.

Tempo nublado, posiivtl
Instabilidade á farde, com
Irovoadas esparsas principalmante nas Zonas NorIo o Rural. Temp. estivai.
Max.t
Visibilidade
boa.
34.0 (langu). Min.: 21.0
(A. I. Vista). (Oel. pag. 40)

S. A. JORMAl DO IRASIl,
. Av. Brasil, 500 (ZC-08) Tel.
264 4422 Rede Interna:
End. Telegráfico: JORBRASIl
— Telex números 21 23690 e
21 23262.
SUCURSAISi ,
fio Paulo — Av. São lula,
170, loia 7. Tel.: 257-0811.
Brasília . —
Setor
Comercial
Sul - S.C.S. — Quadra 1,
Bloco 1, Ed. Central 6° and.
9r. 602-7. Tel.: 24-0150.
B. Horiionte — Av.
Afonso
Pena, 1 500, 7." and.
Tel.:
22-5769.
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705/713 - Ed. Alberto Sabin - Tel.: 722-1730.
Administração — Tel. 722-2510.
Forte Alegro — Av. Borges de
Medeiros, 915, 4.° andar. Tel.
4-7566.
Salvador — Rua Chile, 22, s/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rua Sete de Selembro, 42, 8." andar. Telefone
22-5793.
CORRESPONDENTES:
Belém,
Rio Branco, Manaus,
Sio luis, Terosina, Fortaleza,
Maceió,
Natal, Joio Pessoa,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, Curitiba,
Florianópolis,
Goiânia,
Buenos
Aires,
Washington,
Nova Iorque, Paris, londres
o Roma.
Serviços tolográficas:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA
e Reuters.
Serviçoi Especiais:
• New York Times, The Ecosi, 1'Express e The Times.
.•.<tÇOs7~VENDA AVUISA:
Guanabara e Estado do Rio:
1,50
Dias úteis ... . Ci$
CrS
2.00
Domingos
Minas Gerais:
2,00
Dias úteis
CrS
3,00
Domingos .... CrS
SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, IS, DF o GO:
CrS
3,00
Dias úteis
4.00
Domingos
CrS
CE, MA, AM, PA, PI, AC o
Territórios:
CrS
3,00
Dias úteis
CrS
5,00
Domingos
5
Argentino
PS
12.00
Esc.
Portugal
Via terresASSINATURAS
tre em todo o território nactonsl:
Cr$
225.00
Semestre
115,00
CrS
Trimestre
—
Postal
Via aérta em todo
¦ território nacional:
400.00
Semestre
CrS
CrS
200,00
Trimestre
Domiciliar — Somente no Es*
tado da Guanabara:
250,00
Semestre
Cr$
130.00
Trimestre
CrS
EXTERIOR (via
aérea): América Central, América do Norte, Portugal • Espanha:
113,0o
3 meses
USS
225,00
6 meses
USS
América do Sul:
50.00
USS
3 meses
100,00
6 meses
USS

ACHADOS
PERDIDOS
ACHA-SE EXTRAVIADA a carieira social do late Clube do p o
de Janeiro em nome de Joeo
de Freitas Lima Neto.
EXTRAVIOU-SE titulo propr-elário Bonsucesso F.C., n° tCGO
de Orlando Magalhães d? Silvo,
Av. Teixeira de Css*ro. 5*1.
FOI EXTRAVIADO o c»i!5o ".¦¦
mo plástico do CREA - 13a.
Reaião n° 1.169 D pertenceria
a Paulo Kirschbaum.
FOI EXTRAVIADA A CAUTEIA
Ne 0489282 de 1.000 ecoes ordinárias nominativas. Emltidf:
em nome de João luíz Chagas
Mtttler por Petróleo Brasileiro
S.A - Petrobras, o que a torna
tem efeito.
GRATIFICA-SE a quem encontrou
Carnaby
Alvarí da firma
o
Modas Lida, sito á Rua Maria
Quitaria. 59-B.
PERDEU-SE a
GE-9992 da
marca Ford
F357807139.
Fernando tel.

placa traseira
GB do caminhão
F-600, motor n°
Favor informar Sr.
222-9612.

EMPREGOS

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro — Sexta-;íeira, 14 de março de 1975

Ano LXXX1V — N.° 336

Militares estatizam os bancos em Portugal
, ¦

Falcão empossa
Faria Lima
amanhã às 9h30
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Em palanque armado no salão verde do Palácio Guanabara,
o Estado do Rio de Janeiro começa a existir às 9h30m de amanhã,
com a leitura do termo de posse
do Governador Faria Lima, em
presença do Ministro da Justiça,
Sr Armando Falcãb. Com ele desaparecem os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, cujos
Governadores assistirão à cerimônia entre 500 convidados.
Das 14 às 16 horas assumem
os cargos 11 Secretários, o Chefe
do Gabinete Militar e os Procuradores-Gerais do Estado e da Justiça. As dificuldades seiniciam com
a fusão dos Tribunais de Justiça,
onde 16 desembargadores ficarão
em disponibilidade, e de Contas,
que reduzirá a sete seus 21
conselheiros. (Páginas 16 e 17)

Com a explosão do depósito de munições no aeroporto, Phnon Pehn perde a ppnte-néreu

CNA declara
Peres "persona
non grata"

Garoupa inicia
produção de
óleo em 1979

Avião cai no
Pará e mata
ex-Ministro

O Presidente Geisel foi informado ontem por técnicos do Departamento de Exploração e Produção da Petrobras (Dexpro) que
o campo de Garoupa, no litoral de
Campos, começará a ser explorado comercialmente em 1979 e sua
produção poderá atingir a 200
mil barris diários de óleo cru.A reunião dos técnicos do
Dexpro com o Presidente da República foi realizada na sede da
Petrobras, na parte da manhã, e
durou duas horas. O General Geisei voltou a destacar a neCessi.:,
dade de a Petrobras reduzir o prazo existente entre a descoberta
das jazidas e a sua produção comercial.
Com relação à medida tomada na quarta-feira pelo Conselho
de Desenvolvimento Econômico,
no sentido de suspender este ano
os aumentos de capital das empresas públicas através de subscrições no mercado, o Banco Centrai afirmou que a Petrobras terá a necessária provisão de fundos "e gastará o que for pretíiso"
para retirar o óleo do fundo do
, mar.
Em São Paulo, o Ministro
das Minas e Energia, Sr Shigeakr
Ueki, disse haver possibilidades
de que a Petrobras abandone os
trabalhos que desenvolve no Acre
e informou que até agora os poços abertos na foz do rio Amazonas se revelaram secos, embora
tenha sido registrada a presença de gás. (P á g i n a s 22 e 28)

O futuro Secretário da Agricultura do Estado dò Rio de Janeiro, Sr José Resende Peres, foi
declarado ontem "persona non
grata" pela Confederação Nacional da Agricultura, em virtude de
suas "acusações infundadas" contia a diretoria da Federação da
Agricultura do Estado do Rio.
A CNA diz que a situação é
"mais constrangedora
por ter sido
o Sr Resende Peres agraciado peIa Confederação, com apoio de todas as Federações, com a Comenda Mérito Agrícola." (Página 28)

As 9h27m de ontem um jatinho Cessna-Citation caiu no rio
Acará, no Município do mesmo
nome, distante 80 km de Belém.
Seus ocupantes, Oscar Thompson
Filho, ex-Ministro da Agricultura
do Governo Castelo Branco e exSecretário de Estado para o mesmo setor no Governo Ademar de
Barros, o alemão Ernst Wolf e o
piloto Carlos Ribeiro, morreram.
Na sua última mensagem ele
disse que entrara em parafuso.
Pesquisas levam à convicção de
que o aparelho explodiu ao bater
nas águas. Ribeiro, fazendeiro no
Pará, não tinha licença para pilotar avião daquele'tipo. (Pág. 18)
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Arábia Saudita
susta câmbio
de sua moeda;

Rogers traz
compromisso
de novo diálogo

Em virtude das fortes^ flutuações dos mercados de cambio internacionais, a Arábia Saudita
decidiu ontem suspender todas as
transações externas com sua moeda, o rial, que é bastante forte em
relação ao dólar e outras divisas.
A medida deu origem a comentarios de que se estaria pretendendo uma revalorização da moeda,
o que — segundo banqueiros de
Beirute — poderia ser seguido por
países produtores de petróleo.
Por causa da retração do
mercado mundial de petróleo e de
seus custos operacionais na Arábia Saudita, as empresas que fa. zem exploração naquela área estão perdendo 9 centavos de dólar
em cada barril que vendem no
exterior, segundo publicou ontem
o Wall Street Journal. (Pág. 21)

Os Estados Unidos têm o
compromisso de lutar por uni novo, aperfeiçoado e amadurecido
relacionamento com a América
Latina, expresso nos termos do
Novo Diálogo — afirmou ontem
o Subsecretário de Estado William
Rogers, que chegou a Brasília para preparar a visita do Secretário
de Estado Henry Kissinger:
Depois de assinalar que o Novo Diálogo deve fundamentar-se
no principio da não intervenção,
o Sr William Rogers disse que "os
tempos difíceis de hoje. exigem
um enfoque refletido e cooperativo de todos nós no Hemisfério Ocidental no sentido de que juntos
possamos forjar um futuro melhor para nossos países." (Pág.. 4)

faW*t*ft

^^

."****

aeeeeeel

'
iHÉflaaV-^ i-^H

aeeesffi

' *^flsl
H¦ffi3ftS^T^'*'*•^''¦•' "»^^
-.
s,;W'
mmmWêsBB^v^ •'•

^^^«i

cj»w

- * ¦ ¦'

.^Effill-rMBtM

\^il

": - ''^^^
H^^R^^^H BBBBBBBel^iaisW
mmmWÈ^''!''-"' ; vH mmm^mmm^^''>^-^SSfmMt

DOMÉSTICOS
A EMPREGADA - Cozinha simpies, limpa, referências 1 ano.
Ord. 450. Folgas 15/15. Parque
Guinle, 296/202. Laranjeiras.
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EUA tentam em Pequim
fazer paz no Camboja

O líder da Maioria democrata no
Senado norte-americano, Mike Mansf\i\A, poderá viajar a Pequim
para iniciar conversações de paz com o ch.fe
dos rebeldes cambojanos, Príncipe Norpdom Sihanuk, revelou ontem o porta-voz da Casa Branca, Ronald Nesson. Disse também que o Presidente
Gerald Ford tem ccnfuvncíado com o
parlamentar sobre essa possibilidade.
Ronald Nessen, ao anunciar os
contatos de Mansíield com Ford —
sugeridos pêlo Senador democrata
Henry Jackson — admitiu que somente agora o Governo dos Estados Unidos conhece os nomes dos' dirigentes
rebeldes cambojanos com quem negociar.
Declarou-se ainda ''terrivelmente

decepcionado" com a resolução da Comissão de Relações Exteriores da Camara rejeitando qualquer ajuda militar suplementar ao Gcvemo de Phnom
Penh, considerada essencial para prolongar a guerra até a seca e pressíonar os sihanukistas a negociarem. ^
O Khmer Vermelho explodiu um
depósito.de. munições no aeroporto de
Phnom Penh, provocando nova interrupção da ponte-aérea norte-americana. O Governo de Saigon determinou
mobilização geral para enfrentar
ofensiva
vietcong,
enquanto
em
Washington o General William Westmoreland, ex-comandanle norte-americano"queno Vietnã do Sul, lamentou
não possamos minar novamente o porto de Haifong." (Pág. 12j

Patrimônio vai
assumir Forte
de Copacabana

Sadat admite
progresso nas
conversações

O Presidente Geisel assinou ontem decreto mandando incorporar ao
patrimônio da União Federal toda a
área,, p imóvel e as instalações do
Forte de Copacabana, A medida indica que o prédio poderá ser tombado, brevemente, ao Patrimônio Histórico da União, pois ali se registraram
relevantes acontecimentos, de 1922
até a Revolução de 1964.
O Forte Copacabana foi inaugurado em 28 de setembro de 1914. Ultimamente, vinham sendo feitas especulações sobre sua venda, originadas pela assinatura,, há alguns meses, de uma portaria do Ministro Silvio Frota, mandando alienar os imóyeis do Exército sem condições de expansão pela localização em áreas urbanas altamente valorizadas. (Pág. 14)

O Presidente egípcio, Anwar Sadat, afirmou que suas conversações
com o Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, superaram "a
etapa do exame das grandes.linhas e
entraram ná análise de idéias ccàcreta-s para o estabelecimento das condições de um possível acordo com Israel". As novas propostas serão levadas ao Governo de Telaviv.
Em Beirute, o diretor da revista Al
Hawadess, Selim Louzi, que se encontra em Assuã, revelou que Sadat e
Kissinger selaram um acordo pelo qual
os Estados Unidos se comprometem a
reconhecer imediatamente a Orgariização de Libertação da Palestina
(OLP), bastando que a entidade de
Yasser Arafat reconheça a existência do Estado de Israel. (Página 12).
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Lisboa - Os militares
portugueses f ormali z a r a in
ontem a criação cio Conselho Revolucionário, qüc,
como primeira medida, atrayés de decreto-lei, estatizou
todos os bancos do país, à
exceção das sucursais de ban-.
cos estrangeiros e as operações dè crédito agrícola. Ao
mesmo tempo foram disso!vidos o Conselho de Estado
c a Junta de Salvação Nacional, e o novo organismo exeentivo é composto "dos integrantes mais representativos do Movimento das Forcas Armadas."
A formação do Conselho
ocorreu num momento de
tensão em todo o país, quando as tropas estavam de
prontidão nos cpiartêis e grupos de civis armavam barricadas nas cidades, advertbido a população para vigiar
carros transportando armas.
Uma bateria de canhões antiaéreos foi instalada no Paiacio presidencial de Belém.
Comenta-se cjue a próxima medida do novo Conselho será tornar ilegais os
Partidos de extrema direita
e extrema esquerda "que
não jogarem o. jogo democrático", conforme assinalou ontem o Ministro da Comunicação Social, Correia
Jesuíno.
Além da Frente Unida
da Democracia Cristã (aliança eleitoral do CDS e do
PDC), cujos candidatos presos já são mais de. 120, de
um total de 247, deverão ser
postos na ilegalidade os esquerdistas radicais Movimenlo Reorganizativo do Partido
do Proletariado (MRPP),
maoísta, e Aliança OperárioCamponesa, ambos acusados
de perturbar o processo eleitoral e de fazer "coação psicológica" contra o MFA.
À reforma ministerial a
ser efetuada pelo Premier
Vasco Gonçalves, segundo
fontes de Lisboa, incluirá a
criação de cinco cargos de
Vice-Primeiro-Ministro, que
deverão ser ocupados por
três civis e dois militares.
Também será incorporado à
coligação de Governo o Movimento Democrático Português, de orientação esquerdista.

AGENCIA MERCÚRIO 2563405
235-3467 tem ótimas coz. co*
peiras (os) arr. babás mot. com
doe. que ficam arquivados.
ACEITAMOS
URGENTE De
várias domést. coz. babás todo
Hi
4 tR^^^I Ifeàvlfl sw • r^
serviço. Bons salários. R. Catete, 310 s/511. Tel.: 205-0601.
A MISSÃO SOCIAL, ofereço ótimas domésticas coiinheiras, arrum. do confiança com doe.
e ótimas referências. Tola.
252-4431 o 222-7044.
A MOÇA RESPONSÁVEL «ara
todo serviço do senhor do respeite, peco referências. Ord.
400,00 - Av. Copacabana, 5*3/
«04.
ARRUMADEIRA E COZINHEIRA
- p/senher só folga lodo do..mingo pago 850,00. Av. Copacibana, 1066 ap. 1103.
AG. ITAMARATY 355-8795 - Dirígida p/ religiosos oferece as
domésticas
c/
ref.
^.melhores
'doe.
cart. saúde e folha,corrida
da policia.* Taxa mínima.
AGENCIA NOVO RIO 223.0405
,- Oftrace ótimas coilnhetras
cap. arrum. babes o dlar. Todas
c/dec. ref. e_f"*"ti*''mW\M '-VB
.Sa
^|
^m
ARRUMADEIRA - COPEIRÃ Lava porá I senhora tratar de'¦
'
¦;.'féimmm
Bs'-'BS':':, V
pois das 9 horas'. Rainha Elisa*
beth, 559 ap. 702. 547-3405
AGÊNCIA SIMPÁTICA 232-3660
atende c/ simpatia e eficíÀn-ia
'J - pedido de cozinheiras, topeirflj, arrum. babJs, etc. Temos também ótimas dlaris,as,
atendimento imediato, jmoie*
ciadas realmente selecionadas.
Taxa mínima.
A OFEREÇO 1 coxlnheira mara.
vllhosa
forn, fog,.2 cozinheiras
'
trivial ou lodo serv. 3 babá*
Le I copeira. Agâncía Alemã
1.
D.
0!qa.
735-1074
<
'235-1022.
Av. Cooa. 534 ap
- Precisa
- A HAIA' - Exp.ri.nl. em btbi BABA
- Precisa-se com mulla COZINHEIRA - Precisa-se com COZINHEIRA
ARRUMADEIRA-COrilRA, pi.ei- ARRUMADEIRA - Praclsa-sa
Preciso c/ prà- I COPEIRA - ARRUMADEIRA - CASAI ESTRANGEIRO
.497.
pa- AGENCIA DE COLOCAÇÕES
cejlnhelra trivial variada cem
'Tei
Precisa-se com prática, boas ia»•>•, competenttf qut saibi
tica e refclas. Trai. R. 5 de Ju.
com cartalra da lauda • rtfi*
ra casal (a filhos). Orei, 400,00.
prilica peq. família tratamento,
Olereca óiímim cot. arrm. iubi
prática. Para tomar ccnla de
700,00. Fera
referencia.
Ord.
Ã UNIÃO ÃDVÊNTISTA tiure
sossegada
ferêncifts,
que
Ur • iicrt-vcr • t/rtfe-intía*.
116
lho,
n9
Copac,
Tel.:
rénciaa,
dormindo
no
roupa
Pago Cr$ 1.000,00. Av.
menino de um ano e melo, Pe* lavando
R. lírio da Jtejuariba 315. T.
e/ doe.'© rnfi. Taxa-mínima
«mrj*«rr*d* eompfilente re«r ,n
INPS. Av. Copacabana, 113/
Parja.st bam. Rui Flnuairado
mi no emprego. Ordenado CrS
357,1373.
Cepacabana, 563/IOt.
de*?e referência e c-rtolr-a. Pa*
327-7940,
emprego. R. Icatú, 60. Ord.:
Tel. 232-4039.
siv*| • amiga, babás e enf*«Oi.
400. R. Joaquim Nabuco, 206
ga*&e bem, Senaclor Vergueiro, jorx
- Para ires pesÃÕENCIA
- AGENCIA DE IA1AS ÍERVIAR ATENÇÃO. Preciso urgente emmeirM para
STA.
r«'#fi*na'*:l'' s
COZINHEIRA
MONlcl
ap, 701 ______
H8/anlo._505\
COZINHEIRA - Precisa-st pari
CASAI - Precisa cõiinhaira n3o
•Kompanhantfti, A EMPREGADA - Soli; 20 a 30 Oferece p/ caia fino troto, ba>
pregadn todo serviço casal 2
soai. Lavar nn máquina e paa- A única que «ferece bib.i
g o vern*ntai,
famila pequena — lavar passafaz jantar e ufíis arrumâdsira
filhos. Tenho bsbá 450,00. Exl- BABA' c/ ref. 1 ano líb. ler
finos p/ Indo serviço p/ caia
bis il noções enferm. boss
cnrlnftetras, cop«lro fu) k frsn*
sar. Dormir-no emprego. Paga* COPEIRA ARRUMADEIRA trii• «nftrmtirn «tpteta*
Mais de 20 anos, ssbontlo
ajudar arrumar. Documentos ri>
dormir emprego Rua Cantng,
cois. f/ fogão, cops. a frane.
Rua
jo limpezA, doei. refs.
cesa, motorista, e*c. Todri tom
e 1 íTlonça ref. 1 ano, Rua
se 500, Pede-se referências, Av.
doei, p/ 2 crianças no cotéuio.
liadti tm r«tám*naicldos. Tofiritltn
Ord.
bilhar
traz. doe. ref.
fcrôncla I ano - CrS 600,01
Professor Ortiz Monteiro, 276,
-Av. Cípírfb na,
21. T. 227-0565. Ipanema.
refe-finrÍ.H
g.lflí mordi, fite, Refi min. )
Vieira Souto, 462 apt. 103.
Ord. 600. Av. Vise. Albutiuerdai com cart, saúda rtfarinJjouj» lima, 310/ 302.
- Dormir no empreejo — Mi
300, Rua Raimundo Correia, 10
ano. Tel. 252-1946.
bloco C aparlo. C-03 Laranjel*
583/806. 256.9526/ 255-3'"4.
ciai. MSjMj «33e-l»*l,
Ar.ENCÍÁ" ÃÜMÂ" ÒT~OÍGÁ
que, 694/1501. T. 267-4122.
cozi.
COZINHEIRA
filhos
Preelii-ie
for.;
CASAL
c/
2
procura
ap. 601.
ras.
guel lemos, 10 apt. 601.
OfEPECE cozinhc:ra
Ã AGENCIA RIAC11UEIO -que
no.fogão a trivial fins v.ritde,
co-ielra, A ASSOC. CATÓLICA CRISIUR AÕÊNCÍA PÍANTAO DÒMESTInheira de forno * fogão p/ la-(
COZINHEIRA precisa-se da uma
forno e babi casa
- Dirigida p/ Asslst. Sociais
d*".dt 1?.*.4 vem slrvlndo A C.
b:hh ej;nlhiciisílnHj
var e passar, Exlge*ie expc
para familis da 3 pessoas, sa. COZINHEIRA psra casal •/ li- COZINHEIRA
por ti,
CO - Crid. p. Sccila ofer. ARRUMADEIRA - Preciss-ie de
que dè referências e durma no
recém-chegado precisa 'm.6.00 •
B . nferect copi, arrum., balhos, dou folga semanal, iala.
Oí-tí hi 15 rnc* rt« Ti!; r*àUri» 900,00 idada mínima 33
oferece excelenlus domésiítas
rièncía oe I ano. Olimo salj
boa» bflb*.s, arru. copj coz. s.
ums. Orrlenadot Crt 400,00.
emprego. Ordenado CrV400,00.
»l
Cepa, 534
900.
Av.
irlsio
Ev
Rua
rio
bis, rei, * Hlarttrrt a p->'tir
documentos.
600.
Tratar
a
anos,
referência,
a
Franelico
Ota
rio.
Tratar
Rua
pria. tol. 235-1074 e 235-1022.
c/ honesli. e rigorosa iolíçlò.
forno
Rua
Tratar
e
Cedro 29, Gívea, final da
fogão fax. diar, por),
a Rua BulhScs de Carva
Quarlo andar, sé Com 0. Olajt.
ds Veiga, 35 apt. H12.
Av. C*P'rah'niw53f «plí. Í02.
Tratar Av. Vieira Souto K/301.
dj. 300. 231.3191 , 724.74B5.
viano, 112/701. Telí 247-2940.
Atende Imediílo. Tel. 252-7440,
mot Tels, 236M393 - 234.3161.
Rua MarquAi da SSo Vieanla.
lho, 245 ap. 1002 Copift&Wana
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Rogers está preparando a visita de Kissinger ao Brasil
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Eleva-se a mais de mil,
o número de presos no país,
. de acordo com estimativas
não oficiais. Uma lista dos
principais implicados no golpe do dia 11 foi divulgada
pelo Governo e dela constam
os nomes de dirigentes dos
grupos CUF e Espírito
Santo. (Páginas 8 e 11)
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Tempo nublado, possível
instabilidade à tarde, com
trovoadai esparsas piincipalmcntc nai Zonal Norle e Rural. Temp. estivei.
Mix,:
boa.
Visibilidade
34.0 (Ranqu). Min.: 31.0
(A. B. Viite). (Det. pág. 40)

