londres — A Air New En-
glancl, a linha aérea local
norte-americana com secTe
em Boston, e a Shorts, de
Belfaãt, Irlanda do Norte,
anunciaram recentemente
que a Air New England íez
uma encomenda no valor
de muitos milhões clc libras,
clc seis dos aviões de pas-
sageiros com fuselagem
grande, o Shorts SD3-30,
para entrega cm 1970.

O pedido, o maior jú feito
até agora do novo avião
britânico, foi assinado em
Boston pelo presidente da
Air New England c pelo ge-
renfe-geral da Shorts, c é
o resultado de longas e
exaustivas avaliações reali-
zadas pela companhia aé-
rea do SD3-30 e de outros
tipos competitivos. A com-
pra tem particular signifi-
cado para a Shorts porque
a Air New England é agora
uma empresa transportado-
ra homologada, a primeira
;i receber fal certificado nos
Estados Unidos em 24 anos,
e isso representa um gran-
de endosso para o avião,
que a companhia planeja
colocar em suas linhas cn-
tre Boston e pontos ao Nor-
fo da Nova Inglaterra c
ilhas da costa.

O SD-3-30 tem muitas ca-
racterislicas singulares' e

com seis
eis SD-3

vai trazer unia nova di-
mensão de conforto e servi-
ço para os passageiros. A
cabina dc fuselagem grande
lem lugar para 30 passagei-
ros, que podem ficar cm pé
dentro do avião, é toda com
ar condicionado e conta
ainda com toaletc completo,
copa e lugar para a baga-
gem de mão. A configu-
ração interna da aeronave
íoi feita por técnicos nor-
te-ainerieanos, inclusi v c
Walter Dorwin Tcague, que
ajudou a criar a decoração
interna do Bocing-747.

O programa de provas
com o SD-3-30 progrediu ra-
pidamente desde que a
Shorts decidiu, em 1973. fa-
bricar o primeiro protótipo.
Desde então o p r o tó ti p o
vem sendo apresentado no
Saláo Internacional de Ae-
ronáutica de Farnborough,
que se realiza em .setembro,
e agora está fazendo um
programa intensivo de pro-
vas de vôos que culminará
com a sua homologação em
meados deste ano.

Essa encomenda eleva a
II o total cle SD-3-30 eom-
prados até agora. Os dois
compradores anteriores fo-
ram a Command Airways,
cle Poughkeepsic, Nova lor-
que, e a Time Air, cle Le-

thbridge, Alberta.

Difícil o emprego
do hidrogênio na
aviação eo mercial

Na Conferência Mundial
Aeroespacial realizada em
Vancouver, Canadá, H. II.
Hepe. vice-presidente da
Lockhced-Califórnia, uma
subsidiária da Lockheed
Aircraft Corporation, afir-
mou que as desvantagens
do uso do hidrogênio nas
aeronaves comerciais part'-
cem superar as vantagens
e que seria necessário um
acordo internacional para
que se iniciasse o desenvol-
vimento da tecnologia ne-
cessaria para sua utilização
em larga escala.

O hidrogênio o f e r e c e
reais vantagens. Seu alto
conteúdo cio BTU t unidade
britânica dc temperatura'
por unidade de peso permi-
te construir-se aeronaves
subsônicas com peso total
15% menor e supersônicas
50.9Í mai.s leves, o cpie resul-
ta om redução da poluição
sonora. O hidrogênio quei-
mado desprende vapor dá-
gua, cm vez dos nocivos mo-
nóxidos de carbono, oxido
de nitrogênio e hidrocarbo-
nos não carburados, ali-
viando-se assim a poluição
atmosférica. Pode ser pro-
duzido por eletrólise da
anua. que é inesgotável. E
não é verdade que apresen-
te problemas cle segurança.
O hidrogênio, manipulado
por pessoa competente, é
tão seguro quanto a gasoli-
na ou o querosene.

Por outro lado. o hidrogè-
nio não existe em estado li-
vre e para produzir um
BTU desse gás em forma li-
quefeifa s ã o necessários
três BTUs da fonte de calor
utilizada. A densidade do
hidrogênio é tão baixa cpie
tanques maiores q u e os
atuais serão necessários,
criando problemas estrut.ii-
rais, de configuração da ca-
bina cle passageiros e cle
controle do centro de gravi-
dade da aeronave, se cons-
traídos dentro da fusela-
gem. Espesso isolamento
térmico do.s tanques é im-
prescindivel. uma vez (pie
o hidrogênio se congela a
menos 434° F e ferve a me-
nos 423''' F. Há sérios pro-
blemas de logística, portan-
lo. para mantê-lo dentro
dessa estreita margem de
temperatura no interior dos
tanques, na estocagem e
durante a distribuição por
todos os aeroportos d o
mundo.