S. A. JORNAL DO BRASIL,
Av. Brasil, 500 (ZC-08) Tal.
264-4422 Rede Interna:
End. Telcgráfico: JORBRASIL
— Telex números 21 23690 e
21 23262.
SUCURSAIS:
Sio Paulo — Av, São Luis,
170, loja 7. Tel.t 257-0B11.
Setor
Comercial
Brasília —
Sul — S.C.S. — Quadra 1,
Bloco 1, -d. Central 6.° and.
gr, 602-7. Tel.: 24-0150.
Afonso
B. Horizonte — Av.
Pena, I 500, 7.° and. Tel.:
22-5769.
Niterói — Av. Amaral Peixoto,
207, salas 705/713 - Ed. Alberto Sabin — Tel,: 722-1730.
Administração - Tel. 722-2510.
Porto Alegre — Av. Borges de
Medeiros, 915, 4." andar. Tel.
4-7566.
Salvador — Rua Chile, 22, s/
1 602. Telefone: 3-3161.
Recife — Rua Sete de Selembro, 42, 8.° andar. Telefone
22-5793.
CORRESPONDENTES:
Belé-.
Rio Branco, Manaus,
São Luís, Teresina, Fortale..,
Natal, João Pessoa, Maceió,
Aracaju, Cuiabá, Vitória, CuriGoiânia,
tiba,
Florianópolis,
Washington,
Aires,
Buenos
Nova Iorque, Paris, Londres
• Roma.
Serviços ttlegraficos:
UPI, AP, AFP, ANSA, DPA
< Reuters.
Serviços Especiais:
The New York Times, The Economist, t/Express e The Times.
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Guanabara e Estado do Rio:
1,50
Dias úteis ... . CrS
2,00
Cr$
Domingos
Minas Gerais:
2,00
CrS
Dias úteis
3,00
CrS
Domingos
SP, PR, 5C, RS, MT, BA, SE,
Al, RN, PB, PE, íS, DF • GO:
3,00
Cr$
Dias úteis
4,00
CrS
Domingos
CE, MA, AM, PA, PI, AC •
Territórios:
3,00
Dias úteis .... CrS
Cr$
5,00
Domingos
P$
5
Argentina
Esc.
12.00
Portugal
ASSINATURAS - Via ferrostre em todo o território nacional:
CrS
2211,00
Semestre
115,00
Cr$
Trimestre
Postal — Via aérea em todo
o território nacional:
400.00
Cr$
Semestre
200,00
CrS
Trimestre
Domiciliar — Somente no Estado da Guanabara:
250,00
CrS
Semestre
130,00
CrS
Trimestre
EXTERIOR (via aérea): Amirica Central, América do Norte, Portugal e Espanha:
113,00
USS
3 meses
225,00
US$
6 meses
América do Sul:
50,00
USS
3 meses
100,00
USS
é meses

ACHADOS E
PERDIDOS
ACHA-SE EXTRAVIADA a carieira social do late Clube do 9_o
de Janeiro em nome de Joio
de Freitas Lima Neto.
EXTRAVIOU-SE titulo proprelário Bonsuccsso F.C., n° ICGO
de Orlando Magalhães de S,.va.
Av. Teixeira de Castro, 54.
ter.
FOI EXTRAVIADO o cartão
mo plástico do CREA - 13a.
D
1.169
pertencente
Região n9
a Paulo Kirschbaum.
FOI EXTRAVIADA A CAUTELA
Ne 04892B2 de 1.000 ações ordinárias nominativas. Emitidas
«m nome de João Luiz Chagas
Muller por Petróleo Brasileiro
S.A - Petrobrás, o que a torna
sem efeito.
GRATIFICA-SE a quem encontrou
Carnaby
o
Alvari da firma
Modas Ltda, sito à Rua Maria
Quitaria, 59-B.
PERDEU-SE a
GE-9992 da
marca Ford
F357B07139.
Fernando tel.

placa traseira
GB do caminhão
F-600, motor n°
Favor informar Sr.
222-9612.

EMPREGOS

JORNAL DO % RASIL
4

Rio de Janeiro — Sexta-feira, 14 de março de 1975
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Militaress estatizam os bancos em Portugal
Mima» Fenli/|lia1lo*ol« At»
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Falcão empossa
Faria Lima
amanhã às 9h30
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Em palanque armado no salão verde do Palácio Guanabara,
o Estado do Rio de janeiro começa a existir às 9h30m de amanhã,
com a leitura do termo de posse
do Governador Faria Lima, em
presença do Ministro da Justiça,
Sr Armando Falcão. Com ele desaparecem os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, cujos
Governadores assistirão à cerimônia entre 500 convidados.
Das 14 às 16 horas assumem
os cargos 11 Secretários, o Chefe
do Gabinete Militar e os Procuradores-Gerais do Estado e da Justiça. As dificuldades se iniciam com
a fusão dos Tribunais de Justiça,
onde 16 desembargadores ficarão
em disponibilidade, e de Contas,
que reduzirá a sete seus 21
conselheiros. (Páginas 16 e 17)
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Com a explosão do depósito de munições no aeroporto, Phnom Penh perde a ponté-aéreu

CNA declara
"persona
Peres
non grata
5?

O futuro Secretário da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Sr-José Resende Peres, foi
declarado ontem "persona non
grata" pela Confederação Nacional da Agricultura, em virtude de
suas "acusações infundadas" contra a diretoria da Federação da
Agricultura do Estado do Rio.
A CNA diz que a situação é
"mais constrangedora
por ter sido
o Sr Resende Peres agraciado peIa Confederação, com apoio de todas as Federações, com a Comenda Mérito Agrícola.'-" (Página 28)

Avião cai no
Pará e mata
ex-Ministro
Às 9h27m de ontem um jatinho Cessna-Citation caiu no rio
Acará, no Município do mesmo
nome, distante 80 km de Belém.
Seus ocupantes, Oscar Thompson
Filho, ex-Ministro da Agricultura
do Governo Castelo Branco e exSecretário de Estado para o mesmo setor no Governo Ademar de
Barros, o alemão Ernst Wolf e o
piloto Carlos Ribeiro, morreram.
Na sua última mensagem ele
disse que entrara em parafuso.
Pesquisas levam à convicção de
que o aparelho explodiu ao bater
nas águas. Ribeiro, fazendeiro no
Pará, não tinha licença para pilotar avião daquele tipo. (Pág. 18)

Garoupa inicia
produção de
óleo em 1979

EUA tentam em Pequim
fazer paz no Camboja

O Presidente Geisel foi informado ontem por técnicos do Departamento de Exploração e Produção da Petrobrás (Dexpro) que
o campo de Garoupa, no litoral de
Campos, começará a ser explorado comercialmente em 1979 e sua
produção poderá atingir a 200
mil barris diários de óleo cru.
A reunião dos técnicos do
Dexpro com o Presidente da República foi realizada na sede da
Petrobrás, na parte da manhã, e
durou duas horas. O General Geisei voltou a destacar a necessidade de a Petrobrás reduzir o prazo existente entre a descoberta
das jazidas e a sua produção comercial.
Com relação à medida tomada na quarta-feira pelo Conselho
de Desenvolvimento Econômico,
no sentido de suspender este ano
os aumentos de capital das empresas públicas através de subscrições no mercado, o Banco Centraí afirmou que a Petrobrás terá a necessária provisão de fundos "e gastará o que for preciso"
para retirar o óleo do fundo do
mar.
Em São Paulo, o Ministro
das Minas e Energia, Sr Shigeaki
Ueki, disse haver possibilidades
de que a Petrobrás abandone os
trabalhos que desenvolve no Acre
e informou que até agora os pocos abertos na foz do rio Amazonas se revelaram secos, embora-tenha sido registrada a presença de gás. (P á g i n a s 22 e 28)

O lider da Maioria democrata no
Senado norte-amerieano, Mike Mans'.\e\á, poderá viajar a Pequim para iniciar conversações de paz com o chefe
dos rebeldes cambojanos, Príncipe Norodom Sihanuk, revelou ontem o porta-voz da Casa Branca, Bonald Nessen. Disse também que o Presidente
Gerald Ford tem conferenciado com o
parlamentar sobre essa possibilidade.
Ronald Nessen, ao anunciar os
contatos de Mansfleld com Ford —
sugeridos pelo Senador democrata
Henry Jackson — admitiu que somente agora o Governo dos Estados Unidos conhece Os nomes dos dirigentes
rebeldes cambojanos com quem negociar.
Declarou-se ainda "terrivelmente

decepcionado" com a resolução da Comissão de Relações Exteriores da Camara rejeitando qualquer ajuda militar suplementar ao Governo de Phnom
Penh, considerada essencial para prolongar a guerra até a seca e pressionar os sihanukistas a negociarem. .
O Khmer Vermelho explodiu um
depósito de munições no aeroporto de
Phnom Penh, provocando nova interrupção da ponte-aérea norte-americana. O Governo de Saigon determinou
mobilização geral para enfrentar
enquanto em
vietcong,
ofensiva
Washington o General William Westmoreland, ex-comandante norte-americano"queno Vietnã do Sul, lamennão possamos minar novatou
mente o porto de Haifong." (Pág. 12>

Patrimônio vai
assumir Forte
de Copacabana

Sadat admite
progresso nas
conversações

O Presidente Geisel assinou ontem decreto mandando Incorporar ao
patrimônio da União Federal toda a
área, o imóvel e as instalações do
Forte de Copacabana. A medida indica que o prédio poderá ser tombado, brevemente, ao Patrimônio Histórico da União, pois ali se registraram
relevantes acontecimentos, de 1922
até a Revolução de 1964.
O Forte Copacabana foi inaugurado em 28 de setembro de 1914. Ultimamente, vinham sendo feitas especulações sobre sua venda, originadas pela assinatura, há alguns meses, de uma portaria do Ministro Silvio Frota, mandando alienar os imóveis do Exército sem condições de expansão pela localização em áreas urbanas altamente valorizadas. (Pág. 14)

O Presidente egípcio, Anwar Sadat, afirmou que suas conversações
com o Secretário de Estado norte-ame"a
ricano, Henry Kissinger, superaram
etapa do exame das grandes linhas e
entraram na análise de idéias concretas para o estabelecimento das condi-,
ções de um possível acordo com Israel". As novas propostas serão levadas ao Governo de Telaviv.
Em Beirute, o diretor da revista Al
Hawadess, Selim Louzi, que se encontra em Assuã, revelou que Sadat e
Kissinger selaram um acordo pelo qual
os .Estados Unidos se comprometem a
reconhecer imediatamente a Organização de Libertação da Palestina
(OLP), bastando que a entidade de
Yasser Arafat reconheça a existência do Estado de Israel. (Página 12)
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Arábia Saudita
susta câmbio
de sua moeda

Rogerstraz
compromisso
de novo diálogo

Em virtude das fortes flutuações dos mercados de cambio internacionais, a Arábia Saudita
decidiu ontem suspender todas as
transações externas com sua moeda, o rial, que é bastante forte em
relação ao dólar e outras divisas.
A medida deu origem a comentarios de que se estaria preténdendo uma revalorização da moeda,
o que — segundo banqueiros de
Beirute — poderia ser seguido por
países produtores de petróleo.
Por causa da retração do
mercado mundial de petróleo e de
seus custos operacionais na Arábia Saudita, as empresas que fazem exploração naquela área estão perdendo 9 centavos de dólar
em cada barril que vendem no
exterior, segundo publicou ontem
o Wall Street Journal. (Pág. 21)

Os Estados Unidos têm o
compromisso de lutar por um novo, aperfeiçoado e amadurecido
relacionamento com a América
Latina, expresso nos termos do
Novo Diálogo — afirmou ontem
o Subsecretário de Estado William
Rogers, que chegou a Brasília para preparar a visita do Secretário
de Estado Henry Kissinger.
Depois de assinalar qúe o Novo Diálogo deve fundamentar-se
no princípio da não intervenção,
o Sr William Rogers disse que "os
tempos difíceis de hoje exigem
um enfoque refletido e cooperativo de todos nós no Hemisfério Ocidental no sentido de que juntos
possamos forjar um futuro melhor para nossos países." (Pág. 4)

Lisboa - Os militares
portugueses formalizaram
ontem a criação do Conselho Revolucionário, que,
como primeira medida, através de decreto-lei, estatizou
todos os bancos do país, à
exceção das sucursais de bancos estrangeiros e as operações de crédito agrícola. Ao
mesmo tempo foram dissolvidos o Conselho de Estado
e a Junta de Salvação Nacional, e o novo organismo executivo é composto "dos integrantes mais representativos do Movimento das Forças Armadas."
A formação do Conselho
ocorreu num momento de
\ tensão em todo o país, quando as tropas estavam de
prontidão nos quartéis e grupos de civis armavam barricadas nas cidades, advertiudo a população para vigiar
carros transportando armas.
Uma bateria de canhões anl"
aéreos foi instalada no Pe
cio presidencial de Belén
Comenta-se que a pr
ma medida do novo Ccfiia.
lho será tornar ilegais os
Partidos de extrema direita
e extrema esquerda "que
não jogarem o jogo democrático'% conforme assinalou ontem o Ministro da Comunicação Social, Correia
JcsuínO.
Além da Frente Unida
da Democracia Cristã (alianca eleitoral do CDS e do
PDC), cujos candidatos presos já são mais de 120, de
um total de 247, deverão ser
postos na ilegalidade os esquerdistas radicais Movimento Reorganizativo do Partido
do Proletariado (MRPP),
maoísta, e Aliança OperárioCamponesa, ambos acusados
> de perturbar o processo eleitoral e de fazer "coação psicológica" contra o MFA.
A reforma ministerial a
ser efetuada pelo Premier
Vasco Gonçalves, segundo
fontes de Lisboa, incluirá a
criação de cinco cargos de
Vice-Primeiro-Ministro, que
deverão ser ocupados por
três civis e dois militares.
Também será incorporado à
coligação de Governo o Movimento Democrático Português, de orientação esquerdista.

A EMPREGADA - Cozinha simpieis, limpa, referencias 1 ano.
Ord. 450. Folgas 15/15. Parque
Guinle. 296/202. laranjeiras.
'256 3403
AGENCIA MERCÚRIO
235*3667 tem ótimas coz. copeiras (os) arr. babás mot. com
doe, que ficam arquivados.
De
ACEITAMOS
URGENTE
várias domést. coz, babás todo
serviço. Bons salários. R. Cate1e, 310 s/ 511. Tel.: 205-0601.
A MISSÃO SOCIAL, oferte* ótimas doméstica» cozinheiras, arrum. d» confiança com doe.
• ótimas referências. T • I » .
252-4431 • 222-7066.
A MOÇA RESPONSÁVEL para
todo serviço d» senhor da raspeito, peço referências. Ord.
600,00 — Av. Copacabana, 583/
806.
ARRUMADEIRA E COZINHEIRA
—¦ p/senhor só folga todo domingo pago 850,00. Av. Copacabana, 1066 ap, 1103.
AG. ITAMARATY 255-8792 - Dl
rigida p/ religiosos oferece as
melhores domésticas c/
ref.
doe. cart. saúde e folha corrida
c'a P__l____l_. Taxa minima.
ÃGÊNCTÃ~NOVO RIÕ~223-0405
— Oferece ótimas cozinheiras
cop. arrum, babás o diar. Todas
c/doe. ref, ¦ garantia.
¦¦¦'¦¦ ^¦-•Éjmmm
mm
^^^^^^^^^^^^^K^^Hyfl^vflB.^;^^^.'.
ARRUMADEIRA - COPEIRA Lava para I senhora tratar depois das 9 horas. Rainha Elisabelh, 559 ap. 702. 247-3405.
AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660
Tflt*
AWmmm
flflflfll
¦¦
flflk_
¦¦
atende c/ simpatia e efiaòn-ia
3/ pedido de cozinheiras, toTearrum.
babás,
etc.
peíras,
mos também ótimas diarís/as,
'atendimento imediato, .moregadas realmente selecionadas.
Taxa minima
A OFEREÇO 1 cozinheira maravilhosa tom. (09. 2 cozinheiras
trivial ou todo serv. 3 babas
e 1 copeira. Agencia Alemã
- Precisa
e
235-1024
T.
Olga.
D.
- Precisa-se com COZINHEIRA - Preciso c/prá- COPEIRA • ARRUMADEIRA - CASAL ESTRANGEIRO
cozinheira trivial variada cem
235-1022. Av. Copa, 534 ap. AP.RUMADEIR.A-COPEIRA, prati- ARRUMADEIRA - Pr.tisasa pa- AGENCIA Di COtOCAÇOES - A SAIA' - Experiente em bebê I BABA ~ Precisa*.* com muita COZINHEIRA
Precisa-se com prática, boas rerica e refciai. Trat. R. 5 de Jufamília tratamento,
de
peq.
Para
tomar
conta
prática
rafeFera
com
carteira
da
saúda
*
700,00.
baba
referência.
Ord.
402.
arrm.
prática.
coz.
dyrólima»
Oferece
ra catai (a «Ilhas), Ord. 400,00.
ferôncias, sossegada e que
ia*ia, compctanla, qua saiba
lho, n9 116 - Copac, Tel.:
lavando roupa dormindp no
menino de um ano « melo. Perendas. Paga CrS 1.000,00. Av.
INPS. Av. Copacabana, 383/
c/ doe. • refs. Taxa minima ma no emprego. Ordenado Cr$
R. Barão da Jaguaribe 311. T.
lar • ««crivar a t/refarinclai.
A UNIÃO ADVENTISTA - T.m
257-1373.
R. Icatú, 60. Ord.t
emprego,
Pa*
referõncla
e
dc-se
certeira.
583/806.
806.
Copacabana,
206
232-4039.
Nabuco,
resp.n*
Tal.
400. R. Joaquim
Paga-se bam. Rua. Figueiredo
227.794*.
empregada competente
500.
ga-se bem. Senador Vergueiro,
COZINHEIRA - Para três pesap. 701
Magalhias, 403 ap, 1001.
- Preciss-s* para
livel • amiga, babás • enfer- AGENCIA DE BAIAS SERV-LAR ATENÇÃO. Preciso urgente emAGENCIA
STA.
MONICA
HB/apto. 505.
CASAL - Preciia cozinheira não
soas. Lavar na máquina e pos- COPEIRA ARRUMADEIRA - COZINHEIRA
recém-nascidos
todo serviço casal 2
pregada
meiras para
famlla pequena — lavar passar
fino
babás
casa
baofaraea
Oferece
trato,
única
A
p/
qua
Solt. 20 a 30
faz jantar, e uma arrumadoira
no emprego. Paga
Dormir
ser.
Ext.
filhos.
babe
acompanhantes, A EMPREGADA
Tenho
450,00.
rj o vernantas,
ler
traref.
1
ano
sáb.
BABA'
d
Mais de 20 anos, sabendo
ajudar arrumar. Documento- rebás c/ noc,ões enferm. boas
práticas a enfermeiras aspaciadormir emprego Rua Caning,
anos p/ todo serviço p/ c_sa
se 500. Pode-se referências. Av.
]o limpeza, does. refs. Rua
cozinheiras, copalro (a) 1 frandoes. p> 2 crianças no colégio.
balhar - traz. doe, ref. Ord.
ferôncia 1 ano - CrS 600.00
cozs. f/ fogão, cops. ¦ franc.
Usadas em recém-nascidos. Tee 1 criança ref, 1 ano. Rua
21. T. 227-0565. Ipanema.
Vieira Souto, 462 apl. 103.
Professor Oritz Monteiro, 276,
cata, motorista, ale. Todas com
Ord. 600. Av. Vise. Albuquer— Dormir no emprego — Mi300. Rua Raimundo CorreÍB, 10
mords. títe. Ref. min. \
saúda referêndas
cart.
gvlas
com
310/
302;
Souza
Lima,
-Av.
Copacabana,
bloco C aparto. C-03 laranleireferências
ap. 60K
ano. Tel. 252-1946.
CASAI c/ 2 filhos procura cozi- COZINHEIRA - Precisa-se forcias. 255-884* a 236-1891.
gucl lemos, 10 apl. 601.
_riue, 694/1501. T. 2_6i£L2-^_
rai.
variado,
lano-fogao
trivial
fino
583/806. 256-9526/ 255-3688.
a
nheira de forno e fogão p/
COZINHEIRA precisa-se de uma
PLANTÃO DOMESTI.
COZINHEIRA para casal 1/ fl- COZINHEIRA forno e babá casal
sade
OFERECE cozinheira, copeira, A ASSOC. CATÓLICA CRISTUR AGÊNCIA
família
3
oxpeExige-se
pessoas,
vnr
para
e
passar.
no
J. AGENCIA RÍACHUELO qua
Precisa-se de
recém-chegado precisa 600 a
- Dirigida p/ Asslsl. Sociais
que dô referências e durma
CO — Cred. n. Soclla ofer. ARRUMADEIRA
lho3, dou folga semanal. _nl«cscolhicll-simaa
beba
por D.
lárlo 900,00 idada mínima 35
riênciü de 1 ano. Olimo sala.dasda 1934 vem servindo A.C.
uma. Ordenado: Cr$ 400,00.
emprego. Ordenado Cri 400,00.
900. Av. Copa, S34 ap. 401,
boas babt.1, arru, cop. coz. &.
rio 600. Tratar a Rua Evoristo
oferece excelentes domésticas
anos, referenciai a documentos,
Olga nh 15 Anos na Sede prório. Tratar Rua Francisco OtaTratar _ Rua Bulhões de C&rv*'
B„ ofaraea copa, arrum., baRua Cedro 29, Gávea, final da
forno fogão fax. diar. port.
e
Quarto andar, sA com D. Olga.
rigorosa
seleção.
Veiga,
apt.
1412.
da
35
c/
honesta
e
235-1022.
Tel.
235-1024
e
Vlelr»
Soulo
B6/301,
Tratar
Av.
pria.
viano, 112/701. Tel: 247-2940.
bás, coz. e diaristas a partir
Vicente.
lho,
245
ap.
1002
Copacabana.
Rue
de
São
236-3161.
Marques
Tels.
236-4393
mor.
Alende Imediato. Tel. 252-7440.
Av. Copacabana, 534 apto. 402.
da 300. 231-3191 a 224-7485.
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Rogers está preparando a visita de Kissinger ao Brasil