Na opinião do Sr Heppe,
fontes cie energia mais
atrativas que o hidrogênio
são os hldrocarbonos sinté-
ticos que podem ser extrai-
dos do carvão. Neste!caso,
a eficiência da conversão
em fonte estocáyel e trans-
portável cle energia e duas
vezes melhor que a do hl-
drogênio e envolve tecnolo-
gia muilo menos complexa.

Um mini-hclicóptero,¦impulsionado a jato,
está sendo testado
va fábrica da
Aerospace General,
cm Odessa, Texas, nos
Estados Unidos.
Veículo para um
só tripulante não
polui o ar, pesainenos
do que uni homem
médio, é capaz de
levantar três vezes
o seu próprio peso
e é tão fácil de
dirigir como uni
motocicleta. Usa
como combustível o
peróxido de hidrogênio,
que é convertido em
vapor e oxigênio.
Uma vantagem
extra: pode
ser dobrado cm um
pacote compacto, para
transporte ou
armazenagem, ou. para
lançamento cm
pára-quedas nas
missões de resgate.
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TriStar vem ao
Brasil fazer

demons trações
Um frirrcalor Lockheed L-1011 TriStar

chegará an Brasil segunda-feira, dia 24, paracumprir um programa de demonstrações no
Rio cle Janeiro, no cila 25. e em Brasília no
dia 20.

A vinda ao Bra.sil e parte clc unia excur-
são cie 27.500 quilômetros com a finalidade cie
promoção c vencia do TriStar na América La-
Una. O trijato cle fuselagem larga ch-. Lo-
cklieed visitará a Argentina, Brasil, Chile,
Equador, México, Panamá, Peru o também a
Jamaica.

O programa no Rio cle Janeiro, no dia 25,
estabelece uni vôo (8 ás 10 hs.i para pilotos
da Varig e da Cruzeiro; um vôo111 às 12hs.i
para autoridades civis e militares, dirigentes
da Varig e da Cruzeiro; um vôo (13 às 14hs.1
para autoridades governamentais, executivos
da VASP e da Transbrasil e representantes da
imprensa: <• nm vôo dã às I7hi para pilotosda VASP c da Transbrasil. Para as 12 hs está
programada uma entrevista coletiva com a
Imprensa no Galeão.

Em Brasilia. no dia 20, .sera realizado um
vôo Ü2hl5m a 13hl5nn eom autoridades do
Governo, dirigentes locais dc empresas aéreas
e representantes da Imprensa.

Todo o programa será conduzido por di-
retores da Lockheed e da Rolls-Royce que es-
tão viajando no TriStar, que traz as cores da
TWA-Trans VVoiicl Airlines. O trijato que virá
ao Brasil é a versão básica do L-1011 que en-
trou no serviço da aviação comercial cm abril
de 1972. Desde essa época, a frota cle TriStar,
acionada por turbinas RB.211, já acumulou
mais cie 275 mil horas de vôo, transportando
mais cle 10.5 milhões cle passageiros. Da ver-
sáo básica a família TriStar já evoluiu para
três modelos com capacidade e raio dc ação
aumentados, o L-10U-100. L-1011-200 e o
L-1011-250. Mais cle 100 TriStar já foram en-
tregues a empresas aéreas nos Estados Uni-
dos, Canadá, Inglaterra. Alemanha Ocidental
e Japão. Air Canadá, AH Nippon Airways. Bri-
tish Airways. Delta Air Lines. Eastem Airli-
nes, LTU iLufttransport Unternehmcm Paci-
fie Southwest and Trans World Airlines já
operam regularmente o TriStar. Este ano a
versão L-l011-100 entrará em serviço na Ca-
thay Pacific, de Hong-Kong e na Saudi Ara-
bian; nas rotas da Gulf Air em 1976.

linha regular a
MANAUS
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SALVADOR-RECIFE-FORTALEZA E BELÉM
PRÓXIMAS SAÍDAS

DO RIO
28-2-75

2-4-75
25-4-75

9-5-75
29-5-75

Anna Nery
Anna Nery

Rosa da Fonseca
Anna Nery

Rosa da Fonseca

DE MANAUS
17-3-75
15-4-75
9-5-75

23-5-75
1-6-75

Consulle seu agente de viagens ou A

TURISMO DO BRASIL LIDA

Rua Melvin Jones NI. 35
(ao lado do Teatro Nacional rie
Comédia — Av. Rio Branco)
Tels.: 221-61.11 22-1-S303 224-8345"Embratur 27fl.'GB — Cat A"

karmunn - zmmm
seu hotel sobre rodas.