Eleva-se a mais de mil,
o número de presos no país,
de acordo com estimativas
não oficiais. Uma lista dos
principais implicados no golpe do dia 11 foi divulgada
pelo Governo e dela constam
os nomes de dirigentes dos
grupos CUF e Espírito
Santo. (Páginas 8 e 11)
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Corrupção envolve
duas companhias de
aviação nos EUA

Americanos
reconhecem
200 milhas

Washington — O Governo norte-americano reconhecerá a cada pais o direiWashington — As compa- duas companhias aéreas. to de uma zona de 200 minhias aéreas B r a n 1 f f c Em 1973, ambas se reconhe- lhas marítimas para a conAmerican Airlines foram coram culpadas dé ter con- servação de recursos do
envolvidas ontem num es- trlbuido ilegalmente com mar, numa proposta que
candalo de corrupção poliu- fundos para a reeleição do apresentará na inauguca ao serem acusadas de ter então Presidente Richard ração da 3a. Conferência
uma caixinha de 1 milhão Nlxon, tendo sido multadas das Nações Unidas sobre
Direito do Mar, na próxima
200 mil dólares (CrS 9 mi- por Isso.
A nova acusação foi feita segunda-feira, em Genebra.
lhões), destinada a orientar
decisões políticas. A denún- depois do suicídio, no mês
A proposta será apresencia foi feita pelo Departa- passado, do alto funcionário tada aos Governas latinode
mento de Aviação Civil e di- do Departamento
americanos com interesses
vulgada por The New York Aviação Civil, William Gln- pesqueiros no Pacifico, ingery, que através de uma cluindo Equador, com quem
Times.
A denúncia surge como carta deu a entender que Washington está em conf 11um segundo capitulo de um outras companhias de nave- to, Chile, Peru, México, Paescândalo político em que- gaçáo aérea também manti- namá e outros paises centro-amerleanos.
já estiveram envolvidas as nham fundos secretos.
O grupo de paises do Pacificò, segundo a proposta,
Empresas de petróleo
estabelecerá níveis máximos de pesca e estenderá
dizem não a Pentágono
as licenças aos barcos que
Washington — Por não exigem a revelação dos operam dentro da zona,
terem sido dispensadas da custos e o cumprimento dos mas corresponderá a cada
exigência legal e revê- sistemas uniformes de con- pais interessado resguardar
lar seus custos, 78 firmas tatllldade. O Senador pediu o cumprimento do acordo
Secretaria de Justiça que dentro de seu litoral.
petrolíferas dos Estados à"tome
as medidas legais
O projeto norte-ameriUnidos, na sua maior parte
grandes conglomerados do necessárias para que a in- cano tentará eliminar os
setor, recusaram-se a fir- dústria petrolífera seja obri- problemas de soberania surmar contratos com o Pentá- gada a abastecer o Depar- gidos durante a discussão
de Defesa."
da questão e permitirá aos
gono, revelou o Senador tamento
"O Pentágono encontra-se Estados
Unidos adquirir 11William Proxmlre, democrahoje em dificuldades nas cenças de pesca para que
ta por Wlsconsin.
toda a seus barcos atunelros posA Agência Federal d e suas relações com
— sam operar frente às costas
petrolífera" "Essa
Energia expediu, na última indústria
equatorianas. No próximo
Proxmlre.
ressaltou
quinta-feira, uma resolução confrontação é um exemplo dia 17 começa, em Genebra,
fornetodos
os
ordenando a
de um grupo que o segundo período de
cedores de petróleo que fir- clássico
deseja ser mais poderoso sessões da 3a. Conferência
massem contratos com o que o Governo e pauta sua do Mar. A primeira sessão
Departamento de Defesa e conduta segundo essa li- foi realizada em Caracas,
no ano passado.
que obedecessem às leis que ilha."
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MID critica peronismo Dipl omatas evitam
e pede presença militar choque sério sobre
Buenos Aires — O Movimento de Integração e Desenvolvimento (MID), da,
coalizão Frente Justicialista de Libertação (Frejull) divulgou ontem um documento de crítica ao Governo, acentuando que "a situação do pais deveria
levar as Forças Armadas a entrar progressivamente na discussão dos acontecimentos".
Orientado pelo ex-Presidente Arturo
Frondizl, o MID, advertiu o Governo de
Traque "não há margem para o erro". "onde
çou um perfil da situação do pais,
já se observa há muito tempo os sintomas de uma legitima reação social".
DESCONTENTAMENTO
"A violência recrudesceu em todos os
seus aspectos e a insegurança atinge todos os' setores. O desaparecimento do
General Juan Peron privou o país de sua
mais relevante figura política e eliminou
o principal fator de moderação e agiutlnação dentro do vigoroso movimento
criado em torno de sua vida e obra", assinala o documento.
Em outro trecho, o MID afirma: "Todos os dias aparecem na imprensa informações coincidentes sobre o estado de
animo dos produtores argentinos. A agitação rural se junta o protesto diário dos
industriais de todos os setores".
"Há crescente descontentamento na
classe operária e em toda a classe média. E' perfeitamente conhecida a preocupação da Igreja Católica. As Forças
Armadas mantêm seu apoio à legalidade
mas deviam entrar progressivamente na
discussão dos acontecimentos".
E' a primeira vez que o Governo recebe uma crítica tão severa de um dos
seus aliados. O primeiro sintoma de que
poderia haver um afastamento da coalizão ocorreu no inicio do mês, quando o

MID de Mlssioncs decidiu apresentar
candidatos próprios às eleições na provincla.
Por sua vez, o Partido Democrata
Progressista divulgou uma declaração,
na qual também critica a ação do Governo peronista, principalmente com
respeito à economia.
TERROR
Um militante da Juventude Peronistá (de esquerda) Carlos Ivanovich, de,
25 anos, foi morto ontem a tiros quando
transitava por uma rua da cidade de La
Plata, 50 quilômetros ao Sul de Buenos
Aires.
Ele era parente de Ricardo Aihen,
ex-secretário-geral da Universidade de
La Plata, assassinado no ano passado.
Com a, morte de Carlos, eleva-se a seis o
número de vitimas da violência política
nas últimas 24 horas.
Enquanto isto, a policia conseguiu
identificar dois dos cinco corpos encontrados carbonizados anteontem em um
bairro de Buenos Aires. Trata-se de Fabio Marquez e Rene Moscoso, filiado ao
Partido Socialista dos Trabalhadores.
O Governo anulou ontem uma disposição que permitia o ingresso na Argentina de cidadãos cubanos sem visto
consular e estabeleceu qüe, no futuro,
eles deverão cumprir com a legislação yigente para pessoas provenientes de paises socialistas.
A autorização de ingresso sem visto
consular para òs cubanos tinha sido outorgada pelo Governo do ex-Presidente
Héctor Campora, em 1973. No decreto
publicado ontem, o Governo indicou
que
a disposição tinha caráter de "exceção"
as regras estabelecidas para países socialistas.

a Lei de Comércio

Washington — Uruguai e
Argentina Intervieram no
Con selho Interamerlcano
Econômico e Social (CIES),
conseguindo estabelecer um
clima de conciliação e evitando um sério choque entre a América Latina e os
Estados Unidos devido à Lei
de Comércio norte-amerlcana.
O s delegados Alejandro
Vegh e Eduardo Zalduenclo,
respectivamente uruguaio e
argentino, pediram que a,
lei seja vista e analisada
com prudência, embora reconhecessem que a inquictação levantada seja justificada. Contudo, argumentaram, a reunião do CIES deveria se dedicar aos aspectos técnicos, deixando de lado as conotações políticas.
AS POSIÇÕES
A atitude dos dois delegados coincidem com o critério geral de que a parte politica da lei já foi tratada
pelo Conselho Permanente
da Organização dos Estados
Americanos (OEA), ocasião
em que Washington foi censurada por unanimidade e
que agora é necessário dedicar-se aos aspectos estritamente financeiros e comerciais.
A moderação teve resposta imediata na Venezuela e
Estados Unidos. A atitude
venezuelana, que tinha sido
de quase enfrentamento há
um mês, foi na CIES menos
politizada, enquanto o delegado norte-americano Robert Ingersoll se comprometeu a buscar de qualquer
maneira reformar ou modificar os pontos polêmicos da
lei.
As posições foram as seguintes:
Uruguai: "A Conferência
do CIES focalizou as coisas
de forma construtiva. Os
debates nas sessões plenarias ou nas comissões permitiram esclarecer os pontos em' que estamos de
acordo e obviamente em desacordo."
Estados Unidos: "Completamos uma série de cônsultas co'ii membros chaves da
Comissão de Finanças do
Senado com o objetivo de
buscar uma solução equitatlva a este problema. De
acordo com estas cônsultas, temos a esperança de
que haverá uma solução rápida. Em todo caso, esperamos resolver o assunto muito antes que nosso sistema
de preferências alfândega-

rias entre em vigor (setembro".
Argentina: "A forma que
adquiriu esta lei e a técnica
com que foi concebida tarnam inevitável destacar
que o espirito com que o
Governo norte-americano a
regulamente ou aplique
condiciona todo o julgamento definitivo sobre ela.
Se a lei, por si mesma nãç
permite prever qual será o
resultado de sua aplicação,
a inquietude dos paises está
plenamente justificada." '
Venezuela: "A Venezuela,
quando apresenta um problema, não o faz em forma
de confrontação. O que busca é um entendimento com
os paises Industrializados.
Recolho com beneplácito as
propostas e palavras do delegado dos Estados Unidos,
A política Internacional da
Venezuela não está dirigida
a utilizar o petróleo como
instrumento d e confrontação ou represália."
Um grupo liderado pelo
Embaixador peruano Luis
Alvarado estava elaborando o comunicado final dá
• reunião, que teria quatro
grandes itens:
— Os pontos que foram
explicados pela delegação
norte-americana de forma
que a América Latina conside.re satisfatória; as situações que não foram esl
clarecidas de modo que as-;
faste as reservas mantidas
pelos paises latino-americanos; os aspectos da lei
que devem ser modificados
por contrariarem disposições funamentais da Carta da OEA; o curso da ação
que se poderá seguir para
que aqueles aspectos sejam
discutidos no futuro.,
VISITA A CARACAS
O Presidente do Equador,
General Guillermo Rodri-'
guez Lara, afirmou ontem
em Caracas que "Venezuela
e Equador proclamaram ao
mundo inteiro nossos legítimos direitos sobre recursos
básicos." O convidado oficiai do Governo Venezuelano foi recebido no aeroporto pelo Presidenta Carlos,
Andres Pérez.
Andres Pérez, em breve
discurso, declarou que a distaneta que a geografia nos
separa não pode silenciar
nunca o sentimento da afe-'
to que nos une e que nós
venezuelanos sentimos pelos equatorianos."

Superior jesuíta
volta atrás e
jura obediência
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Vaticano — O Padre Pe- ¦que romperam com a tradru Arrupe, superior-geral dição.
Arrupe admitiu que a
dos jesuítas, submeteu-se à
autocrítica, admitindo que vanguarda da rebeldia eno Papa sempre tem razão tre os jesuítas está no mune que deve ser obedecido ce- d o subdesenvolvido, especialmente nos paises latigamente.
"Os
no-americanos. Foram eles •
subordisão
jesuítas
—
disse on- que estimularam as reco- i
nados ao Papa" "quer
tem Arrupe —
qucl- mendações do Papa postusoram quer não, e a obediên- laudo moções de justiça
revoluciociai
consideradas
tem
um
ao
Pontífice
cia
sentido especial para nós, nárfas, e até mesmo marxisdiferente da obediência cl- ta/(, na Cúria.
vil ou mesmo da obediência
/Finalmente, o Padre Arem outras ordens religio- /upe desmentiu os rumores
sobre uma eventual renún- •
sas."
vitalício que
(cia ao cargo
ostenta. "Jamais tive esta
DE
NECESSIDADE
intenção, jamais falei sobre
SACRIFÍCIOS
Isto."
Nos meios do Vaticano,
Arrupe admitiu que pela falava-se que o Papa teria
primeira vez_ na história da preferido a saída de Arrupe
Companhia de Jesus o Pa- do cargo de Superlor-Geral, j
pa tinha interferi do, para colocar em seu lugar
insistentemente, durante alguém mais dócil e menos
uma congregação geral, a combativo. Mas Arrupe refim de impor ordem a uma sistiu às pressões papais,
companhia rebelde. Esta apoiado pela maioria dos
congregação f o 1 realizada congressitas. O próprio Arrecentemente e reuniu 237 rupe se perguntou: "Se os
delegados dos 29 mil jesui- presentes à Congregação
tas distribuídos pelo mun- me tivessem pedido para
do.
satr? Eu o teria feito, com
Fazendo ontem sua auto- a consciência em paz."
Deu a entender, por fim,
critica, Arrupe afirmou que
a atual situação da Compa- que a querela entre o Papa
nhla de Jesus apresenta e os jesuítas ainda não terpontos negativos que precl- minou, ao revelar que a
sam ser corrigidos. Disse congregação elaborou 17 doquais
que depois desta congre- dimentos, quatro dos Papa.
gação e dos severos avisos foram aprovados pelo outros
guardou os
têm de Paulo VI"examiná-los
do Papa, os jesuítas
mais
estar dispostos a "fazer sa- para
orifícios", especialmente os atentamente."
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COMEMORANDO O SUCESSO ALCANÇADO PELOTESTE DE RESISTÊNCIA DO MAVERICK,
OS REVENDEDORES FORD NGAM ATÉ 4.000 CRUZEIROS A MAIS,
SOBRE O PREÇO DE MERCADO DO SEU CARRO USADO, NA COMPRA DE UM FORD MAVERICK 75.
Marca

Preço Revendedor Ford Rio

Marca

Preço Revendedor Ford Rio

17.000,00
Corcel cupê Luxo 71
22.000,00 Volkswagen 1500 72
19.000,00
Corcel cupê Luxo 72
24.000,00 Volkswagen 1500 73
21.000,00
23.000,00 Variant72
Opala cupê Luxo 72
Variant73
23.000,00
Opala cupê Luxo 73 26.000,00
20.000,00
21.500,00
DodgeDartcupê72
Opala cupê Especial 72
25.000,00
Opala cupê Especial 73
23.000,00
Dodge Dartcupê 73
23.000,00
Maverick Super 74
28.000,00
Galaxie71
27.000,00
Maverick Super Luxo 74 . 32.000,00
Galaxie?2
Pretos válidos ate .11 de março, considerando veículos cm bons condições de uso.

PROCURE LOGO SEU REVENDEDOR FORD, MESMO QUE SEU CARRO NÃO ESTEJA NA RELAÇÃO ACIMA.
NO REVENDEDOR FORD VOCÊ SEMPRE FAZ O MELHOR NEGÓCIO. PLANTÃO SÁBADO E DOMINGO.

I

Canino Cirande '
AGENCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS I.TDA.
Av. Cesário de Melo, 95.1-A/rl

Ucnfica
BKÀSITA S/A- COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
Av. Suburbana, 79

Maracanã
AGÊNCIA HUGO DE AUTOMÓVEIS S/A
Kua Senador Eurtado, 129

São Cristóvão
CIA. SANTO AM A RO DE AUTOMÓVEIS
Av. Brasil, 2520

Campinlio
AUTO PEÇAS JALEX LIDA.
Rua Cindido Hcnício, «9/111

Bòtàfriao
DEESÜLCOMERCIOE MECÂNICAS/A
RuaGal. Polidoro,81

Niterói
GRANDE RIO VEÍCULOS S/A
Av. KclicianoSodrc, 234

São Cristóvão
MECÂN1CACLIPLR AUTOMÓVEIS S/A
Rua 24 de Maio, 1047

Nova lguai;u-IU
IGUAVE VEÍCULOS LTDA.
R.Bcrnadinodc Mello, 1081
Lagoa
LAGOAS/A-VEÍCULOSNACIONAIS
Av, Epilácio Pessoa, 2664

Botafogo
SÃO CLEMENTE VEÍCULOS S/A
Rua São Clemente, 185

REVENDEDORES

i 2^
fi^Ê

Tijuca
SEDAN S/A - SERV. ESPEC. DE
AUTOMÓVEIS NACIONAIS
Rua Mari/ c Barros, 824
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MÓVEIS TRONCO
Comunica à sua clientela a inauguração
de sua nova loja, especializada em móveis,
estofados e modulados Guelman, nas linhas
UNICOLOR, GUELAAADEIRA, GUELMÔDULO.
Rua Haddock Lobo, 91. Tel.: 248-1361.
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POLÍTICA E GOVERNO -

1.° Caderno

requer

Paulo Egídio quer mudar o
¦dispositi vo sobre escolha

hoje

Brasília — Assinado pelos Srs
Ulisses Guimarães e Laerte Vieira
e mais 126 deputados do MDB, será jormalizado hoje, perante a Mesa da Camara, pedido de criação
ele Comissão Parlamentar de Inquèrito para investigar o comportamento e as influências tias empresas rqultinacionais e do capital estrarígeiro no Brasil.
A CPI terá 13 membros — sete da Arena — as despesas ficarão
limitadas a 120 mil cruzeiros e os
trabalhos serão realizados no prazo de 120 dias. Diz o requerimento
do MDB que as multinacionais,
além de gozarem de favores especiais, lançam mão de práticas abusivas e utilizam largamente o tráfico de influência, pelo recrutamento de altas personalidades da vida
pública para os seus quadros executivos.

CPI

própria Organização das Nações Unidas.
Ressalta-se, pois, que a iniciativa
dc apurar os excessos cometidos pelo '
capital estrangeiro, em suas incursões
através das multinacionais ou de outros veículos, reflete, de inicio, o estado
de espirito de toda uma época, antes
dc configurar mera cxcitação nacionalista; mesmo porque acreditamos, tambem, na poupança externa como instrumento indispensável ao d«senvolvimento econômico — quando mais não
fosse, pelo acelcramento do processo dc
modernização e pela mudança global
de atitude que acarreta na sociedade,
em face do progresso. Não obstante, é
também da sabedoria dos povos que,
colocado em regime de privilégio ou
simplesmente abandonado ao &cu arbítrio,' o capital alienígena se torna um
aliado perigoso, perpetuador de dependcncias e pano de fundo para dominações mais amplas.
' A rigor, não c de agora o avanço
que as empresas multinacionais encetaram sobre a economia brasileira — osciiando suas ações desde o controle dos
setores de maior sofisticação tccnolõgica até a depredação sumária dos nossos
< recursos naturais. Na verdade, a História do Brasil dos últimos 100 anos tambem poderia ser contada como um esforço desesperado c permanente de defesa do patrimônio nacional contra a
cobiça c os interesses destes grupos
que, não raro, chegaram à audácia da
confrontação velada ou aberta com o
poder institucional.
Contudo, foi a partir da II Guerra
Mundial que o processo se aguçou.
Apesar das tentativas de sistematização legal de um princípio de defesa
contra o seu poderio, implícito já na
Carta de 1946, em seu Artigo 148, as
empresas multinacionais conseguiram
expandir de forma espetacular os seus
negócios, seja graças à sua própria versatilidade, pela manipulação habilidosa
- do monopólio tecnológico e da capacidade gerencial, seja graças ã convivéncia dc algivis ou a indiferença da
maioria — tudo, aliás, de acordo com
a definição de D.H. Kobcrtson: "As
multinacionais são ilhas de poder consciente, num oceano dc colaboração inconsciente.''
Atualmente, raros são os setores da
economia brasileira que escapam ao
controle absoluto ou à predominância
do capital foranco, cuja multiplicação
c reinvestimento responde, inclusive,
pelas altas taxas de crescimento do
nosso Produto Interno Bruto. Assim
é que já se encontram, total ou parcialmente, cm mãos apátridas, a distribuiçáo do petróleo e do gás, a fabricação de
automóveis, pncumáticos c materiais
de transporte em geral, a produção de
equipamentos para telecomunicações, a
indústria farmacêutica, a petroquímica,
a de material elétrico, construção navai, cigarros, produtos alimentares, minérios ctc, afora a exportação de café,
soja e outros, além do próprio setor financeiro, inclusive bancos, seguros e
leasing.
Doloroso c constatar que, para a
consecução dos seus objetivos, as em-

das

3

multinacionais

presas multinacionais, alem dc gozarem
dc favores e facilidades especiais, além
dc se utilizarem largamente do tráfico
Parlamentares
Ministros
de influência, pelo recrutamento de altas personalidades da vida pública para.
os seus quadros executivos, ainda lanvão à missa
saúdam
çam mão de práticas abusivas, quase
sempre ã margem da legislação vigente,
tais como o sub e o superfaturamento,
A!eixo
Presidente
a reserva de mercados, a remessa de lupor
cros disfarçados, técnicas dc concorreucia imperfeita, dumping, redução da viBrasília — Mais de 100
Brasília — Todos os
da útil dos produtos e outras manoMinistros de Estado compa- parlamentares, encabeçados
liras, fazendo tabula rasa dos princípios
rccerão hoje ao Palácio do pelos presidentes da Camadisciplinadores do mercado e tripudiai!Planalto, às 11 horas, a fim ra e do Sjnado c lideres da
do sobre o aparelho fiscalizador do Esdc apresentar cumprimen- Arena e do MDB, assistiram
lado. Referências existem ainda quanto
tos ao Presidente Ernesto ontem 9. noit:, ao lado de
a tratamento discriminatório do pesGeisel pelo transcurso do autoridades do Executivo e
soai qualificado nativo, em relação ao
estrangeiro, no interior destas compaprimeiro ano de sua ad- do Judiciário, à missa mannli ias.
ministração.
dada rezar em memória do
As conseqüências imediatas e a
ex-Vice-Presidente da Reterá
caráter
O
encontro
longo prazo desta voragem sociocconóinformal, já que o Chefe do pública, Sr Pedro Aleixo.
mira são, cm geral temerárias. De
O vígário-geral de BrasíGoverno não autorizou ncinício observa-se a alijamento inexorán h u m a comemoração es- 11a, Monsenhor Ávila, a
vel do empresariado nacional e a transfcrcncia dos centros de decisões de impecial pela passagem da quem coube a celebração do
data. Como faz todas as ato religioso, dirigiu aos ''seportantes setores produtivos para alem
a
das nossas fronteiras; sobrecarga no
sextas-feiras, ao meio-dia nadores e deputados
mesma mensagem de fé"
balanço de pagamentos podem advir,
helicóptero
de
ele
seguira
pois nem sempre é possível ajustar os
escrita pelo Sr Pedro Aleixo
interesses das multinacionais ás metas
para a Granja do Riacho quando da ordenação de
seem
neste
campo;
governamentais,
Fundo, onde passa os fins seu filho, José Carlos, como
guida há que se pensar na possibilidade
de semana em repouso com sacerdote da Igreja Católide exaustão de recursos não renováveis
ca.
c, finalmente, 11a inserção deTinltiva do
sua família.
Brasil, num quadro detenninado dc divisão internacional do trabalho (dentro
do qual não teremos muitas opções),
com exploração barata da nossa mãoJ0CKEY CLUB BRASILEIRO
dc-obra, alienação da cultura e da própria liberdade individual, diluída cm
meio às necessidades artificiais criadas
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
pelos trustes.
O que é mais grave, porém, c que
CONVOCAÇÃO
estas entidades parecem dispostas a
impedir qualquer reversão dc cxpcctativas c para tanto começam a sc erigir
Ficam convidados os Senhores Sócios Efetivos a
alhures, também cm poder político pareunir-se em Assembléia Geral Ordinária no próximo
ralclo, com ativa participação, que varia desde o financiamento dc campadia
31 (trinta e um) de março (segunda-feira), às denhas eleitorais até o emprego de métodos pouco convencionais ou clandcstizessete horas, na sede social da Avenida Presidente
nos ile aliciamento como o suborno,
Antônio Carlos n.° 501, — 11.° andar, para apreciar e
o condicionamento psicológico c o incitamento à sublcvação social, sc ncccsjulgar o balanço, atos, contas e o relatório da Diresários forem á garantia dos seus privilégios.
toria, referentes ao exercício de 1974, bem como o
Desta maneira, o problema é tamrespectivo Parecer do Conselho Fiscal.
bém de segurança nacional, pois o que
está fundamentalmente em jogo é a
Os documentos contábeis estarão à disposição
viabilidade do Brasil enquanto nação
livre, soberana c respeitada 110 conceito
dos Senhores Sócios, no Departamento de Finanças
mundial.
(5.° pavimento), das 12 às 17 horas.
Ao novo Congresso Nacional, repocompele
sitório dc grandes esperanças,
Rio de Janeiro, 12 de março de 1975.
inteirar-se do mecanismo íntimo de
multinacionais
operação das empresas
(a) Rodrigo Baptista Martins
c, por extensão, do capital estrangeiro
1.° Secretário
definir
em suas diversas modalidades;
até onte as vantagens mais aparentes
não escondem riscos maiores; averiguar em que ponto se encontra a escalada da desnacionalização, para que,
Telefone para 222-2316
cm nível de confiabilidade, possa informar o Governo; ajudar o empresariado
autóctone; tranqüilizar o povo c, estae faça uma assinatura do
bclccciido normas, salvaguardar o futucomprocompro
JORNAL
irrcvcrsivclmente
ro do pais, irrcvcrsivclmenlc
BRASH
JORNAL DO BRASIL
pluraltsmetido com a democracia e o pluralismo."
m»."

Capitais
das
prefeitos
São Paulo — A revisão do dispositivo constitucional que determina a escolha dos prefeitos das Capitais brasileiras, a concessão de maior prioridade
ao desenvolvimento político antes de abordagem da
anistia, foram algumas das posições que o Governador eleito Paulo Egídio Martins defendeu numa entrevista levada ao ar ontem à noite, pela televisão
Recorde.
O Sr Paulo Egídio Martins falou com muito interesse sobre política e administração, ressaltando a
disposição do Governo federal em promover a distensão e a responsabilidade da classe política em interpretar os fatos para garantir o prosseguimento
do processo gradativo da restauração cada vez mais
ampla da democracia.
O pedido de criação da CPI
canal 7, sete jornalistas,
CONDIÇÕES
será encaminhado ao presidente da
dois
empresários,
cinco
Camara, Deputado Célio Borja,
Ainda sobre a oportuni- deputados e um vereador.
com
a seguinte justificativa — que
dade da decretação da anis- Este último, presidente da
teria sido preparada pelos Deputia, o Governador disse ser Camara Municipal, Sr Samlados Alencar Furtado (PR) e Marinteressante discutir inicial- paio Dória, perguntou ao
condes Gadelha (PB).
mente os "pois
princípios d a Governador se ele concornós deveria- dava com a existência de
Em setembro cie 1973, o General
equidade,
Ernesto Geisel, então candidato à Premos dar às coisas iguais um um fatalismo, 11a América
sidéneia da Uepúbliea, alertou a nação
tratamento igual e ás dcsl- Latina, considerando as
paia "o surgimento no cenário, dantes
guais um tratamento desi- constantes crises políticas
restrito aos Estados-nações, de novos
situacontinente.
existem
neste
gual, porque
protagonistas singulares, as grandes
ções e imposições absoluempresas multinacionais — cujo poten—
repetidas
motivos
Os
lamente diversas neste
ciai para o Item, ou talvez para o mal,
das crises políticas nos paiainda não nos é dado analisar."
pais."
são
Latina
América
ses
da
O Sr Paulo Egídio MarTal advertência, ou antes o tcrrfvel
tins falou sobre o modelo devido á incompreensão do
nela implícito, já justificaria,
dilema
instituições
as
que
papel
político que vem realizando
não apenas a instauração de uma Codevem
desempenhar,
princ afirmou que ele se baseia
missão Parlamentar de Inquérito, mas a
os
a mobilização de quantos instrumentos
principalmente num ajuste cipalmente durante
ile pesquisa, indagação e estudos dispucom a realidade nacional. momentos graves. E da falta
sesse o pais 110 sentido de informar ao
Acrescentou que será inclui- de uma visão mais ampla
Governo no que tange a uma tomada
do nesse modelo a figura do do que vém a ser essas insde posição definitiva sobre o problema
liabeas-corpus para os cri- tituiçõesf como a Universi—
Governo.
e
imprensa
dade.
pois deve ser profundamente angusmes políticos.
tiante conduzir a administração públi— Hoje. verificamos que Observamos isso no Brasil,
ca tendo que contracenar com estes
o anseio de liberdade do quando passamos os olhos
parceiros formidáveis, cujas inclinações
nosso povo está menos pre- em nossa História. E veriéticas foram, a priori, postas cm
existe
sempre
ficamos
o
como
que
dispositivo
so a um
questão.
tentarmos
de
a
tendência
aos
habeas-corpus do que
Esta preocupação parece afligir,
problemas de s- a ú d e , ali- fugir dessas crises modiliojc em dia, indistintamente, a maioria
mentaçáo e saneamento. ficando as instituições.
das nações, quaisquer que sejam os csPor isso, não quero estabe- Acho q u e principalmente
tágios de desenvolvimento cm que se
coitnos dias atuais, atravéslecer prioridades entre
encontrem c quaisquer que sejam as
ccitos mais abstratos e ou- samos um momento bastantendências políticas de suas elites restros mais complexos. Lem- te delicado na vida do país
ponsáveis. Haja vista a enorme massa
de publicações que o assunto vem provobro, contudo, que em outros e no contexto mundial, não
cando, desde meados da última década,
países, onde não existe apenas no aspecto econópor parte de cientistas sociais isolados
constituições escritas, é pos- mico, mas também 110 asou de entidades de cooperações acrcdisivel manter o regime de pecto institucional. Os Estadal universalmente; as denúncias
das
através
plena liberdade,
tados Unidos deram 11 m
formuladas por "consumcristas";
jornalistas responsáveis
instituições políticas, como exemplo disso no Caso
as colideres
ou
por
é o caso típico da Inglater- Nixon e a Suécia, atualmenmissões de estudos organizados pelos
ra.
te. quando verificamos que
parlamentos; as opiniões expedidas por
Chefes de Estado c, finalmente, o cliseu Parlamento está diviCASO ZANCANER
ma de perplexidade vigente no seio da
vlido.
Ao responder sobre o
— O mundo marcha
Caso Zancaner. o Gover'
^
?
nador Paulo Egídio Martins numa grande velocidade c
vai
nós
não
o
estejamos
talvez
deixou entender que
responder brevemente à acompanhando com a mes*
/
/'
/
carta que recebeu do Sena- ma perspectiva política que
X
V
dor, mas fez questão de es- esta rapidez nos impõe. Não
clarecer que o p r o b 1 e m a sei qual é a resposta para
'
^iilpl mI
'
não provocou crise ou in- justificar totalmente as cri>
cidentes que possam pre- ses políticas na A. íérica La>.
Wl
\
%
judiear seu Governo ou o tina. Mas o que estou certo
%,
V
Secretariado.
é de que a função básica do
— Tenho um profundo político
é medir o imponderespeito pelo Senador Zan- rr -'1 — e no imponderável
caner. Acho que ele, como está o fatalismo — é medir
toda classe política, tem o o abstrato e antever os
direito de escrever uma car- acontecimentos e propor sota naqueles termos, mas luções. E aí faço questão de
cabe a mim aceitá-los ou deixar claro que medir o
não. E não os aceitei. Os que é essencial e separá-lo
termos não estão condizen- do abrtrato e dentro do estes com o respeito que deve senciai estar de olhos volexistir entre um Senador e tados mais para o bem-esum Governador.
tar do povo, onde a liberO Sr Paulo Egídio voltou dade de expressão é uma
a explicar que a recusa do condição indispensável. E
cargo de Secretário de Tu- também temos a capacidarismo pelo Sr Orlando Zan- de de jamais confundir os
caner foi devida "à orien- meios com os fins ou cont,ação administrativa utili- fundir o supérfluo com o
zada na composição do se- necessário.
cretariado." Mas confessou
que houve realmente uma SUGESTÃO PARA
O 399
reformulação posterior das
diretrizes traçadas inicialO Sr Paulo Egídio Marmente.
menos
j
men
— Mas deixei claro que tins fez comentários sobre
o
de
lei
339,
aproprojeto
as reformulações seria m
mantidas apenas até o final vado por decurso de prazo
do ano, pelo menos como na Assembléia Legislativa,
experiência, para após oito no final do ano passado. O
J
meses de Governo intro- projeto transforma os Insfronteira
fronteira
uma
Pesquisas
titutos
de
em
emmodificações
as
duzirmos
necessárias. Quando o presas de capital aberto e
^
|k
Senador Zancaner não en- o Governador considerou o
tendeu de certa forma a co- assunto m u i t o controvert
Hoje, o homem completo»
naturezauniu,
completa o c|uôã
locação, realmente com tido. Afirmou depois quo
boj6/oiiomem
que a hâfcurGZãuniu
uma sugestão sobre o
pesar admitimos não poder deu
reafirmando
~-vV
econômica reafirmando
eeconomica
É
Hauniao
a união política
contar com sua colabora- assunto aos lideres do MDB
poKlca e
Arena.
E
considerou
e
da
çào.
realidade qeoarafioa.
*'
.
geográfica.
a, a featidaole
criação de
fundamental a crtala„
Além do Sr Paulo Egídio LdamM
W V
KlCO,
|1k|1
Cjrande
rico,
e
Rio
de
Janeiro
RlO
Q0
nasce
de
HaSCG
ESu9c3^OO
Estado.do
uma
d
a
pesquisas,
pesquisas,
rjOVO
O novo
política
politico
grande
Martins, participaram
abor'
Uma
aborquaqlr
entrevista coletiva levada antes dc quaqcr
toda
emtoda
Uma cei-teza.
certeia. A qual nos associamos: em
^^
Sndc
%llfc
.xJI
ao ar ontem à noite pelo dagem.
FfetropoliS,
Rio/Volta Redonda e Fbtrópous,
â
a Guanabara, Grande Rio,Volta
de
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rm-:j
¦ ¦ ¦¦
yi
DAS
OSTRAS
RIO
Estado.
do novo Estado.
de integração
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4 - POLÍTICA e governo

STF julga
de novo
F. Pinto

Coluna do Castello
O ponto
sensível
Brasília — 0 ponto sensível da politica de distensão está em que ela importa, durante algum tempo, na conviveucia de um sistema ditatorial de Governo
com a implantação de um sistema democrático. As contradições e os conflitos
multiplicam-se, acentuando as naturais
dificuldades para um tipo de operação,
de êxito ainda inédito na história contemporanea. 0$ militares concordam em
não
principio com a distensão, formulada mas
como uma revogação da Revolução
como sua evolução para uma nova etanome
pa. Não admitem contudo que, em
no
qual
dela, se instaure um processo
apareçam como réus. Nem o Presidente
Geiseí está interessado em instaurar csse processo, quando nada porque seu Govemo insere-se na continuidade revolucionária e é dela uma expressão.
Como seus colegas de armas, entende que o Brasil atravessou difícil período
cm que se caracterizou uma espécie de
atenguerra subversiva, com sequestros,
tados com danos materiais e pessoais e
tentativas guerrilheiras em diversos pontos do pais. A repressão deu-se na medida da provocação, registrando-se vitimas
de parte a parte. Não quer o atual Governo promover a condenação dessa política
de segurança vigente de 1968 a esta parte. mas, por entender que a atividade
subversiva foi substancialmente reduzida. entende também que a repressão a
esse resíduo terrorista ou de agitação devp pnguadrar-se nos termos da lei e dos
cuiupromissos internacionais do Brasil,
de respeito aos direitos da pessoa humana, vigentes assim para os tempos de
paz.
Estamos com uma possibilidade de
normalização das instituições e essa oportunidade deve ser aproveitada. A estratégia da distensão levou em conta esse
pressuposto de segurança, tanto quanto
o pressuposto do desenvolvimento económico. Em conseqüência, formulou-se a
doutrina da evolução gradativa e global,
isto é, abrangente também dos itens desenvolvimento social e desenvolvimento
é um todo e a
político. O desenvolvimento
estagnação de um setor — como o imobilismo político ocorrido no último período
governamental — logo se transforma em
retrocesso com repercussão no conjunto.
O crescimento torna-se desarmõnico e
precário. Essa foi a doutrina claramente
expressa na mensagem do Presidente
Geisel ao Congresso Nacional.
O êxito da política de distensão está
condicionado a alguns fatores, obviamente. Entre eles se reconheça o primado, no
Estado moderno, do Poder Executivo, definido pela Constituição em vigor; que se
entenda sobretudo que, na emergência
brasileira, a Oposição deve, sem prejuízo
do seu direito de manifestar-se livremente sobre qualquer tema, deixar com o
Governo, que se põe na linha de perseguir juntamente com o MDB um objetivoa
comum, a responsabilidade de definir
o
política administrativa e de assegurar
de
segurança.
andamento da política
Qualquer interferência, sobretudo qualquer iniciativa, que fira esse privilégio
momentâneo a que aspira o Governo será
danoso à conciliação entre um sistema
ditatorial que se procura extinguir e um
sistema democrático que se procura implantar. A compreensão desses fatos afigura-se ao Governo básico para o êxito
da sua estratégia em andamento.
Os primeiros debates parlamentares
da atual legislatura levaram bastante
apreensão a militares e a civis, desde a
apreensão legítima à apreensão maliciosa e trabalhada por elementos hostis à
conciliação em um lado e outro das forapaças políticas. No entanto, apesar das
consio
Governo
contrário,
rências em
dera ter registrado um êxito definido: a
manifestação, ainda por parte de elementos mais veementes da Oposição, de que
o MDB se opõe ao terrorismo e à subversão. Essa declaração é um pressuposto
do desenvolvimento do quadro nacional
segundo as diretrizes traçadas pelo Presidente da República. Não pretende o Govemo, segundo seus porta-vozes, negar à
Oposição qualquer informação sobre medidas administrativas e da área de segurança que forem sendo tomadas no curso
do seu mandato. Aspira apenas, nesta
motivo
fase, o privilégio da iniciativa,
a concontra
a
questão
fechou
pelo qual
encerJustiça,
vocação do Ministro-áa
liseu
no
próprio
debate
um
qual
rando
der se comportava como instigador de
reações azedas da Oposição. A comissão
de inquérito não se instalará ou se instalará sem que disponha dos instrumentos
que só o maioria assegura para um funcionamento eficaz.
É claro que há fatores de perturbacão, num lado e no outro, à marcha da
tanto
política de distensão. O MDB, que
dela
foi até
deseja, que a estimula e que
difioferece
beneficiário,
aqui o grande
indinâmica
sua
de
em
culdades,
função
do
as
tanto
terna. Essas dificuldades,
oposicionismo,
áo
as
situacionismo como
serão em seguida expostas, conforme
análises obtidas em fontes adequadas.
CAirhs Castello
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Brasília — Por ter concedldo, em Feira de Santana,
Bahia, no dia 12 de julho do
ano passado, entrevista radlofônlca na qual criticou o
General Augusto Pinochet,
Chefe da Junta Militar que
governa o Chile, o ex-deputado Francisco Pinto respondera a uma nova ação
penal perante o Supremo
Tribunal Federal, que ontem recebeu a denúncia,
enquadrando-o nos Artigos
21, combinado com o 23, inciso 1', da Lei de Imprensa,
e 16 da Lei de Segurança
Nacional.
O recebimento da denúncia não foi tranqüilo, porque apenas seis Ministros a
tomaram nos termos e m
que será Instaurada a ação
penal, sendo eles os Srs Xavier de Albuquerque, relator, Elói da Rocha, Antônio
Neder, Rodrigues Alckmln,
Thompson Flores e Leitão
de Abreu. O Ministro Cordelro Guerra recebia a denúncia totalmente, para enquadrar o ex-deputado também no Art. 21 da Lei de Segurança Nacional e não na
Lei de Imprensa.
O Art. 21 da Lei de Imprensa pune com pena de
três a 18 meses de detenção
"difamar alguém Imquem
putando-lhe fato ofensivo à
sua reputação", que se aumenta de um terço quando
"Chefe de
o ofendido for
Estado ou Governo estrangei o (Art. 23, inciso l9».
O Art. 16 da Lei de Segurança Nacional pune com
pena variável de seis meses
a d ois anos de detenção
"divulgar, por qualquem
quer meio de comunicação
social, noticia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro
truncado ou deturpado, de
modo a indispor ou tentar
indispor o povo com as autoridades constituídas."
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Brasília — Sem acrescentar uma só palavra hs
declarações formais que a Embaixada Americana
havia dístribuido à tarde à imprensa, o Subsecretário de Estado William D. Rogers desembarcou em
Brasília às 21h20m de ontem, de um vôo comercial
de Lima, para realizar hoje os seus contatos no Itamarati, e nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, preparando a visita do Secretário de Estado Henry Kissinger ao Brasil.
Rogers foi recebido pelos Embaixadores Expedito Resende e Carlos Duarte, com os quais estará
negociando esta manhã. À saída do aeroporto, dirigiu-se para a residência do Embaixador John Crimmins, onde ficou hospedado. Todo o esquema de
segurança para a chegada de Rogers foi montado
com agentes da Polícia Federal e da própria Embaixada Americana. No aeroporto, Rogers limitou-se a
cumprimentar os funcionários do Itamarati e a posar sorridente — ostentando uma gravata vistosa,
branca, verde e vermelha — para os fotógrafos, einegrafistas e as câmaras de TV.
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visita ao JORNAL
O Governador Chaqas Freitas esteve ontem em
da Costa
Bernard
Diretor
DO BRASIL onde foi recebido pelo
amaconclui
Campos, a fim de apresentar suas despedidas, ^
Fi eiChagas
Sr
O
nhã o seu mandato no Estado da Guanabara.
do
importância
a
tas aproveitou a oportunidade para assaltar
dosnerespeito
a
papel da imprensa para a informação publica
a colaboração prestada pelo JB a
gociós do Estado e agradeceu
sua administração