Extremamente dócil ao comando do cairo.
1: nos caminhos mal traçados que o Caravan

monstra o seu melhor desempenho. Para cada goslo,
uni modelo. Todos cle desenhos leves e arrojados.
Extremamente resistentes. Primoroso acabamento

e cuslo bem acessível.

Fabricado e garantido pela
KARMANN-GHIA

tXPOSlCAO t: VENtMS:

jMjrroraoivs s.n.
REVENDEDOR AUTORIZADO VOLKSWAGEN

Ru_ Don<í Zulmira, 88 — Maracanã — Posto Kite (oo Lido cio !.itc
Clube do Rio dc Jonciro) - ii'!".: 26.1-9912 o 2-18-1505

.Sw**»*

Telefone para 222-2316

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL



TIb JORNAL DO BRASIL
RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA,
20 DE FEVEREIRO DE 1975

Turismo

As praias do Espirito
Santo sao sempre

muito jrequentadas
principalmente por

aqueles quc buscam
nas areias de algu mas

delas com qualidades
medicinais, a cura

para doenças
reumáticas
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Anchieta — SO km
(sendo 1G sobre terra).
Conceição da Barra —
242 km ilS em terra ¦.
Cachoeira do Itapemii

NC, km.
Domingos Marlins
— 42 km.
Guarapari — 59 km.
Itapemirini —170 km.
Piúma — 96 km
i9 em terra).
Santa Teresa —
75 km.
Vila Velha -
Jacaruipc -
Manguinhos
fl em terra''
Carapcbus -
i.-l cm terra..
Nova Almeida -¦-
3ti km i2S em terra).
Iriri - SO Km
(8 em terra i.

HOTÉIS
financiamento

para suas ferias
e lua de mel

Hotéis v restaurantes

ARAXÁ - MG

Grande Hotel Araxá - Hidromiril»
O mais completo do Brasil em

serviço tcrmaii cio Brnsil. Banhoi
dc lamas. Gabarito Inlern. rt-

feições, salões tle jogos, etc.

BEIO HORIZONTE - MG

Serrana Palate Holel - Cenlral,

aparlt. c/ ar cond. o música, su.-
restaurante, cot. inlern. esta-

cionamento.

CAXAMBU - MG

Holel Glória - C.leçioria inlern.

Bo.ile, salão de iogos. Salão de

venções. Piscina e quadra es-

porlivas. Play-ground.

OURO PRETO — MG

Grande Hotel Ouro Prelo - Ar-

itelura moderna dc Niemcver,

Garagem proprl.l. Tels. em todes

paris. Suilcs. Reslaurr.nl.! a la
irte" .

POC05 DE CALDAS - MG

I Palace Holel ihidrommos) - No

centro Gabarito internacional,
I àbts. de luxo e amplos salões cle

I jogos - piscinas c restaurante dc

3 nível.

SÀO LOURENCO - MG

I Hotel Lond.es -- Iraiiicáo c can-

llò.lo. Restaurantes, iogos o dl-

versues. Salão p/ leitura e lole-

visão.

ANGRA DOS REIS - RJ

FRIBURGO - RJ

Holel Bucsliy - No meio de par-
que, c,' piscinas 

"play-ground",

cavalos, enarretes, jogos, alimen-
tação de lu.

AMPARO IFriburgo)
Hotel F ai onda JeqUtlibá - Fim-
de-scmai.a na taionrJa. Campo de
esporte - piscina leite na
estábulo e cachoeira,

UACURUÇÁ - RJ

Hotel Jaçuanum Numa iliia tro-

picai', onc.' o paraíso deixa dc

ser apenas um sonho. Todas as
acoMíodaçófci c vista p/ o mar.

ITATIAIA - RJ
Hulel Simo.. - Deniro do Parque
Nncion.il - Apls. cle la. Restau.
ranlei pi* cina e sauna. Salões
íinvccidc:.