Declarações
São as seguintes as dccla- soberana das nações e no
rações escritas do Subsecre- respeito mútuo entre assotário William D. Rogers: ciados. Ao nos reunirmos
"Sinto
grande satisfação com lideres do Brasil e de ¦
por estar em Brasília e pela outros paises, estaremos
oportunidade de reunir-me preparados para discutir o
c realizar consultas com o que os Estados Unidos estão
Ministro das Relações Extc- dispostos a contribuir para
'
riores e com outras altas a cooperação no hemisfério
autoridades do Governo Ocidental; aquilo que os outros paises das Américas
brasileiro."
Como sabem, já estive em estão dispostos a contriBuenos Aires, Montevidéu. buir; e, finalmente, o que
Santiago e Lima, devendo podemos fazer em conjunto.
prosseguir viagem do Brasil
Aguardo com satisfação
pare Caracas e Bogotá an- as minhas conversações
tes de voltar a Washington. aqui no Brasil. Este pais e
Estou visitando alguns des- os Estudos Unidos gozam de
ses paises para realizar u m relacionamento consconsultas em antecipação à irútivo e duradouro — do
planejada visita do Secreta- tipo que sempre nos capacirio Kissinger à América La- tou a resolver quaisquer
tina no próximo mês, bem problemas de modo coerencomo para examinar uma te com a nossa longa trasérie de questões bilaterais dição de amizade. Muitos
são os nossos interesses múe hemisféricas.
Tem primazia nas con- tuos e, onde surgem diverversações que realizo du- géncias, sempre nos guiou
rante a minha viagem, e a convicção de poder resoltambém durante a que pia- vê-las de molde a beneficiar
neja jazer o Secretário Kis- ao máximo ambas as par.
singer, a reefirmação pelos tes, através do diálogo franEstados Unidos áo compro- co, cordial e amadurecido.
Os tempos difíceis de homisso de lutar por um novo.
aperfeiçoado e amadurecido je exigem um enfoque reflerelacionamento entre os Es- tido e cooperativo de todos
tados Unidos e a América nós no Hemisfério OcidenLatina, expresso em termos tal; juntos poderemos formelhor para
do Novo Diálogo. Esse rela- jar um futuro
Anseio diacionamento, esse diálogo, já os nossos paises.
logar aqui em Brasília sobre
deve
fundamcndissemos,
o
levarmos adiantar-se nos princípios da não os meios de
objetivo."
este
te
intervenção, na igualdade

Paes de Andrade pede Aureliano quer
colaborar com
eficiente a Comissão
de Serviços Píiblicos o Legislativo
—
reuBrasília — O Deputado Paes de Andrade
(MDB-CE) disse ontem, ao assumir a presidência da Comissão de Serviços Públicos da
Câmara, que a tarefa mais urgente a ser realizada pelo órgão será a de debater, opinar,
propor e conduzir à efetivação, uma políticaa
realista de serviço público, capaz de por
situação do serviço civil do pais à altura dos
demais aspectos do desenvolvimento nacional.
Na Comissão de Educação, o Deputado
Flexa Ribeiro (Arena-GB), eleito presidente,
chamou atenção para o fato de que, cm varios Estados, as taxas de deserção no ensino
Imprimário alcançam a 90% da matricula
ciai. Ontem, as 16 comissões técnicas permanentes da Câmara concluíram suas eleições,
devendo, agora, ser fixadas as datas para a
escolha dos dirigentes dos órgãos especiais,
em número de cinco.

Sexta-feira, 14/3/75,

William Rogers chega ao
DF e não diz nada além
de declaração escrita
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Em
Belo Horizonte
nião ontem com o líder do Governo na Assembléia e os cinco
deputados que foram convidados
para viec-lideres, o Governador
afirmou que
Aureliano Chaves
"entendimento amplo
deseja um
com o Poder Legislativo e a colaboração dos parlamentares."
Os cinco deputados escolhidos para vice-lideres são os seguintes: Jesus Grinda de Barreto e Morvan Acaiaca, da exUDN; João Marques e João Navarro, ex-PSD, e Ciro Maciel, exPR. Participaram da reunião o
líder Carlos Elói e o futuro Secretârio de Governo Márcio Vileia.

Congresso se reúne e dá
a sua aprovação a três
decretos-leis do Governo
r>l>ãS''. jâtNaak."- Tm^^BB^BOBI ^KiRBu^P

Brasília — Não houve ontem sessão plenária
por causa
no Senado ou na Câmara dos Deputados
15 lioias
das
a.partir
realizada
conjunta
da sessão
tinham
decretos-leis,
que
para homologação de três
do ano pasnovembro
desde
favoráveis
pareceres
sado, data em que entraram em vigor.
Com o plenário quase vazio — muitos panamentares viajaram ontem mesmo para seusdosEstauodos de origem para as cerimônias de posse
leitura
a
ouviu
Nacional
—
o Congresso
vernadores
dos pareceres a respeito dos decretos-leis que dispõem sobre a isenção de produtos industrializados,
a alteração da estrutura da categoria funcional de
diplomata e a isenção fiscal a industrias siderurgicas.
Decretos

QdHI:

A Medalha da Fusão,
Um acontecimento
único.
Uma medalha em
ouro ou prata como
jamais haverá outra
igual.
Reserve a sua até
30 de abril.
Depois deste dia, a
matriz será destruída
para sempre.
Todos os grandes acontecimentos
na história dos homens c das nações
sempre foram eternizados em moedas e
medalhas de inestimável valor cultural
c patrimonial. .
Sao lembranças perpetuadas em
metais nobres que se valorizam a cada
novo dia.
A Medalha
da Fusão será
uma delas.
- '¦¦-'' *HB §^F'"' ¦''¦-'
Ela marca o
nascimento de
uma nova
unidade na
federação
brasileira, a fusão
de dois lugares tradicionais unidos pela
natureza e pela história.

A Medalha vem em duas
versões: cm ouro puro 24 K c cm
prata de lei-999.
Ambas com 55 mm de diâmetro
c 100 gramas de peso. protegidas
em estojo de jacururidá.
Destinam-se especialmente a
colecionadores, investidores c
apreciadores de raridades artísticas de
valor intrínseco. Mas qualquer pessoa
pode reservar no máximo uma
Medalha de Ouro c três de Prata.

c envie este formulário.

m
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c
Mcdáíliás de Prata de lei .999, ao preço de CrS 625,00 cada (riao permitido
..
.
solicitar mais do três).
solicitar
i
Medalha de Ouro 24 k ao preço de CrS 6.800,00 (mio permitido
mais de uma).
Prefiro efetuar o pagamento da seguinte forma:

D

É a primeira Medalha artística !
e histórica desenhada por Aloísio
Magalhães.

D

no valor de
Pnvio anexo meu cheque, pagúvcl a Ouro Preto Collcction,
Ouro.
Entendo
de
que. no caso
Medalha
uma
de
caso
00
ho
800
querer
CrS 6
agora, comprode uma ou mais Medalhas de Praia, devo pagar no mínimo 50u,o
ineleiido-iiie a pagar os outros 50"n na entrega da Medalha.
do líaneo
Anexo cheque n.°-

Autorizo nineu cartão de crédito G Dincrsi^El
naminhaconlaovalortotaldc MedalhadeOuro

SABENDO USAR
NÃO VAI FALTAR.

P^Í?í^#gÍ
Medalha(s)

N-doc,r,o: DDaDDDDDDDDG
Ualado Vencimento do cartüo:
Meus dados silo:
Nome:
(Escreva á máquina ou com letra de imprensa)
Endereço:
CEP;

"\

Bairro

Una

Cidade:

Estado:

.._ Assinatura:
Ior isto,
NB-KstoucicnledequeasMedalhasdal-usnoseraocunhadassohei.comciHla
dias,
aproximadamente.
de
30
será
O prazo de entrega

A
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elementares das diretrizes
que os novos tempos impu- '
zeram ã política internado"O Deerenal brasileira.
to-Lei vem atender exatamente a uma contingência
vivida pela nossa diplomacia profissional" — afirmou.
A sessão conjunta, presidida pelo Senador Magalhães Pinto, apreciou ainda
parecer sobre o Decreto-Lei
356, de 6 de novembro de
1974, alterando os Artigos Io
e 2o do Decreto-Lei 569, de
1969, considerando isentos,
até 31 de dezembro de 1979,
do pagamento do imposto
de importação, as matériasprimas, materiais de consumo, equipamentos e peças
sob ressalentes destinados
ao funcionamento, modernização ou ampliação das
empresas siderúrgicas produtoras ou laminadoras de
aço classificados como tais
pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indiistria e do
Comércio.
No parecer favorável, o
Deputado Tasso de Andrade
afirmou que a a p 1 i c aç ã o
desses dispositivos é de importancia vital para a recuperação econômica e para
a expansão da indústria siderúrgica brasileira.

ft/BKKBÊÊÊÊIÊÊÊKÊÊi

de Praia.

Artista plástico de renome
internacional, Aloísio Magalhães
combina o domínio técnico de um
designer, a visSo aguda de um
comunicador visual e o talento de unia
fina sensibilidade.
Nao por acaso, é o autor do
papcl-moeda recentemente adotado
no Brasil, bem como das moedas
comemorativas do Sesquicentenário
da Independência,

fl"
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Branco

As Medalhas, como toda obra do
gênero, serão numeradas na mesma
ordem dos pedidos de reserva.
A primeira Medalha de Ouro, com
o n.° 1 gravado, será oferecida ap
primeiro Governador do novo listado,
Almirante Faria Lima.
Os pedidos devem ser dirigidos
a Ouro Freto Collcction até 30 de
abril. Depois, a matriz será inutilizada
para manter a tiragem limitada através
dos tempos.
Fará reservar a sua, preencha

Na Medalha da Fusão, Aloísio
reproduziu, de um lado, um mapa do
século XVIII da Baia de Guanabara c,
de outro, a linha montanhosa da "os
Guanabara c listado do Rio, pois
lugares, como as pessoas, são'
identificadas pelo seu perfil".

O parecer favorável sobre
o Decreto-Lei que mantém
a concessão de isenção de
imposto sobre produtos industrializados no campo
das telecomunicações foi relatado pelo Senador Guido
Mondin, que afirmou que o
"Decreto criou condições favoráveis à produção e à comercialização dos materiais
indispensáveis à expansão
dos serviços de comunicação no pais, beneficiando
particularmente a Tclebrás
e suas subsidiárias e associadas."
O outro Decreto submetido à apreciação do Congresso dispõe sobre a ampliação
do quadro diplomático, de
60 para 72 Ministros de primeira classe, fixando ainda
que os 12 cargos vagos decorrentes da estrutura criada pelo Decreto-Lei sejam
preenchidas em seis quadrimestres sucessivos, a contar
de 1o de janeiro de 1975, à
base de dois cargos por quadrimestre.
Em seu parecer, o Deputado Homero Santos afirmou que o níimero de diplomatas brasileiros, exerecndo funções de Ministro de
primeira classe, já não corresponde á s necessidades
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Placas sobre poluição das
praias apenas oficializam
o que banhista já conhece

A classificação da Secretaria Especial do Meio-Ambiente sobre as praias tem
sete categorias — Imprópria. Suspeita, Indcterminada, Intermediária, Boa,
Muito Boa e Excelente —
as quais, no fundo, significam que as duas primeiras
não servem para banho e
recreação;
as quatro últimas servem; e a terceira,
nem a SEMA sabe para que
serve, pois define como "ausência de elementos que
permitam a classificação
das águas de recreação".
Dentro do critério mais
conciso do Serve e Não Serve, a ser adotado nó Rio, a
situação das praias e, em
consequêcia, a dos banhistas que as freqüentam, não
é nada boa. Considerandose, por exemplo, "a presença em Índices elevados de
coliformes fecais, a constatação visual ou olfativa
da presença de matérias
fecais ou outros componentes de esgotos, a presença
de óleos, graxas, resíduos e
produtos químicos, além de
outras substancias indcsejáveis e o recebimento de
descargas de esgotos e galerias de águas pluviais", de
acordo com a SEMA, as
praias cariocas preenchem
estes requisitos com bastante facilidade, havendo inclusive casos em Ramos,
onde pode ocorrer até díivida sobre o ponto em que
começa a praia a termina
o esgoto.
Uma observação local (a
SEMA considera suspeitas
as praias onde existem indicios visuais e olfativos dos
itens citados) mostra que
as praias da Ilha do Governador, com especial destaque para as do Galeão, São
Bento, da Bica, Olaria e a
do Dendê, além da água
turva, do lodo do fundo e do
lixo flutuante (papéis, sacos plásticos, madeiras, folhas), apresentam coliformes sólidos e diluídos, de
íácil constatação visual e
olfativa.
Mesmo assim, o grande
número de pessoas, dos dois
sexos e de todas as idades,
que sempre mergulham alegres nas águas rasas e paradas, afirmam que não
deixaram de ir à praia por
causa de uma placa dizendo
"pois
que ela é imprópria
isso a gente percebe logo".
Em frente à Ilha, nas

margens da Avenida Brasil,
a Praia de Ramos recebo
milhares
de pessoas,
a
maioria de subúrbios distantes ou da Baixada Fluminense, nos fins de semana. Elas dividem seu tempo
entre os mergulhos, o sol e
a permanência em biroscas
e bares próximos, bebendo
cerveja, caldo de cana, cachaça e comendo pastéis e
sanduíches. A água da baia,
onde todos se divertem, é,
na verdade, uma mistura
densa de coliformes, esgotos, lama, muito óleo e aiguma água. Entre os irequentadores não há preocupações com a colocação
das placas de advertência.
Ainda dentro da baía. a
Praia do Flamengo apresenta também grande qr.antidade de material em suspensão. Curiosamente, nos
últimos dias. os coliformes
não se destacaram.
Na Praia de Botafogo,
que disputava com a de Ramos a classificação de mais
poluída, o pouco movimento das águas, reduzindo a circulação e
dispersão dos coliformes,
não impede que dezenas
de pessoas busquem o mar
para amenizar os efeitos do
sol e do calor.
Dai para a frente, em dlreção às praias de mar
aberto, tanto Copacabana,
como Ipanema, Leblon, Vidigal e São Conrado, estão
em situação parecida, esperando o Emissário Submarino, que talvez as livre (Botafogo e Urca também) dos
despejos de esgotos no costão do Vidigal e das descargas na Praia de Copacabana.
Ipanema tem águas limpas, quando os ventos predominantes são de Sudeste
e Leste, que levam os esgotos na direção de São Conrado. Os ventos porém não
são suficientes para limpar
o Leblon, onde a constatação olfativa dos coliformes
é bastante para tornar a
praia sus p ei tis si ma. De
qualquer modo, a frequência continua elevada.
Somente da Barra em diante é que as praias se mostram merecedoras da aprovação oficial, com águas
limpas e praticamente isentas de coliformes. Esta situação é.igual ou até melhor no Pontal, no Recreio,
na Macumba, Prainha e
Grumari, com a ausência de
fontes poluidoras.

Balsa coletora ficará
pronta no fim do mês
Só no fim do mês fica
pronta a balsa coletora a ser
usada em caráter experimental na limpeza da Baia
de Guanabara, segundo informou ontem a Comissão
Executiva de Controle da
Poluição, que pretende usáIa também no exame das
águas da Baía. Caso seu
projeto aprove, outras unidades serão construídas e os
serviços entregues a empresas particulares.

A Comissão, integrada por
representantes da Marinha,
IES e Sanerj, reúne-se duas
vezes por mês na Capitania
dos Portos e seus membros
se dedicam a contatos com
empresas petrolíferas, visando a reduzir o indice de
poluição na Baía, enquanto
não fica decidido o destino
do IES c da Sanerj, embora
sem confirmação, poderão
ser fundidos num órgão só.

Zezé Macedo Moradores
fala de sua de favela
vida no MIS se mudam

1

Alegre, rindo muito e fazendo piadas sobre s u a s
—
personagens
"sempre fui no cinema
a feiosa que vivia correndo atrás do mocinho" — a atriz Zezé Macedo fez ontem à tarde seu
depoimento no Museu da
Imagem e do Som, onde
respondeu a ' perguntas do
produtor teatral Válter Pinto, o jornalista Geraldo Nunes e o programador do Cinearte MIS, Ernesto Sabóia.
Durante a entrevista, Zezé Macedo repetiu um esesquete que Luís Igléslas
crevcu para ela, "no qual,
para variar, interpretava
uma solteirona horrorosa",
e declamou A Vingança do
Espelho, seu último poema.
Com 59 anos, ela jã fez 66
filmes, a grande maioria
chanchadas da Atlantida,
onde foi dirigida por Carlos
Manga e Watson Macedo,
mas sua estréia foi no teatro, no inicio da década de
50, quando, sob a direção de
Válter Pinto, participou da
revista Eu Quero É Mc Badalar.

Cerca de 120 pessoas residentes na Favela do Sacopã
foram transferidas ontem
para um conjunto na Vila
da Alta, Santa Cruz. Há 10
anos elas esperavam que isso acontecesse. Alegres,
abandonaram a velha habitação. Houve apenas uma
exceção: os moradores do
número 76 não quiseram
deixar sua casa sob a alegação de que ali poderiam
continuar com permissão
da Imobiliária Darke, antlga proprietária da área. E
lá ficaram.
A remoção se deu em virtude de abaixo assinado de
moradores de alguns barracos plantados na Ladeira.
Cada vez que uma nova
moradia era construída,
ocorria o deslizamento de
pedras. O desmatamento da
região foi uma dás causas
de sua passagem ao dominlo do Estado, que agora
atendeu a velha aspiração
de quase 40 familia;;.