CURITIBA - PR
Carr.vclle Palace Holcl Apart-..
c calelacão central Excelente co-
Zinho internacional sala de conte-
rencias. Garagem própria. iVüsica
arnl;'eníc.

Holel Colonial - Apls. lyjcyosís-
simos em csíllo cc :n al. te*í"viiãc
e ambiente clitnatizados. Suites
executivas. Restaurante O vista

panorâmica garagem.

FOZ DO IGUAÇU - PR'

Sau Martin Holel

Holel do Frade
í, apts. c/

e barcos
seios.

Hotel da Praia

Praia particular,
cond. restau-
pesca e pas-

Apartamentosnotei u.i umi. - .......
e bangalôs com ar condicionado.
Praia particular, caça submarina,

pesca. Bar e ótima coz.nba.

CABO FRIO - RJ

la B.isc Hotel Sol e calor -

apls o ar condicionado - restau-

rante praia - financiamento. Esla-

cionamento.

celente
serviço para BI conhecer
as maravilhosas cataratas. Aparls.
c/' ar cond. Piscina e restaurante,

SALVADOR - BA

Salvador Praia Holcl .- Alto nivel
I suite presidencial - 9 suites

,uxo c lia apls. 2 salões p/ con-
veriçõès, piscinas, garagem. A. rc-

frigeraclo central.

CAMPOS DO JORDÃO - SP

Grande Holel - Categoria interna-

cional - Apls. de luxo pisaria
— restaurante de la, amplos salões
tv convenções.

. REPRESENTAÇÃO DE
HOTÉIS E TURISMO LTDA.

119 (l _ leis. 232-0676 e
RIO; R. Mex

224 6089. ,,„ ,„,
Av. N. 5. Copacabana, 1171 - l«I.

247.6672 - Reu. Embralur 159/GB.

S PAULO- Av. São L.iir, 192 S/l 2U -
*' PÍ57^65 

- 257-3987 - Reg. Embralur 5/7/S .

B HORIZONTE: A.'. Alonso P.na, 74B o/L 0/f

Tel. 22-8942.

Tels.

As diárias no.s hotéis (lo Espirito Sunto
uninrnlam sempre entre Kl e 1">'<, a partir
ile 1" tle .ianeiro de caria ano. Este aumento
é verificado especialmente na rede hoteleira
lias zonas turísticas, presumivelmente para
aproveitar o aumento também de hóspedes,
já qüe desde dezembro os hotéis ficam lo-
tados. Mas, segundo o Sr TulTy Nader, repre-
icntanlc no Espírito Santo da Associação
Brasileira de Hotéis, o aumento c normal e
em conseqüência das constantes majorações
ile gêneros alimentícios, nos materiais tle
ilcsinfcccão, artigos de cama c nns próprios
salários de empregados.

IIQTEIS EM GVAKAI-AIU

Os preços a partir de 1" de janeiro dc
1075, sau:

Hotel Curonado, o melhor da cidade, in-
clusive com a comida sempre elogiada. Tem
t)ar, restaurante c garagem. Tem 48 apar-
lamentos e 24 suites com telefone. Preços: tn-
tinindo café da manhã, sáo CrS 120,00 a dia-
ria para solteiro c Cr? 150,00 para casal, em
iipartamenios. Em suites, a diária para soltei-
ro é Cr? 140,00 e para casal CrS 180,00. Aceita
nineis, Elo e Passaporte. O hotel cobra taxa
de serviço de 10% sobre o total da nota. Fica
nu Praia do Meio. na Avenida Descmbar-
rador Loürivnl Almeida, 312, As reservas
oodem ser íeilus no Kio: Avenida Rio Bran-
co, 2Õ7 - 14", telefone: 242-9490.

Thoíium Holel — UO apartamentos e
mais seis suites, ('obra CrS 100,00 e CrS 110,00
diária em apartamentos c CrS230,00 em suite.
Tem bar. restaurante c boate. Aceita Cre-
ilicard, Dineis, Elo, Nacional e Passaporte.
Reservas no Rio: Kua do Resende, 147, tele-
fone: 252-5000.

Tourist Hotel — (19 apartamentos e uma
sílile; todos eom ar condicionado (opcional).
Tem restaurante, salão de chá st uisqueira no
li" andar. Preços: CrS 80,00 c CrS 180,00. Acei-
ta somente o'"Passaporte e fica ria Rua .loa-
quim Silva Lima, tl>7 — telefone: 4-4071.

Novo Holel Vieira — Mesma rua du Tou-
rlst Hotel, u" 310, telefone 4-42(15. Não aceita
lattão de crédito. Os preços são CrS 80,00 c
CrS 1(10,00.

Raclium Hotel — Tem sala de jogos, res-
liinanle bar c estacionamento. Fica locali-
sado na Praia da Areia. Preta, Rua Ciriaço
llamalhele, 52 — telefone 4-4200. Aceita Pas-
.aporte e cobra CrS 25,011 por refeição avulsa
no restaurante. Diárias com refeições em
apartamento custa CrS 80,00 para solteiro c
ns 140,0(1 para casal. Tem quartos ao praço
de CrS 60,00 para solteiro e CrS 100,00 para
casal.

Hotel Miramar — Aceita cheque uuro c
rica na ltua Mimoso do Sul. 07 — Morro do
Ipiranga, telefone 4-4350. Possui 73 apar-
lamentos e tem uma clínica de massagens a

AS BOAS (E CARAS)
OPÇÕES QUE O VERÃO

CAPIXABA OFERECE
Erildo dus Anjos
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CrS 4(1,01) cada. Dispõe ainda dr, resta uraiile
Guarapari Center, que cobra refeições desde
Cr? 13,00 até CrS 4I1.U0. A diária no holel é
CrS 70.0(1 e CrS 00,00.

Existem muitos outros hotéis como o Ho-
tcl Guará, Guarapari Hotel, Hotel Vieira,
Beira Mar, Hotel Central, Hotel Monazita,
Hotel dos Veranistas, Hotel Atlântico. Hotel
Gcny e outros que cobram diárias na faixa
dc CrS 30,110 a CrS ÍOO.OO, com acomodações
bem razoáveis.

Em Vitória os melhores hotéis sáo:
Hotel São José — 81 apartamentos eom

telefones, ar condicionado c música ambieu-
te; 7 suites que contam ainda com geladei-
ra e aparelho de TV. Tem restaurante, liar,
garagem, salão de jugos com mesa de bilhar.
Diária a CrS 120,00 e CrS 150,00. Nas suites,
Çr$ 170,00 e Cr?190,00. Telefone: 3-3011; Av.
Princesa Isabel, 300. Aceita Diners e E|o.

Cannes Palace — São 8(i apartamentos
c seis suites, eom teleíone. ar condicionado
rj música ambienle. Nas suites há televisão
c geladeira. Tem restaurante, bar. Apar-
tamento: CrS 120,(10 c CrS 150,00 e suites a
CrS 1811,110 e CrS21ll,l)(l. Telefone: 3-1522. Av.
Jerónimo Monteiro. 111.

Helal Hotel — Fica ria Avenida Jerónimo
Monteiro, !)35 a principal avenida de Vilória.
Tem 78 apartamentos e Ires suites, com tele-
fone. ar condicionado e geladeira, alem de tc-
levisão (suite), Tem estacionamento, bar c
restaurante. CrS 140,00 e CrS 1811,00. em apar-
tamentos e CrS 211(1,(III f CrS 24(1,11(1 nas suites,
os preços. Telefone: 3-2955.

Camburi Praia Holel — O único na praia
de Camburi e dispõe de 45 apartamentos,
com ar condicionado c telefone. Aparelho de
TV pode ser alugado a CrS 10,00 por dia, tem
garagem e bar. Cobra CrS 1011.00 e CrS 160,00.
Avenida Dante Micbelitie, 1 1)07 — Telefone
7-0802.

Os melhores restaurantes são: Cuides,
toou Vali (comida chinesa), Panela de Bar-
io, Mário (o melhor, comida italiana), Guns-
en, São Pediu (a mellior peixada capixaba).
E' fácil chegar ate el.'s. Qualquer pessoa sabe
Informar, principalmente os motoristas de
táxi..

Em Vila Velha tem o Hostess Hotel, de
rjalegoria igual aos melhores de Vitória. Em
Sanla Teresa náo tem hotel. Os existentes
,ãu horríveis. O mesmo para Nova Almeida,
.lacarelpe. Anchieta, Conceição da Barra (só
ii Ilolel Cricarc é razoável), Serra, Piúna,
Itapemirini e Manguinhos. Em Campirihos
lem o Hotel Imperador, com 12 apartamentos
e três suites. Cobra CrS 7.->,(>(l c CrS 120,00. Eni
Marataízcs há o Praia Hotel, Hotel Balneário
e Hotel Dona Balbina, que são apenas razoa-
veis. Alas a maioria desses lugares estão bem
perto de Guarapari ou Vilória, onde se en-
contra boa hospeda gem.