A Cruz Vermelha Brasileira iniciará na próxima semana, a Campanha Nacional de Arrecadação
- de Fundos. Espera alcançar, nos diversos setores
empresariais, Cr$ 3 milhões, destinados não só a coPU ¦( ¦ Kdfl ^/íFl E Hl Ba'1] I brir seu déficit de CrS 1 milhão
200 mil, mas dar
continuidade ao serviço social que presta desde
¦¦
B*»^ Hd V
m mÈt
1908.
Os dirigentes da CVB traçam as diretrizes para
o trabalho junto à iniciativa privada. Com a campanha do empresariado, aliada à de novos sócios, a
entidade poderá se tornar auto-suficiente e ampliar
Ww Km m^Ê ^^k^Hfet^jB^I ÍB&'-1ãfl BH l^fc^H
suas atividades.
SÓCIOS E SUBVENÇÕES

O Presidente indagou muita coisa sobre o desempenho dos F-5 da FAB

Geisel ouve no Galeão v ,
exposição sobre desempenho ?
!!^°
dos F-5 Tiger da FAB msUlia
telescópio
O Presidente Ernesto Geisel assistiu ontem em
um hangar na Base Aérea do Galeão — pouco antes
de viajar para Brasília — a uma exposição do comandante do 1.9 Grupo de Aviação de Caca da FAB,
Tenente-Coronel Carlos Rubens de Resende, sobre
os novos F-5 Tiger, adquiridos pelo Ministério da
Aeronáutica e que chegaram anteontem ao Rio.
Após a exposição, o Chefe do Governo formulou
algumas perguntas, e soube que os primeiros 12
aparelhos de uma série de 36, além de outros seis
de treinamento, ficarão sediados na Base Aérea de
Porto Alegre. Em seguida, o Presidente embarcou
para o Distrito Federal acompanhado de D Lucy, da
filha, Amália Lucy, e da irmã, D Amália.
OS PRESENTES
O General Geisel chegou
ã Base Aérea do Galeão
acompanhado do Ministro
da Fazenda, Sr Mário Henrique Simonsen, do assessor
especial da Presidência da
República, Coronel Morais
Rego, e do seu secretario
particular, Sr Heitor Aquino
Ferreira, que pela primeira
vez vem ao Rio acompanhando o Chefe do Governo.
Recebido pelo Governador Chagas Freitas, pelo

Ministro d a Aeronáutica,
Brigadeiro Araripe Macedo,
pelo Chefe do Gabinete Militar. General Hugo Abreu,
e pelo Comandante-Geral
do Ar, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos — além dos
comandantes da região —
o Presidente assistiu então
a uma exposição sobre os
novos F-5 Tiger. Ele mostrou-se interessado sobre o
treinamento dos pilotos,
além da autonomia de vôo
dos aparelhos, que podem
voar três horas.

Chagas distribui Medalha
do Estado ao Secretariado
hoje em sua última reunião
O Governador Chagas Freitas em seu último
dia de Governo convocou todo o seu Secretariado para uma última reunião, hoje, em Palácio, às 15h30m,
ocasião em que apresentará oficialmente as despedidas e condecorará cada um dos secretários com a
Medalha Estado da Guanabara.
O Governador presidirá também, pela última
vez, às 15h, a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico que será realizada no Salão Verde do Palácio Guanabara. O Governador inaugurará a passarela da Praça 15, o Túnel Noel Rosa e os
trechos já concluídos da Linha Verde.

Campeio falará
dê maricultura
Durante visita que fará
hoje à Secretaria de Abastecimento e Agricultura, o
Governador Chagas Freitas
tomará conhecimento d e
que nos últimos quatro anos
foram realizadas obras fisicas — com destaque ao laboratório d e maricultura,
em Sepetiba — em número
superior às executadas em
dois decênios, visando à
agropecuária da Guanabara.
Ao fazer o balanço do Governo no campo do abastecimento, da pecuária e agricultura, o Secretário d e
Abastecimento e Agricultura, Sr Edmundo Campeio
Costa, disse acreditar que
parte da infra-estrutura fislca montada pela Guanabara continuará sendo de
alta valia para os produtores do Estado oriundo da
fusão. ,
HOMENAGEM
Auditório Governador
Chagas Freitas. Assim diz
a placa que o Governador
Chagas Freitas descerrará
hoje, às 9 horas, no segundo
andar da Secretaria, em rápida visita ao prédio da
Avenida Marechal Câmara,
314.
Na ocasião, tomará conheclmento dos principais
projetos' executados visando
a melhorar o atendimento
ao agricultor carioca ei comerclallzação de produtos
básicos. Embora algumas
obras visassem à assistência
técnica ao homem do campo da Guanabara, acabaram
sendo também utilizadas
pelos produtores do Estado
do Rio.
Por isso, o Sr Edmundo
Campeio Costa preferiu dlzer que a integração entre
os dois Estados — Guanabara e Estado do Rio — já
vinha existindo através da
mecanização rural carioca
que penetrava em solo íluminense e pelo fornecimen-

to de parte das 600 mil mudas de essências florestais
a produtores do outro lado.
Evitou comentar os possiveis resultados que a fus,ão
trará para os agricultores,
mesmo sendo um profundo
conhecedor dos dois Estados, onde exerceu, nos últimos oito anos e 45 dias, o
cargo de Secretário de Agricultura.

Trocado por café, segundo
convênio entre os Governos
do Brasil e da Alemanha
Oriental, o Celostato — telescópio que permite
observações e fotografias ampliadas do Sol — que está
quase instalado no Observatório do Valongo, começa
a operar daqui a dois meses.
O equipamento chegou
em novembro passado e servirá.
ao
principalmente,
trabalho didático, embora o
Observatório tenha condições de auxiliar nas pesquisas sobre as possibilidades de melhor aproveitamento da energia solar,
atualmente
desenvolvidas
por diversos órgãos,
com
apoio, inclusive, da FinepFinanciadora de Estudos e
Projetos S.A. — do Ministério do Planejamento.
POSIÇÃO
O Brasil fica na faixa dos
40 graus latitude Norte -e
Sul, o que, para os cientistas, representa '"excelentes
índices de insolação, muito
favoráveis às pesquisas."
A energia solar é 27 vezes
superior do que a quantidade de energia que o homem
consegue hoje com todos os
tipos de fontes disponíveis.
Nos países europeus e nos
Estados Unidos o assunto já
vem sendo estudado com
profundidade há pelo menos
40 anos, enquanto que o
Brasil só agora, com a crise de combustíveis, despertou para ele.
O Celostato do Observatório de Valongo está sendo
instalado numa espécie de
câmara escura, onde as imagens serão captadas e ampliadas para observação. O
aparelho, agora, precisa ser
colocado na posição ideal, e
ainda lhe faltam alguns
acessórios que os funcionarios do próprio observatório
fabricarão.

E' provável que até
amanhã toda a Zona Sul
esteja com o abastecimento
do água normalizado. Gradatlvamente, a Cedag vai
abastecendo e região, onde
algumas ruas, à altura do
Posto seis, Copacabana, e de
Ipanema, estão sem água.
E' o caso das Ruas Canning,
Gomes Carneiro, Barão da
Torre e Redentor, enquanto
a água corre abundantemente, até para a lavagem
de carro, nas Ruas Rainha
Elízabeth c Joaquim Nabuco, entre outras.

mos a todos, sócios ou não,
com imparcialidade, sem
distinção de raça, nacionalldade, nível social, religião,
opinião pública ou filosóflca — explicou o Sr Godofredo Dantas Jr.
A Campanha de Novos Sócios abrange pessoas juridlcas que pagarão uma anuidade de cinco salários-minimos, sócios cooperadores —
Cr$ 100 — e sócios colaboradores — Cr$ 10. A Cam.panha Nacional de Arrecadação de Fundos será lancada para sanear as financas da CVB.
— Nosso desequilíbrio financeiro é representado por
compromissos
a pagar a
fornecedores do hospital de
120 leitos, 15 serviços de assistência e ambulatórios,
além de salários de medicos há multo
vencidos e
inadiáveis — disse o coordenador da Cruz Vermelha.
Os dirigentes da CVB aiirmãm também que "é impe•ratlvo o saneamento das
finanças da entidade", através de recursos, para seu
funcionamento normal no'
exercício de 1975, reaparelhamento do seu hospital e
a ampliação e elevação dr.
atual Escola de Enfermagem a seu antigo nível universitário e prestígio.
Entre os programas previstos para o desenvolvimento da CVB destacam-.ie
a ampliação do atendimento
médico e de ambulatório,
formação de pessoal técnico
profissional na área páramédica, primeiros socorros,
reformas de instalações e
incentivação de programas
destinados ao desenvolvimento e integração das populaçoes das áreas menos
atingidas pelo progresso.
— Além do mais, precisamos estar preparados para
atender, em casos de emergências no pais e às so- •
licitações das entidades intemacionais de Cruz Vermelha, em reciprocidade
aos apelos que fazemos —
afirmou o Sr Godofredó
Dantas Jr.

Com 20 filiais em todo o
pais, a CVB vem prestando
serviços nos setores educacional, assistencial e médlco-hospitalar, além de atenter casos de emergência em
oatástrofes desastres e calamidades públicas. As subv e n ç ô e s governamentais
destinadas a esta entidade,
irrisórias. A
porém são
verba anual que recebe do
Ministério da Saúde, por
exemplo, é de CrS 20 mil e
representa
a metade
da
anuidade que é obrigada a
pagar à Cruz Vermelha Internacional.
É muito grande o número
de pessoas que procuram a
Cruz Vermelha Brasileira
buscando qualquer fonna de
amparo. Mas é pequeno o
seu quadro social — nem
chega a 300 sócios — enquanto que nos outros 122
países integrantes da Liga
das Sociedades de Cruz Vermelha o número de sócios
ultrapassa 1 milhão. Só nos
Estados Unidos, 36 milhões
de pessoas dão uma contribuição anual, sem contar os
50 milhões de voluntários.
Na Finlândia, 3,5% da
população se associaram à
Cruz Vermelha e se levarmos em consideração seus 6
milhões de habitantes, o
número de contribuintes é
bastante elevado. No Japão
e na França, o número de
sócios atinge, respectivamente. 7 milhões e 1 milhão
200 mil — disse o coordenador da entidade, Sr Godofredo Dantas Jr.
A arrecadação anual é a
única forma de contribuição
com a qual a entidade pode
contar, pois as doações são
imprevisíveis. Dai. a Campanha de Novos Sócios, iniciada há 15 dias, para que a
soma de pequenas contribuições anuais resulte em receita à altura das necessidades da CVB.
Esta campanha pretende mostrar ao público uma
forma de servir à Cruz Vermelha e não como servir-se
dela, pois aqui nós atende-

Em conseqüência da seca,
carros-pipa atendem a vários edifícios, a preços que
vão de CrS 500, pela manhã,
a Cr$ 800, à tarde, conforme
informações d e funcionarios da elevatória do Le- ,
blon, onde se abastecem. As
lOh 30m de ontem cerca de
20 desses carros eram vistos
na elevatória, apanhando
água, de dois em dois, a cada 10 minutos.
Consultada sobre a anomalia, a Cedag informou
que o abastecimento não
pode ser feito a toda Zona
Sul, ao mesmo tempo, por
questões técnicas, entre as
quais a grande força com
que a água é impulsionada,
podendo romper os canos.

Controlador
de trânsito
está pago
O Detran pagou ontem à
firma Eagle Signal, dos
EUA, a última prestação da
compra, feita em 1965. de
dois aparelhos de controle
eletrônico de transito, que
ainda não foram insulados.
Eles custaram ao Estado
254 mil 896 dólares (cerca
de CrS 2 milhões 611 mil);
além de mais CrS 1 milhão
700 mil necessários à sua
modernização — pois o
equipamento acabou ficondo superado — e instalação.
Os master controllcrs foram comprados na gestão
do Coronel Fontenele, há 10
anos. Desde então, sempre
faltaram verbas para sua
instalação. As 16 prestações,
de 15 mil 931 dólares cada,
começaram a vencer em
1967 e eram pagas semestralmente, em dólares. A última vencera em janeiro
passado. O Detran informa
que dentro de dois meses os
computadores estarão funcionando em Cooacabana,
sincronizando os sinais da
Avenida Atlântica.

Presidente do Hospitais
Metrô fala é ficam sem
com a RFFSA aumento
O novo presidente da Cia.
do Metrô do Rio de Janeiro,
engenheiro Noel de Almeida,
esteve reunido ontem, durante hora e meia, com o
presidente da Rede Ferroviária Federal, General Milton Gonçalves, que foi presidente do metrô carioca de
69 até o final de 73.
O Sr Noel de Almeida tomará posse no próximo dia
17, em assembléia-geral extraordinária da Companhia,
que ficou conhecendo através das 900 páginas do relatório que o grupo da Secretaria de Transportes realizou sobre a obra.

Quem será
o sucessor
de Ford?

Dos 87 hospitais contratados pelo INPS na Guanabara, 22 deixaram de se beneficiar com os reajustes de
26% no preço das diárias e
das taxas de cirurgia eparto, por não terem cumprido
as exigências da Comissão
Interministerial de Preços
(CIP), quanto à apresentação dos mapas de custo
de serviços referentes ao
ano passado.
Segundo a Federação
Brasileira de Hospitais, essa
exigência já foi cumprida
em outubro passado, quando os preços das diárias foram reajustados em 35%,
sendo o aumento atual apenas uma complementação
do anterior.

Depois ilc receber, tantas críticas, o presidente americano Gerald Ford aparece nas pesquisas
como o mais forte candidato à
presidência cm 1976, enquanto
os democratas hesitam entre cinco ou seis pretendentes à canelidalura. Os republicanos poderão
conseguir seu terceiro mandato?
Leia aindn cm Visão: EUA c
América Latina vão fazer as pazes?; As novidades do dicionário
;de Aurélio; Como os políticos podem ajudar a distensão?; De onde vem o dinheiro do Vaticano?

Visão já nas bancas.

OBRAS FÍSICAS
Dentre as obras realizadas, o Sr Edmundo Campeio
citou o Laboratório de Quimica Agrícola, em Jacarépaguá; o de Biologia Anima, em São Cristóvão; o
Centro de Extensão Rural,
em Guaratiba; o Laboratório de Maricultura ou Aquicultura, em Sepetiba, além
da criação do Instituto Estadual de Medicina Veterinária, "reivindicação de 20
anos."
No campo do abastecimento, o Secretário de
Abastecimento e Agricultura destacou a importância
da criação da Central de
Abastecimento do Grande
Rio na formação dos preços
para o consumidor. Como
presidente da Ceasa, anunciou que mais quatro pavllhões começarão a funcionar dentro de 30 dias e os
quatro restantes — quando
totalizarão 16 — dentro de
no máximo 120 dias.
Quanto à Companhia
Central de Abastecimento
(Cócea), modernizou-se em
sua infra-estrutura para
atender da melhor maneira
possível o fornecimento
de gêneros aos órgãos do
Estado, representados por
800 unidades escolares, toda
a rede hospitalar e presidios, o que mobiliza recursos da ordem de Cr.$ 10 mllhões por mês. Isto exigiu
a realização de convênio
com o BEG para processamento eletrônico do faturamento.
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Sâo os edifícios "Bandeirante". Uma nova geração de
edifícios residenciais. Não apenas no nome. Mas sobretudo
na concepção. Só construímos em terrenos pré-selecionados.
Temos especial carinho com a planta. Cumprimos rlgorosamenteas
de primeiríssima qualidade
especificações da obra. Só materiais
entram na construção de um "Bandeirante". Nossos apartamentos
oferecem sempre algo extra, para requinte e conforto de todo
o edifício e de cada apartamento, uma coisa é certa. Onde você
encontrar um "Bandeirante", ali moram du vão morar pessoas
exigentes e de bom gosto. Nossos clientes preferidos:

mm\\\\\W«* ^m\\\\\\m
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construtora
bandeirantes
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Toda a Zona
Sul deve ter
água hoje

Cruz Vermelha promove
campanha de fundos para
obtenção de novos sócios

¦

Com variações que vão da total sujeira da praia
de Ramos — onde, além do elevado índice de coliformes fecais, existe muito óleo — ao baixo numero de coliformes das praias de São Conrado e do
Pepino, também impróprias ao banho, a maioria
das praias cariocas tem recebido o atestado oficial
sobre o que a visão e o olfato dos banhistas já perceberam há algum tempo: placas alertando que são
impróprias ao uso.
Muitas das condenadas como Ipanema, Leblon
e Copacabana, por exemplo, têm ainda alguma es- m^Ê
perança de salvação com a conclusão do Emissário
Submarino de Ipanema, que eliminará o lançamento de esgotos no costão do Vidigal. As de dentro da
Baía, só se recuperam com o fim da poluição em
toda a área, o que, no atual estágio, é quase impossível.
SETE CATEGORIAS
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serviços tio INPS

l

"O Sr Espcrldifio Esper PauIo reclamou, cm carta ao JB,
dataria de 18 de fevereiro de
1975, contra o termo de Jnformaçòes de benefícios que recobcu com dados incorretos, e
mereceu a distinção de ser
convocado à presença do presidente do INPS, que lhe entregou em mão o documento correto, com que pôde afinal concluir a coleta de documentos
para a sua declaração do lmposto de renda.
O Esperldiáo é que e feliz!
Centenas de aposentados não
conseguiram sequer essas informações, mesmo erradas,
apesar de mourejarem nus fiIas dos postos. E' o que vem
acontecendo comigo, por exempio, nos meses de Janeiro, fevereiro e março... até a presente
'data,
5 de março, em que escrevo esta carta.
Por extrema gentileza de
uma funcionária — c como
trabalham essas pobres moças
tão mal alojadas e atendendo
tantas pessoas, todas reclamando, justamente revoltadas —
só consegui receber os beneficios referentes a janeiro de
1975, mediante talão especial,
com os valores ainda de novembrò de 1974, com a promessa de que, no dia 5 de março,
ser-me-iam entregues o carne
novo com as diferenças a mais
e mais a preciosa informação
dos benefícios pagos em 1974
para a coleção de documentos
que sou obrigado a apresentar
cm tempo útil ao Imposto de
Renda.
Vã promessa! Indo ao Banco
Boavista I agencia Tamandáré), onde habitualmente recebia os benefícios, e voltando ao
posto do Largo do Machado,
literalmente repleto de inativos. com uma fila enorme de
reclamantes, não consegui nem
o carne nem a informação de
benefícios.
' Diante da infindável
peregrinação, apelo para São Esperidião para que me ajude a receber pelo menos a informação
de benefícios ainda cm tempo
para a minha declaração de.
rendas.
Francisco de Assis Barbosa
— Rio."

Rio ú» Jirulro,
VicePrtsidenle
Editor:

II
So rviços tio JiNPS
"No início do mês de fevereiro. o Banco Mercantil de
São Paulo entregou em meu
domicílio, acompanhados d o
Manual de Orientação, os formulários para declaração de
rendimentos do Imposto de
Renda.
Contrastando com esse servico modelar do referido banco,
até hoje não consegui receber
do INPS o comprovante dos
meus recebimentos de 1974.
Como sofre o pobre aposentado: gasta com passagens de
ônibus, enfrenta filas e todo
esforço é inútil.
Ainda pedem para não deixar a entrega da declaração
para o último dia...
Oscar Cipriano flai Costa —
Rio."
Servi,;..- tio INPS — III
i 'Toda essa riquíssima matesob o titulo
ria
"INPSpublicada
Não Dá Assistência na
Baixada" deverá servir de subsidio para os temários do 1'
Congresso dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil, a realizar-se entre os dias 14 e 16 de
março próximo vindouro, na
Rua General Canabarro, 530,
na cidade de Duque de Caxias.
. Na qualidade de membro da
comissão organizadora do conclave, lançaremos mão dessa
matéria, para juntá-la às resoluções que todas elas se prenHem aos previdenciários de um
;nodo geral, sobretudo tendo
em vista ao que tão bem tem
defendido o Presidente Geisel,
"o
pra tantas oportunidades:
homem brasileiro, sem distini;ão de classe, é o objetivo supremo de todo o planejamento
',nacional."
De fato, toda essa massa de
que vive nesta
previdenciários
•Baixada, parece que é a mais
sacrificada n o atendimento
jnédico, notada mente em
Duque de Caxias, sujeitos que
somos a uma burocracia fechada entre quatro paredes. Isso,
para se viver. Sem se pensar
em morrer, onde somente uma
rede funerária tem o privilégio
de sepultar os mortos.
João de Deus Andrade —
Duque de Caxias."