Vi- 

ITolilA Quem
quiser passar ferias
de verão no Espirito
Sunto poderá dispor

de quase tudo o ciue a natu-
reza oferece, ma.s isso irá
lhe custar muilo caro. E'
necessário, antes cle tudo,
nmito esforço e boa von-
tacle do visitante, num Es-
tudo que tem mais de 300
quilômetros cle praia, 

"sofis-

Meadas" ou simplesmente
selvagens, eom suas areias
jrancas. Há lugares com
bares, boates, áreas dc cawi-
nj/ir/ e bons pesqueiros, e
oulros menos urbanos como
Conceição da Barra, onde
se pode comprar puãs
t pinças) dos caranguejos,
amarrados em cordinhas;
ou fotografar a Vila de Ita-
unas, uni lugarejo que foi
.soterrado pelas areias tra-
/idas pelo vento. Lembran-
do os paises do Oriente
Médio.

Os problemas para quem
passa as férias no Espirito
Santo começam na chega-
da, com a tentativa cle con-
seguir uma boa acomodação
e comida para a família, e
terminam quando não mais
se suporta ficar sem água.
ou outro fator básico para
viver. As férias podem ter-
minar com uma discussão
com o dono de um hotel,
restaurante ou bar pois du-
rante o verão 

' eles querem
garantir o faturamento cio
ano inteiro. Náo se assuste
se lhe aparecer uma conta
dando o preço cle CrS 5 a
CrS 8 por uma cerveja tos
preços variam muito': ou
quem .sabe, uns CrS 50 por
uma meia-dúzia d e ca-
marões, fritos: ou até CrS

5 por uma batida de me'.ão.

Como chegar

Quem sai de carro do Rio
de Janeiro, São Paulo e Sul
do pais, usando a BR-101,
fará uma viagem boa, an-
dando em estrada com óti-
mas condições de tráfego.
Somente o trecho entre Ma-
eaé e Campos é péssimo,
porque a estrada é velhac
tem muitos buracos e nao
tem acostamento. Mas sao
menos de 100 quilômetros
nesse trecho. Do Rio ds .Ia-
neiro até Campos é só se-
guir o curso da rodovia, de-
pois de atravessar a Ponte
Rio—Niterói. De Campos, ao
•percorrer apenas 113 quilo-
metros, á direita, está a cs-
trada para Marataizes, ioda
asfaltada, de 34 quilóme-
tros. Marataizes fica a ;>0
quilômetros de Cachoeiro
do Itapemirini, tem praias
radioativas, boates, barzi-
nhos e o melhor carnaval
do Espirito Santo. A ani
mação é geral desde o inicio
da semana, quando ia saem
blocos e batucadas pelas
ruas O carnaval melhor e
no Iate Clube, de dois anda-
res, muito grande e preferi-
do em sua maioria por jo-
vens.

flores, outras aves raras e
orquídeas. O museu é parti-
cular, do cientista Augusto
Ruschi. mundialmente co-
nhecida.

As praias

As opções

Existem muitas o u t r a s
opções. Se se quer cle prefe-
rência praia, há Iriri, An-
chieta, Vila Velha, Vitoria,
Guarapari, Jacaraipe. Man-
guliihos, Nova Almeida,
Santa Cruz e Conceição da
Barra. Se se prefere o ar
puro das montanhas, tem
Domingos Martins, a 224
quilômetros de Campos c 42
de Vitória, em asfalto. Para
chegar lá é preciso pegar a
estrada de Belo Horizonte,
um pouco antes do posto da
Policia Rodoviária, para
quem sai do Rio, antes de
chegar em Vilória. Domin-
gos 

"Martins 
ou Campinhos,

como é mais conhecida, é
uma cidadezinha de coloni-
zacão alemã e que tem em
alguns trechos 1 mil 200 me-
tros. No verão apresenta um
clima bem europeu e a maio-
ria dos sitios dispõe de
lareiras em casa. Os habi-
tantes são descendentes de
alemães, suíços e italianos
c produzem os chamados
vinhos feitos em casa. O
melhor é o licor de pétalas
cie rosas c o cle jabuticaba.
Há fartura de frutas e fio-
res:

Também Santa Teresa, a
75 quilômetros ao Norte de
Vitória, tem o mesmo clima
de Domingos Martins, uma
excelente cozinha italiana,
o principalmente o Museu
do Colibri i aberto ao públi-
co somente às quintas-fei-
ras. ã tardei. Existem mais
de 3 mil espécies de beija-

Praticamente todo o lito-
ral capixaba tem praias fa-
mosas, quc vão desde Mara-
taizes, no extremo Sul, a
Conceição da Barra, no ex-
tremo Norte. Devido à prn-
dominancia dc areias ra-
dioativas na maioria dessas
praias, elas receberam o no-
me dc Faixa Radioativa.
Para aproveitar isso. o Go-
verno do Espirito Santo,
através da Emcatur, há
mais de quatro, anos está
construindo a Cidade do
Sol. O projeto foi feito pelo
urbanista Harry James Co-
le, que idealizou uma cidade
entre Vitória e Guarapari,
pela orla marítima, com oi-
to bairros e cada um com
capacidade minima cie 5 mil
pessoas. Isso com centro co-
mercial, piscinas a cacla
bloco residencial, shopping
center. butiques, casas de
espetáculos e diversões, zo-
nas de recreação c esportes,
hotéis, motéis e tantos ou-
tros detalhes para o lazer
e o divertir. Segundo o ur-
banista 11. J. Cole, em 20
anos esta região terá cerca
de 50 milhões dc habitan-
tes, pois será construído es-
peclalmente para abranger
habitantes do Rio de Janei-
ro, São Paulo c Belo Hori-
zonte. onde está concentra-
da mais de 30% da popu-
lacão brasileira e 85r; das
atividades econômicas do
pais. Onde também tem a
mais elevada renda per ca-
pila do Brasil. Mas, a Cida-
cle do Sol ainda está desabt-
tada e no papel.

Guarapari — a 59 km dis-
tante de Vitória, este balne-
ário é conhecido por suas
areias radioativas e pelas
qualidades medicinais e te-
rapêuticas de seu clima e.
ultimamente, pelos altos
preços que cobra no verão.
Durante o.s meses de clezem-
bro a fevereiro, a cidade é
invadida principalmente por
mineiros e muitos cariocas
paulistas e capixabas de
todo o Estado, em sua
maioria. Mas tem muita
gente cio Norte e Sul do
Brasil. Não há uma divisão
certa dc quem freqüenta.
Guarapari. "Isso é o que cu
acho de melhor aqui. A
gente náo conhece ninguém
e quando termina as férias,
conheceu muitas pessoas"
— explica Vera Regina, ca-
rioca de 16 anos, que vive
em Ipanema. "Eu moro na
Rua Saddock de Sá e pela
primeira vez vim a Guará-
pari. Achei sensacional e ga-
ranto que muita gente que
conheço virá para aqui ago-
ra. Eu vim porque tenho um
amigo que passa verão aqui
há nove anos e só sabe elo-
giar."

As praias mais bonitas e
tranqüilas dc Guarapari es-
lão a menos de 10 quilóme-
tros do centro. Sáo. ao Nor-
te: Sebiba, Setiba Pina. San-
ta Mônica, Três Praias.
praias do Padre, do Saco, do
Perocão e Nova Aldeia, es-
ta recentemente descoberta
pelos freqüentadores. Ao Su!,
todas a.s praias da Enseada
Azul. especialmente Meaipc,
a seis quilômetros do Cen-
tro.

Guarapari tem 15 mil ha-
bitantes nativos, e chega a
receber mais de 100 mil no
verão. Ai a cidade transfor-
ma-se num inferno, para
quem deseja tranqüilidade
e numa festa colorida para
os jovens, sempre atrás cle
aventuras e movimentação.
Tudo fica lotadíssimo, ho-
téis. restaurantes, bares,
boates e as ruas de carros,
motos e pedestres. Por cau-
sa das férias escolares.
Guarapari é dos jovens no
verão. No.s outros meses do
ano, os velhos vão chegam-
do à procura das qualidades
medicinais das praias e da
tranqüilidade.

Enfim, Guarapari c o bal-
neário preferido por aqueles
que querem veranear sem
abrir mão cle todas as van-
tagens e conforto das me-
trópoles. Está servida por
hotéis dc categoria, alguns
com ar condicionado nos
apartamentos e a comida é
gostosíssima, apesar de ca-
rá.