Agradecimento

1

Caulos

JORNAL DO BRASIL

Cartas <los
leitores

"Desejamos, por intermédio
desse conceituado jornal, agradecer, do público, ao Dr Altivo
Teixeira, diretor do Hospital
de Geriatria Eduardo Rabelo,
cio IASEG, em Campo Grande,
sua assessora, médicos, assistentes-sociais e demais servidores, o tratamento ministrado
com carinho e dedicação á
"Vovó" Carlinda Mendes Barreto, nossa mãe adotiva.
Não poderia ser mais feliz o
Governo do Estado da Guanabara, ao designar o Dr Altivo
para dirigir aquele hospital,
uma vez que o tratamento, a
limpeza, a cortesia de todos e
a alegria dos velhinhos, quando divisam, no corredor, o seu
diretor o pai (como muitos o
chamam) causam a todos que
ali têm seus entes queridos, o
maior conforto espiritual, pois
todo aquele bem-estar é trans"mltido
às visitas.
Esperamos que, com a fusão
dos dois Estados e o novo Governo que tomará posse dia 15
próximo, seja o atual diretor
mantido, a fim de que não vcilha sofrer solução de continuidade todo aquele belo serviço.
! Na ir Itoelta Rodrigues Vieira
<c Cid Lavoura Rocha — Rio."
As cartas dos leito!rcs serão publicadas só
quando trouxerem assinatura, nome completo
c legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.

Walltr
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Diretor: lernerd dt Coiti Cimpot
Editor de Opinlíoi luli Alberto lahli

Reencontro
A presença do Ministro da Educação na
PUC. para proferir a aula inaugural do ano letivo, confirma a continuidade de esforço goveruamenlal para reduzir a distancia entre o Executivo c a opinião pública. As condições políticas
permitem a um Ministro de Estado comparecer
a um ambiente universitário sem impedir a manifestação estudantil de caráter reivindicatório.
O sentido de protesto ficou longe das hostilidades pessoais ou políticas capazes de comprometer a manifestação.
Embora a razão do comparecimento do Sr
Nei Braga à Pontifícia Universidade Católica
tenha sido a aula inaugural, a solenidade ganhou
cunho de naturalidade política. E' próprio de um
Governo de índole democrática expor-se ao debale e à manifestação inclusive de minorias. O vezo
de governar sem colher diretamente reações c de
sentido oposto e caracteriza tendência autocrática. Rompeu-se na PUC um círculo vicioso que
se realimentava nos últimos anos do desencontro entre autoridades educacionais c estudantes.
O temor das demonstrações de hostilidades levavam os responsáveis pelo ensino a evitar o encontro com estudantes, enquanto estes, em contrapartida, tendiam à reserva e a hostilidades em
relação ao nível dirigente da Educação.
Ao aceitar a manifestação reivindicatória
com que foi recebido, o Ministro Nei Braga fixou
um novo marco na evolução política, que se amnum
plia para acolher também o universitário
novo estilo de relacionamento com autoridades
públicas. À medida que esse entendimento puder processar-se com outros níveis da admiras-

tração educacional, ganhará contorno de rotina
o relacionamento entre estudantes e autoridades
educacionais.
O teor das reivindicações apresentadas ao
Ministro, na carta aberta que os universitários
lbc entregaram, importa mais pela acolhida, com
a promessa de leitura atenta, do que pela rcafirmação de pontos-de-vista já externados anteriormente.
O conteúdo da lição transmitida pelo Ministro Nei Braga situa-se acima da linha de divergência que separa os dirigentes da Educação
e os estudantes. A visão humanística do ensino,
como moderação indispensável das exigências da
especialização do conhecimento, na era predóminanleinenlc tecnológica, situa o Ministro da Educação muna correspondente disposição para o
diálogo. Ao lembrar aos universitários, na abertura do ano letivo, a insuficiência do ensino íun(lamentai, em que a falta de recursos reflete-se
na existência de unidades escolares reduzidas a
uma sala de aula e um só professor, o Ministro
Nei Braga propõe uma reavaliação do ensino
brasileiro pelo angulo social. Fica de sua aula
inaugural mais uma contribuição ponderável à
legitimização do uso dos indicadores sociais como escala de valores para medir o desenvolvimento nacional, de vez que, também no seu modo
de entender, temos utilizado predominantemente
os indicadores econômicos e materiais. Uma grande nação, no entanto, só encontra a estabilidade e afirma-se democraticamente quando o liomem passa a ser a medida de seu progresso.

Ônibus Desgovernados
Não é à-toa que os ônibus são chamados de
coletivos. Eles se inscrevem na categoria do
transporte de massa. Mas no Rio de Janeiro, para
de transporque valham realmente como meios
te popular, cobrindo todas as conexões do perímetro urbano, impõe-se uma reforma do sistema, uma reforma profunda que produza aumento de eficiência.
Até agora os proprietários de ônibus, detenlores de concessões para exploração das linhas urbanas, têm demonstrado espírito irapermeável à melhoria que se pretende introduzir no
serviço. Agein como se constituíssem poderoso
sindicato, um lobby capaz de retardar quaisquer
projetos de reformulação. Ante a decisão judicial
limique autoriza o Detran a instalar nos ônibus
tadores de velocidade, para que eles não contimiem a cair em canais, despencar de viadutos c
tumultuar o transito com suas infrações rotinciras. o Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros ainda resiste à medida.
O Governo que agora se inaugura no novo
Estado dá mostras de conceder prioridade aos
transportes. Isso significa naturalmente a forniulação de uma política global para o setor, e a partir daí é lícito prever-se o tão desejado enquadramento dos ônibus. Afinal, eles representam um
serviço público. Entre outras satisfações aos
usuários, devem comodidade c segurança. E'
preciso devolvê-los à linha do respeito e da utilidade máxima, o que implica, entre outras considerações, o hora estado dos veículos em tráfego
e o acatamento às leis do transito.

A Secretaria de Serviços Públicos cogitou de
uni plano para redistribuição de linhas, com base
em estudo sobre o deslocamento da população
urbana. O objetivo fundamental era dar aos ônibus o sentido de utilidade que eles, na sua desorganização atual, tanto .minimizam. Ou seja,
deles fazer um transporte de massa. O projeto
enfrentou pressões c ficou no ora veja. Os ônibus
continuam pelas ruas, caindo aos pedaços, matando c cnovelando o tráfego com suas filas duplas
e triplas. A única melhoria que se conhece, c
de
por enquanto incipiente, consiste na criação
de
luxo.
ônibus
de
especiais
linhas
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Um presente eleitoral
Tristãó th Athuvtlc

No rápido escorço, que lismo internacional e o pri- vez, cresceu com a evolução
ontem tentamos fazer, da vatismo egocêntrico do cs- econômica capitalista, a lievolução concomitante do pirito burguês. Não digo gacão dos dois fenômenos,
(isto ê, a confenômeno econômico e do que, de fato, essa exclusão o filosófico
kantista da respeiE
cepção
defesa.
essa
represente
vimos
doméstico,
fenômeno
e o econômico
que há uma relação cons- sim que deve representar. tabilidade)
da inicia
é,
a
ca(isto
o
espirito
primazia
Pois
quando
tante, tanto nas sociedades
o ditornou
Uva
hipertroe
burguês
privada),
pitalista
nas
socieprimitivas como
das
uma
vórcio
domesgrandes
o
egocentrismo
infia
o
entre
evoluídas,
ãades
ãividualismo econômico e o tico, como François Mau- preocupações sociais do séindividualismo familial. Lo- riac tão bem descreveu em óulò XIX. Modernamente,
defronta- com a decadência do sentigo, entre o espírito capita- seus romances,
Por enquanto, são sele em funcionamento,
tipi- mento de respeitabilidade
um
caso
com
mo-nos
introdua
e
lista-burguês
entre vários bairros c subúrbios e o Centro da
legal, principalmente entre
corrupção
a
ção do divórcio nas legisla- co do que seja
os jovens, estes se desintecidade. M o d e r n o s, com todos os requisisua
hipertendo
bem
por
ções dos países conservadoressáram totalmente do dlunidade
da
a
tos de conforto, esses ônibus visam a desesNo
caso,
são.
res e liberais do Ocidente.
é,
o
autoisto
vórcio e se lançaram a/oifeindividual,
tiinular o transporte
Ora, como o movimento de doméstica, na família
entre
a
a
ligação
de
Não
é,
meio
pre- tamente no amor livre da
pois,
móvel particular como
64, entre nós, foi eminente- chada.
di- chamada revolução sexual.
do
ausência
da
a
ou
se
sença
é
cedo
julgar
casa e o trabalho. Ainda
para
mente capitalista e burO abismo chama o abismo.
legislação,
uma
em
vórcio,
de
através
sabe,
não
se
experiência, pois ainda
guês, está na sua lógica ina
facto,
O divórcio passou a ser
terna que venha encontrar que significa, ipso
pesquisa, se o ônibus de luxo já está substituindo
boa ou má qualidade moral um problema anacrônico,
—
de
introservir
na
deveria
tentativa
seu
coroamento
mas
a
o automóvel
ultrapassado. A discussão,
dução do divórcio na legis- dos seus costumes.
inspiração à reforma em geral do serviço de
"revolucionacm torno dele, assume asconseuma
é
divórcio
civil,
O
lação
ônibus.
um caráter nostálgico,
sim
causa.
com
é
uma
ria", cm contradição
qüência. Não
O certo é que a reforma pretendida só podetoda a nossa tradição his- Embora possa ser a origem como é moda dizer hoje em
tórica. Como é, por seu la- de um circulo vicioso. dia, com a evocação de prorá vir no bojo de unia política de transportes
ao
dê
do, perfeitamente lógico Quando não se curam as blemas anteriores até mesurbanos. E de uma política de transito que
que todos aqueles que quei- causas, é inútil tratar das mo à bclle époque, com
Detran autonomia financeira para bem equiparram corrigir os erros eco- conseqüências. A simpatia suas Damas das Camélias e
a
se e fiscalizar, além de ditar normas tendentes
nõmicos do capitalismo, em que a introdução do divór- suas discussões em torno
harmonizar nas ruas a convivência do transpornome do humanismo inte- cio'provoca em muitos ai- do tuc-la, para a infiel. Tute individual c do transporte coletivo.
gral, e combater os males tos espíritos depende, pre- do isso è tocante, cerimodo "espírito áa burguesia", cisamente, da corrupção nioso, encartolado. Preprocurem contraditar essa que os maus costumes, o ocupando sobretudo a alta
tendência antinacional e egoísmo pecuniário e os sociedade. O povo não faz
anticatólica, mas capita- privilégios de classe causa- questão do divórcio. Antes
lista e burguesa. Bem sabe- ram na vida das famílias, pelo contrário. Preocupa-se
mos, desde a sabedoria dos em regime indissohtbilista. é com o consórcio. Aspira à
—
infra-estrutura
a
nos
portuária
Ara tu
romanos, que não são as
O divórcio, porém, longe consolidação do casamento,
quais
exportador.
complexo
um
de
curar essas causas, não como garantia de estabilios
costumes.
leis que fazem
precede
as
devem
Estes
a
ser
é
fomentar
de
faz senão agravá-las. Pois dade cconómico-social de
que
A iniciativa do Governo
raízes daquelas. Não creio, as novas famílias, por ele- sua família e não com a leconstrução de silos e armazéns e proporcionar lipois, que o divórcio seja, criadas, vão repetir ou galização de suas aventunhas financeiras acessíveis é, por este aspecto,
em si, o criador dos maus mesmo piorar o que havia ras eróticas. São as mulhesaudável. As cooperativas — em particular as
costumes. Estes é que le- de errado nas anteriores res abandonadas pelos mado Sul — já se muniram de uma infra-estrutura
vani, naturalmente, àquele, famílias. Isto é, aque- ridos, como são os maridos
mínima de armazenagem, lutando sempre conpor estar mais de acordo le coneentracionismo do enganados pelas mulheres
tra o preço do dinheiro e alguns preconceitos das
com o modo mais fácil de tríptico capitalista-burguês- èspinoteadas, no povo, que
viver, na linha dos instin- doméstico, que fez André desejam consolidar moral e
agências financeiras internacionais, a exemplo do
tos e não da razão.
Banco Mundial.
Gide lançar a sua famosa financeiramente suas jaAcontece mesmo que as apóstrofe:. "Familles, je millás e não apenas leguliMas é preciso considerar ainda que a conscampanhas antidivorcistas vous hais". Pois não são as zar ajuntamentos c comtrução pura e simples de mais silos e mais armasão, freqüentemente, meras classes populares que que- panheiragens. O divórcio é
zéns não resolve de forma independente os procoberturas para a defesa de rem o divórcio. São as aris- mais um problema da café
bleinas da comercialização de gêneros agrícolas.
um status quo, político e toclasses. O que o povo socicty que das favelas. E
Na realidade a estocagem de gêneros no país é
econômico, como são geral- chama de granfinagem. Infinitamente mais das mcr
ainda um drama no qual se misturam o intervenmente as campanhas anti- Elas é que anseiam pela trópoles que das aldeias.
eionismo dos órgãos controladores de preços com
comunistas em nossos pai- respeitabilidade de suas li- Mas, ainda assim, covio a
a escassa capitalização das empresas distribuídoses capitalistas. O comu- gações domésticas sucessi- palavra divórcio assumiu,
ras e a irregularidade do crédito para a ivarrannismo e o divórcio passam vas, apadrinhadas pela lei. pelo seu abuso semântica,
a ser, assim, meros "bodes A lei ãivorcista coincide um sentido de libertação e
lanem, quando esse fenômeno acontece. Isto
expiatórios" ou escapató- perfeitamente com esse an- de progresso, o povo iampara não falar na resistência do Governo em
rias, para a defesa de uma seio de respeitabilidade do bem vai na onda. A iniciaexaminar mecanismos de venda para entrega fuordem social, reacionária, arístoclasslsmo. Foi Kant, Uva do projeto de lei partitura, os quais são praticamente nossos desconhediz, da Opósiprivilegiada e arquibur- se não me engano, quem cie- rá, ao que se
cidos.
ilustres
mais
dos
Um
de
respeio
sentimento
ção.
vou
guesa. Quando, pelo cono
O falo de que se esteja pretendendo estié
também
líderes
de
seus
de
de
medida
condição
to
à
divórdo
trário, a exclusão
e
Intelígenr
nndar a rede privada de armazenagem — c, remais
destacado
cio (que no caso é o aspec- valor da sociabilidade. Com
Sb
pelimos, as cooperativas podem desempenhar
to que nos interessa, dada o ascensão da burguesia, te defensor do divórcio.
ofio
Partido
e
assim
essa
for,
na
era
aqui um papel relevante — é porém auspicioso.
pós-kantíana,
a insistência com que se
Por certo a eficiência cresce quando se deixa ao
voltou a falar no assunto) respeitabilidade assumi u ciai apoiar a lei, o divórcio
maior presente que
setor privado o manejo das mercadorias, até porè que deve representar a um papel cada vez mais será o
dará à Oposição,
o
Governo
da
legalismo
no
defesa do espirito de comu- importante
que é aí onde se sabe o que significa risco e o.que
as
próximas cieiE
como
para
moderna.
sociedade
nidade c de nacionalidade,
significa lucro, não se perdendo os empresários
sua
ções...
, I
individualismo,
por
o
do
capitaabusos
os
contra
em operações de baixa produtividade.

Armazéns Escassos
Conta-se, no extenso anedotário das quêstoes de abastecimento neste país, que em certa
ocasião o Banco do Brasil determinou a estocagem de mercadoria cm armazéns que lhe foram
indicados por outro órgão do Governo. Mas qual
não foi a surpresa do gerente local ao receber a
ordem de estocagem numa praça onde não havia
armazém, a despeito de ele lhe ter sido recomendado por Brasília. A unidade, no caso, simplesmente não existia.
Por essas e outras vem o Governo, através
do Ministério da Agricultura, pretendendo cadastrar a rede efetiva de armazéns, silos ou depósitos com possibilidade de uso regional espaihados pelo país. O simples fato da convocação
ao cadastramento já indica o grau de informação
existente, e daí para se inferir a capacidade administrativa efetiva para manejar estoques o
passo é curto.
Estamos entrando agora no período de colheita de algumas safras promissoras, e, como
nos anos anteriores, talvez se repitam os espetaculos de estocagem em escolas, cemitérios, praças públicas e lugares os mais pitorescos, antes
que os cereais cheguem até os portos, onde por
seu turno os caminhões vão esperar em filas
para descarregar.
Na realidade, em matéria de movimentação
de graneis estamos ainda no passado. Importamos arroz da Itália para solucionar uma crise
de abastecimento era sacaria de juta, não dispomos de instalações apropriadas ao longo da costa
para movimentar graneis sólidos ou líquidos com
eficiência e são raros os exemplos — como os de
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MDB fará
ressalva na
Constituinte
O lider da bancada do
MDB na Assembléia Constitulnte, ao prestar compromlsso na sessão de instalação, manifestará as mesmas ressalvas feitas pelas
lideranças das bancadas do
na Câmara e no
Partido "de
acordo com os
Senado,
principlos programáticos da
Oposição, dando cumprimento a uma deliberação
tomada ontem pela Comissão Executiva Provisória."
Após a reunião, ao mesmo
tempo em que distribuía
u-.ia nota oficial à imprensa, comunicando, entre outrás coisas, a presença do
lider da bancada, Deputado
Cláudio Moacir, o presidente da Comissão Provisória
do MDB, Sr Amaral Peixoto, deplorou que os oposlcionistas cariocas não tenham feito o mesmo que os
íluminenses, escolhendo os
seus representantes na
Mesa da Constituinte, em
seção secreta.
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Arena e MDB vão formar núcleo
comuns
diretrizes
traçar
para
seria a descoberta de um meio pelo
qual se possa contornar a questão
da convocação do Ministro da Justiça à Câmara.
Pelo lado da Arena, ficou ciaro que o Partido majoritário negará
os votos necessários para a convocação, da mesma forma que sonegará as medidas indispensáveis para o funcionamento de uma eventual Comissão Parlamentar de Inquérlto.
Essa posição poderia levar o
MDB a uma radicalização nos debates do plenário. Contudo, como
até mesmo parlamentares que pertenceram na última legislatura ao
chamado grupo autêntico vêm procurando esfriar os ânimos mais
exaltados, o que mais está sendo
buscado agora pela Oposição é
uma fórmula efetivamente conciliadora.

Brasília — Depois de uma semana de entendimentos, durante
os quais realizaram-se inúmeras
reuniões informais entre a cúpula
da Arena e dirigentes do MDB —
inclusive uma reunião de duas horas entre os Srs Magalhães Pinto e
Ulisses Guimarães — esperava-se a
formação de um núcleo político
dentro do Congresso através do
qual Governo e Oposição poderiam
traçar diretrizes comuns de ação
parlamentar.
Esse grupo, batizado de Sacro
Colégio, ou ainda como Diretório,
não teria existência formal, mas
serviria sobretudo para prevenir
mal-entendidos e coordenar melhor
os entendimentos entre as lideranças reais e legais dos dois Partidos.
Será formado, em principio, pelos
Presidentes da Câmara e do Senado, pelos lideres dos Partidos nas
duas Casas do Congresso e por um
parlamentar arenista de prestigio,
alem de representantes das facções
moderadas e radical do MDB.

A REUNIÃO
A reunião da Comissão
Provisória, iniciada às 16
horas, só terminou às 19
horas, registrando-se a presença do Deputado Cláudio
Moacir (MDB-RJ), escolhido lider da Maioria na composição com os oposicionistas cariocas, o qual f o i
comunicar sua disposição
de se integrar à Comissão,
como seu membro nato,
depois do dia 15 do corrente.
Ao fim do encontro, foi
distribuída a seguinte nota
oficial:
'' A Comissão Executiva
Provisória para a fusão dos
Diretórios Regionais dos
atuais Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, reunida ontem, resolveu: a) ao
ser constituída, a Comissão
encontrou estabelecido um
acordo entre os membros
das bancadas estaduais do
MDB para a organização da
Mesa da Assembléia Constltuinte e elaboração do Regimento Interno e do projeto da Constituição; b) na
primeira reunião da Comissão, foi ratificada a escolha
dos membros já indicados
para a elaboração do Regimento Interno e do projeto da Constituição; O a
ess-, tempo, a bancada do
MDB do Estado do Rio jâ
escolhera regularmente, peIo voto secreto, seus representantes na futura Mesa
da Assembléia Constituinte;
d) esteve presente à reunião, o Deputado Cláudio
Moacir, declarando que, tão
logo seja investido na iiderança da bancada do MDB,
passará a integrar a Comissão Executiva Provisória,
na forma da deliberação da
Comissão Executiva do Dlretórlo Nacional do Partido;
e) a Comissão Executiva
Provisória convoca a bancada do MDB para uma
reunião as 10 horas da próxima segunda-feira, 17 do
corrente, na sede do Partido, para deliberar sobre os
rumos partidários; f) o lider da bancada, ao prestar
compromisso na sessão de
instalação d a Assembléia
C onstituinte, manifestará,
em cumprimento da deliberação da Comissão Executlva Provisória, as mesmas
ressalvas feitas pelas lideranças das bancadas do
MDB na Câmara dos Deputados e no Senado Federal,
d 3 acordo com os princípios
programáticos do Partido;
g) na próxima semana,
serão nomeadas as Comiseões Provisórias para a reorganização do Partido na
3a. e na 15a. Zonas Eleitorais do atual Estado da
Guanabara e nos municipios de Casimiro de
Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Rio Claro, Rio das Pio_res e Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro; h)
na mesma oportunidade, serão designadas comissões de
atualização e arregimentação partidárias junto aos
diretórios do novo Estado."