Marataizes — Não tem o
movimento intenso de Gua-
rapari, mas tem vida notur-
na, com boates c barzinhos.
A animação é feita com

promoções do tipo gincanas,
torneios, .iogos. pesca n o
vôlei na praia. Tem a lagoa
do Siri, que é sensacional,
pertinho do mar e de agua fl
quente. Mas o ponto alto da
temporada de verão é mes-
mo o carnaval, considerado
o.mellior do Espirito Santo ,
e "inesquecível para homem
ou mulher."

Piiiíiia — a 00 quilômetros
de Vitoria, e um povoado
calmo e acolhedor. Unia ia-
goa completa a paisagem,
que tetTi como destaque o
Monte H. Sua praia é rasa,
de coquenais mansos. Um
lugar selvagem, por assim
dizer. Ideal para quem quer
paz. Merece ser visitada pe-
la beleza da paisagem de.
suas praias. Não tem hotel,
mas está apenas a 20 quilo-
metros ao Sul de Guaraná-
rl.

Iriri. depois cle Piúma, fica
a uns 30 quilômetros de Ma-
ralaízes. Tem um anúncio
de uma agência cle publi-
cidade que diz: As águas de
Iriri são sempre transpa-
rentes. As praias sào peque-
na.s e acolhedoras. A cidade
é calma c premiada todos
os dias com um dos mais
bonitos por-de-soi que sc co-
nhece." Depois de Iriri há:
Meaipe, Itapemirini. Anchi-
eta, Ubu, Parati e a praia
dos Castelhanos que devem
ser bem aproveitadas. A
natureza !' o 1 "generosa"

com a região, especialmente
Iriri. com -suas praias
pequenas, bares, cabanas e
um clube social animadis-
simo nas quatro noites tíe
Carnaval.

Ao Norte de Vitória tam-
b é m há praias ótimas.
Jacaraipe, Manguinhos.
Nova Almeida. Santa Cruz
e Conceição da Barra. A
melhor é Manguinhos, dis-
tante 23 quilômetros d e
Vitória. Ainda não foi des-
coberta pelo turismo e tem
uma paisagem tranqüila e
linda. Excelentes pontos pa-
ra a pesca da lagosta r
camarão. Assim como a
praia de Carapebus, a sete
quilômetros de Vilória, que
também tem unia lagoa de
agua salgada. Só que ali é
quase um lugar particular
da Polícia Militar de Minas
Gerais. Eles construíram
casas em conjunto e até o
clube tem a programação
que eles preferem. A praia
é ótima, mas está vedada
ao capixaba e ao turista,
pois a PM de Minas Gerais
chega a coiocar placas afãs-
tando os visitantes. Num lu-
gar agreste, perto da praia
tem uma placa: Proibido
Acampar. A placa foi colo-
cada por Oficiais da PM rie
MG.

Vitória também lhe ofere-
ce Camburi. com mais de
seis quilômetros de praia
que, se não tem águas lim-
pas causa do Porto do
Tubarão, é urbanizada com
boates, restaurantes, bares
e hotéis. A vista é magnifi-
ca e ela tem um contorno
semelhante ao cle Copa-
cabana. Mas está ameaçada
de desaparecer pela cons-
trução do maior estaleiro
da América Latina. Ainda
assim, você tem a opção dc
ir a Vila Velha, na Praia da
Costa, a 14 quilômetros do
centro dc Vitória. Lá tem
muitas boates, bares, hotci.s
e a praia com águas muito
limpas. E frias.

Segundo ficou constatado
com a realização em Vilória
do I Torneio cie Pesca Occa-
nica no Brasil, no més de
janeiro, o Espirito Santo é
o maior centro de pesca
oceânica do mundo. Segun-
do os participantes do tor-
neio entre Guarapari e
Vitória a abundância cle
marlim branco, m a r 1 i m
azul, dourado, bonito, sail-
íisch e atum é muito gran-
de. Só não tem o marlim
preto, que só dá no Oceano
Pacifico. Inclusive já esta
marcado para janeiro do
ano que vem a realização
aqui do II Torneio Mundial
de Pesca Oceânica. E' raro
um lugar onde exista todas
essas qualidades cle peixes.
Um bom local de pesca tem
um tipo dc peixe. Ou o mar-
lim azul, ou o branco, ou o
dourado ou o atum. Nunca
todas essas espécies, como
tem aqui em Vitória" -- ex-
plica Fernando Jacques
Teubner, campeão de latis-
mo várias vezes no Espirito
Santo e que participa de
pescas oceânicas.