JB - INDUSTRIAS
GRÁFICAS LTDA.

A FÓRMULA
De inicio, a Arena propôs, Informalmente, que um grupo de
emedebistas recebesse, no gabinete
do Ministro Armando Falcão, as informações possíveis. Essa alternatlva foi recusada pelo MDB, sob o
argumento de que assim "o Congresso deixa de ser um poder flscalizador para se transformar num
grupo de postulantes". Pensou-se
também em se enviar uma comissão ao Presidente da República,
mas novamente a Arena quis man-

CONCILIAÇÃO
A criação de um sistema de
consultas informais evitaria que os
lideres do MDB e da Arena se atirassem a uma permanente troca de
notas ásperas, além de prevenir a
situação radicalizada no plenário.
A primeira tarefa desse grupo,
cuja existência resulta*rá de um
trabalho conjunto de conciliação,

ter o assunto no âmbito dq gabinote do Ministro Falcão.
No início da próxima semana,
deputados e senadores dos dois
Partidos poderão discutir a hipótese de contornar as dificuldades
através dé um pronunciamento do
lider da Arena na Câmara, Deputado José Bonifácio, que responderia às perguntas e críticas da
Oposição.
Esse pronunciamento ocorreria
no inicio de abril, pois só depois
da Semana Santa é que o requerimento de convocação do Mlnistro, apresentado pelo MDB, seria
submetido à votação e, sem dúvida
derrotado.
Nos cálculos de parlamentares
mais experientes, tantp da Arena
quanto da Oposição, a* pacificação
do plenário e uma relativa suspensão da batalha de notas eliminaria
a tensão que marcou as duas primeiras semanas de ação do Congresso. Os temas mais delicados
iriam sendo adiados até que as
bancadas, e sobretudo a do MDB,
se conhecessem melhor. Assim, com
o mínimo possível de problemas, o
Parlamento iria até o recesso de
julho, quando praticamente termina a atividade política mais intensa do ano, pois no segundo semestre os congressistas deverão dedicar uma parte ponderável de suas
energias à disputa e formação de
chapas dos Diretórios Municipais,
estaduais e nacional dos dois Partidos.

Arenista quer popularizar Partido
A direção nacional da Arena
pretende estabelecer noves metodos de comunicação entre o Partido e o povo, integrando-se também
com o Governo, através de pronunciamentos e debates na televisão,
sobre temas de interesse nacional.
O primeiro passo poderá ser dado
dia 31 de março, como parte da programaçâo do 11.° aniversário da
Revolução.
No mesmo dia haverá reunião
do Diretório Nacional da Arena e
na ocasião poderá ser divulgado o
anteprojeto do programa, que ficará à disposição dos interessados
para receber criticas e sugestões.
A matéria será submetida à deliberaçào da Convenção do Partido,
em setembro, quando da eleição do
novo Diretório e da nova Comissão
Executiva Nacional.
FORTALECIMENTO
O presidente da Arena, Senador Petrõnio Portela, disse ontem
que o processo de distensão políti-

to fará com que o Partido fixe ciaramente suas linhas de ação, constituindo assim em fator novo de
estimulo à participação da mulher
e do jovem em seus quadros.

ca por que passa o pais, com fortalecimento das agremiações partidarias, "como instrumentos eficazes na conquista de posição de Governo", é uma indicação das mais
válidas de que se está promovendo
a renovação e a dinamização da
atividade politlco-partidária.
No que diz respeito ao 6eu Partido, observou o Senador que o encontro do General Geisel com o
dirigente da Arena jovem gaúcha,
o estudante Orlando Amaral Ribeiro, reflete a disposição de uma perfeita integração entre Governo e
Partido, inclusive com setores mais
jovens.
— A mocidade — disse — precisa ser estimulada pelo muito que
pode vir a oferecer para o fortalecimento partidário.
Lembrou o Sr Petrõnio Portela
que todos os setores, grupos e entidades interessadas poderão oferecer críticas e sugestões ao anteprojeto do programa da Arena, a
ser divulgado dia 31. Esclareceu o
dirigente arenista que o documen-

DESAFIO
O primeiro-secretário da Comissão Executiva Nacional da Arena, Deputado Marco Antônio Maciei, afirmou ontem que a motivação da juventude para"é a participatarefa das
ção na vida política
mais fascinantes e aqueles que
não entenderem o desafio estarão
perdendo a perspectiva do movimento que vivemos".
Na sua opinião, há condições
favoráveis para que a juventude
seja sensibilizada pelas teses da
Arena. Acha que nem mesmo a vigência do Decreto-Lei 477 e outros dispositivos que provocam
reações dos moços são suficientemente fortes para impedir o diálogo e a participação da nova geração na política.
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Brasília — A bancada do
MDB no Senado realizou
ontem uma reunião reservada, com a presença do
presidente do Partido,
Deputado Ulisses Gulmarães, que fez uma exposição
sobre a atual situação politica do pais e a necessidade
de os representantes oposicionistas evitarem provocações a fim de não cederem a
posições radicais.
A reunião serviu ainda
para traçar o plano estratéglco da atuação do Partido no plenário do Senado
e criar uma assessorla par- •
lamentar destinada a suprlr a bancada em quatro
bem-estar social,
áreas:
economia, política e legisla,ção e política e segurança.
EXPOSIÇÃO
Comparecendo pela primeira vez a uma reunião da
bancada do Senado, o
Deputado Ulisses Guimarães fez um exame do funcionamento d o Congresso
nos primeiros dias de legislatura, mostrando as provocações que surgiram em
certos setores e recolhendo,
dos senadores, sugestões •
observações de cada um sobre o momento político.
Quase todos participaram
do debate que se seguiu
quando o Senador Agenor
Maria, do Rio Grande do
Norte, fez uma comparação
com o clima de 1968, quando era Deputado federal, *
o atual, para mostrar que
as épocas são totalmente
diversas. Há uma tranquilidade política assegurada
pelo Presidente da Repúbllca e não se justifica, portanto, temores de que os
debates no Congresso estejam criando tensões.
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Porto Alegre — "Para colaborar com o Prestdente da República e levar avante o seu projeto
político, temos de estar unidos. Temos de alcançar
uma democracia madura, há tempo sonhada'e que
nos tem sido negada" — disse ontem o Governador
eleito Silvai Guazelli diante dos líderes da Arena.
O Governador eleito prometeu comporta-se com
"porque junto com o
grandeza diante da Oposição,
MDB o Rio Grande do Sul deve oferecer à vida nacional sua .colaboração efetiva para que chegue a
bom êxito o projeto político do Presidente Ernesto
Geisel, de aperfeiçoamento democrático".
SEM T3MORES
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fã Fiança

Convocação para decisão
coletiva
São convocados o» senhores cotis(«3, nos termos da cláusula 18a. do
contrato social, a le reunirem, na
lede da sociedade, neste Estado, à
Avenida Suburbana n.° 301, no bairro de São Cristóvão, no dia 24 de
março de 1975, as 14 horas, a fim
de deliberarem sobra oi assuntos seguinies;
Diretor-Gedo
a) — substituição
rente;
b) - alteração do contraio social
no referente ao objeto da sociedade, à administração e à
situação das colas de sócios
'excluídos;
c) — demais matérias de interesse
da sociedode e dos sócios,
referentes a cessão de cotas
com admissão de sócio novo
e alteração contratual.
As deliberações serão tomadas por
maioria de sócios que, presentes, representem, pelo menos, 51% (clnquanta e um por conto) do capital
da sociedade.
Rio de Janeiro, 07 de março de 1975.
(a) João Paulo Vlll.la d. Andrada
Diretor-Gorenfe

O futuro Governador
afirmou que, nestes últimos
anos da vida republicana,
os fatos politicos que se
passam no Rio Grande têm
sido decisivos na história
nacional, porque "o que
acontece em termos politicos no Rio Grande do Sul
nunca fica limitado às suas
fronteiras", devido à própria história gaúcha, às
suas tradições, à sua bravura e ao comportamento de
seus lideres e de sua gente.
— No campo político,
tudo o que aqui acontecer
há de influir na vida do
Brasil. Este é o nosso pesado encargo e a nossa responsabilidade ao assumir o
Governo, porque queremos,
todos nós, da Arena e do
MDB, oferecer ao projeto
po}itico do Presidente Ern.>sto Geisel e ao Brasil, a
nossa parcela para que se
aperfeiçoe, a cada instante,
a democracia e o Brasil
seja amanhã a pátria da
paz, do trabalho e da liberdade — concluiu.

Para que você possa comprar tudo
à vista,
nós aprovamos o seu crédito' no
mesmo dia que for solicitado.
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mento democrático expresso pelo Presidente Geisel.".

A visita foi feita o Diretorio da Arena para o Sr Sinvai Guazelli, segundo ele
expor
próprio afirmou, para
seu pensamento "sobre os
do Esproblemas politicos "pretentado" e sobre como
do me conduzir a propósito
das questões políticas. Entendo que, por ser eminentemente político o cargo de
Governador, ao Governador
cumpre o dever de prestar
sua colaboração política.
Não posso entender^ u m
Governo que sé' hegue a
oferecer sua colaboração
para que a prática política
de seu Estado possa, cada
vez mais, se prestigiar e se
afirmar."
Depois de lembrar suas
origens parlamentares, o Sr
Sinval Guazelli afirmou que
não teme "governar com
minoria na Assembléia Legislativa, porque sempre
fomos assim, nunca aprendendo a cultivar o mau hábito de esconder o pensamento. Falamos claramente, como sempre se aprende
a.falar no Rio Grande aitivo, e assim falaremos com
a Oposição, que está unida
no anseio de aperfeiçoa-

Segundo o Senador
Itamar Franco, de Minas
Gerais, que ficou encarregado de traçar a estratégia
do Partido no plenário do
Senado — para evitar, entre outros fatos, que dois ou
três pronunciamentos politicos se percam num dia de
grandes debates — o MDB
vai continuar a usar os Instrumentos legais a que tem
direito em sua atuação parlamentar.
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Guazelli recomenda união
para apoiar o projeto
de distensão do Presidente

Oposição
no Senado
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Número de presos em Portugal já se eleva a mil
ll.boi/Ri.lofoli UPI

Quartéis continuam
; de prontidão no país
Lisboa — Os quartéis e Instalações mllitarei de
Portugal continuam em estado de prontidão, mas a
situação no pais é de calma. Somente na madrugada
de ontem registrou-se um incidente quando desçonhecidos saquearam a Confederação Industrial Portuguesa (CIPi levando documentos, fichas, planos
econômicos e material de escritório avaliado em
15 mil dólares iCrS 114 mil).
Na Capital portuguesa, os serviços públicos funcionam normalmente e os supermercados estão perfeitamente abastecidos. Os bancos permanecem fechados, tendo o Sindicato dos Bancários do Porto,
informando
Lisboa e Coimbra emitido comunicado
"os trabalhos de
que só serão reabertos quando
adaptação de sua estrutura à atual situação politica estiverem concluídos".
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Enquanto um funcionário vigia a porta fechada do banco, as notícias correm as ruas de Lisboa

ÚNICA VITIMA
A população lisboeta desfilou ontem em frente
à câmara ardente da ímica vitima militar do fracassado golpe, o soldado Joaquim Carvalho Luís, no
Regimento de Artilharia Ligeira níimero 1 (Ral-1).
De madrugada, populares e soldados guardaram um
minuto de silêncio em memória e respeito pelo militar morto.
Por sua vez, o comandante da Guarda Nacional
Republicana, General Pinto Ferreira, declarou ter
mandado regressar aos quartéis as tropas da força
militarizada a fim de esclarecer os pormenores re"se
lacionados com o golpe, salientando que a GNP
encontra ao lado do povo para o defender e garantir a democracia".
De acordo com algumas versões, as forças da
GNP teriam estado de guarda na quinta do ex-Gcneral Antônio de Spinola, em Massamah, mas Pinto Ferreira informou que, estando no comando há
apenas um mês, não tinha conhecimento do fato.
Revelou-se, ainda, que o Major pára-qüèdista
José Alberto de Moura Calheiros foi graduado ao
posto de Coronel, assumindo o comando do Regimento de Pára-quedistas, em substituição ao ex-Coronel Rafael Durão, preso por estar implicado na
intentona do último dia 11.
NA FRONTEIRA
A situação nas fronteiras terrestres continua a
mesma: só é permitida a passagem de comboios inCivis
temacionais e emigrantes com passaporte.
ainda patrulham as colinas fronteiriças com a Espanha, com a missão de interceptar os oficiais implicados no frustrado golpe.
O jornal madrilenho PkcIjío informou que aiguns motoristas de caminhão espanhóis, que regressavam de Portugal, foram insultados por pojtugueses armados perto de Camusca. O incidente, assim
como manifestação contra a Embaixada da Espanha em Lisboa na terça-feira, estaria relacionado
com o fato de o General Spínola e 15 oficiais terem
procurado abrigo em território espanhol.
No fim da noite um grupo de jovens distribuía
por todo o centro de Lisboa, não só aos passantes
como às pessoas em bares e restaurantes, uma relacão grande de automóveis, com suas placas e mar"devem ser controlados atentamente porque
cas, que
estão conduzindo grande quantidade de armas".

Relações com EUA
podem se agravar
Washington, Moscou, Viena, Bruxelas, Lisboa
— As relações entre os Estados Unidos e Portugal
podem se agravar em breve, acreditam alguns funcionários norte-americanos em Washington, segundo os quais a participação portuguesa na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
poderia vir a ser posta em foco.
Comenta-se que os Estados Unidos poderiam
perder o direito de utilizar a base aérea de Lajes,
nos Açores, cuja importância estratégica ficou demonstrada durante a guerra árabe-israelense de
1Ü73. A incerteza com relação ao futuro de Lajes,
dizem os funcionários, surge justamente quando
Washington corre o perigo de perder outras bases
situadas na Grécia e Turquia.
POSIÇÃO NORTE-AMERICANA
Ressaltam estas mesmas fontes que os sinais
precursores do agravamento das relações lusonorte-americanas foram as acusações do Brigadelro Otelo Saraiva de Carvalho de vinculação ao
frustrado golpe de terça-feira do Embaixador
Frank Carluccí.
As acusações foram refutadas pelo Governo de
Washington, mas mesmo assim são consideradas
um elemento que alimentará as dificuldades nas
relações entre os dois países.
Por sua vez, a Presidência da República por"alguma
•tuguesa desmentiu os rumores de que
frota norte-americana estivesse navegando em direção a Lisboa", indicando também que "tampouco
há aviões sobrevoando o território nacional."
REAÇÕES DO LESTE
"Portugal obteve uma nova vitória tanto contra as forças da extrema-direlta do pais quanto conira os círculos imperíalistas que as apoiaram",
afirma o jornal soviético Pravda.
O diário do Partido Comunista húngaro Nepszabadsag acentua: "Forças direitistas de Portugal,
que contavam com as simpatias de mais de um pais
da OTAN, não podiam suportar a idéia dc ter um
Governo no qual os comunistas participassem."
O jornal do PC tcheco-eslovaco Rude Pravo
comenta que "as forças reacionárias, que proclamavam em altas vozes, cm todas as partes, o suposto
medo dos comunistas às eleições, demonstraram
sua própria desconfiança no desenvolvimento dcmoerátlco do país, seu próprio temor pela aplicação do programa do Governo."

!•

Entre os civis estão três integrantes da importante família Melo, da COT, e cinco da família
Espirito Santo, de banqueiros, além de outras pessoas ligadas a tais grupos. Não foi confirmada a
prisão do financista José Carlos Champaiimaud,
irmão de Antônio Champaiimaud, chefe de outro
poderoso grupo. Jornais de Lisboa disseram que
cheques assinados por José Carlos foram encontrados em poder de civis e militares já detidos.
MUITOS

OS BANCOS
O mesmo comunicado salienta haver necessidadc de se tomar medidas que evitem a sabotagem
econômica, principalmente através de fuga de capitais, e de se adotar métodos de trabalho que respondam inequivocamente às necessidades da économia.
Estes métodos "consubstanciam-se numa verdadeira política antimonopolista e antilatifundiária". Os bancários organizaram piquetes de segurança nos bancos para se defender contra possiveis
ataques e controlar a possível saída de divisas do
território nacional.
Fala-.se na probabilidade de os bancos funcionarem sábado e domingo para compensar a interrüpção.

Lisboa — O Centro de Informações do EstaflèMaior-Gcral das Forças Armadas divulgou ontem
uma lista contendo os nomes de 40 militares e 36
civis detidos sob acusação de terem tomado parte
na rebelião do dia 11. Entretanto, os dados não
oficiais permitem calcular que o total de presos
se eleva a mais de mil.

Governo terá outra facção comunista
Lisboa — O Primeiro-Ministro
Vasco Gonçalves reuniu-se ontem com
o Presidente Francisco Costa Gomes
para discutir o novo curso revolucionário do pais e os detalhes de uma
modificação total do Ministério — que
manterá a atual coligação, incluindo
possivelmente o Movimento Democrático Português (comunista); e deverá
ser anunciada nas próximas 48 horas.
As primeiras especulações sobre
a reforma governamental prevêem a
saída do Ministro do Interior Costa
Braz, sendo que o Chanceler Mário
Soares e os Miriistíos sem Pasta Alvaro Cunhai, Magalhães Mota,. Victor
Alves e Melo Antunes se tornariam
Vice-Prlmeiro-Ministros. Não se confirmaram as insistentes afirmações de
que os Ministérios mais atingidos seriam os encarregados de orientar e
executar a política econômica do Go. verno.
MOVIMENTAÇÃO POLÍTICA
Depois de entrevistar-se com Costa Gomes, Vasco Gonçalves recebeu
diversas personalidades política suscetiveis de serem incorporadas à nova
equipe governamental. No entanto,
como assegura o jornal A Capital, os
contatos com os Partidos políticos só
serão realmente iniciados hoje, depois
de o Primeiro-Ministro consultar a
Junta de Salvação Nacional e a Comissão Coordenadora do Movimento
das Forças Armadas.
Têm-se como quase certa a inclusão do MDP no Gabinete, tendo um
dos lideres do Movimento afirmado
ontem à imprensa que sua agremiação estava disposta a colaborar
com as forças políticas atualmente representadas no Governo.
Neste contexto, alguns observadores consideram que a Pasta da Economia poderá ser confiada a Pereira de
Moura, do MDP, que foi Ministro sem
pasta durante o primeiro Governo
provisório. Ele substituiria Rui Vilar,
de tendência tecnocrática-neocapltalista.
PARTIDOS ILEGAIS
Com relação à situação dos Partidos, os observadores consideram ser
iminente a [legalização do Partido da
Democracia Cristã e do Centro Democrático Social. Mais da metade dos 247
candidatos da frente de direita formada pelos dois Partidos estão presos.
O Ministro da Comunicação So-

ciai, Correia Jesuíno, declarou que se
"de fato, esses Partidos de direita e de
extrema-direita, não joagarem o jogo
democrático, poderão ser colocados fora da lei pelo Conselho da Revolução.
O mesmo pode acontecer com os Partidos da extrema-esquerda."
Ao mesmo tempo, a Comissão Politica do PDC anunciou que perdeu o
contato, desde o dia 10 de março, com
seu secretário-geral, Comandante
Sanches Osório, que pensava viajar
para o Porto no dia 11 para preparar
a campanha eleitoral da agremiação
no Norte do pais.
A imprensa portuguesa anunciou
que o Comando de Operações do Continente iCopcon) havia procurado em
vão em sua casa. Sanches Osório, exMinistro da Comunicação Social, considerado como um dos mais chegados
colaboradores de Spínola.
Por outro lado, o Movimento de
Reorganização do Partido do Proletariado e a Aliança Operária Camponesa serão também ilegalizados. Vários
candidatos da AOC estão presos por
participação nos incidentes no Sindicato dos Químicos de Lisboa na semana passada.
Correia Jesuíno salientou que "o
MRPP está associado a um clima de
violência e coação psicológica e por- tanto, fora do jogo democrático", lembrando os incidentes da semana passada em Setúbal, contra uma reunião
do Partido Popular Democrático, durante os quais militantes da organização maoista foram vistos.
Além disto, os comunicados do
MRPP comprovam a posição de "fora
do jogo democrático" da agremiação.
Na noite de ontem, no Pavilhão dos
Desportos de Lisboa, realizou-se um
comício do Partido com o objetivo fundamental de iniciar uma mobilização
de massa contra a hipótese de marginalização do movimento do processo
eleitoral.
PROCESSO ELEITORAL
No que diz respeito às eleições, o
ambiente nos meios políticos é de pessimismo, tendo um dirigente liberal
comentado: "Para que se supõe que
estamos nos apresentando às
eleições?" depois que foi anunciada a
criação de um Conselho da Revolução.
O Partido Comunista, porém, continua a se preparar para o pleito de
12 de abril e ontem durante todo o
dia Lisboa viu passar caravanas de
automóveis com estridentes buzinas

promovendo e convocando a população para um comício do PC que se
realizará amanhã às 15h 30m no Estádio l? de Maio.
Por outro lado, a reunião marcada para o próximo dia 15 entre a Comissão Nacional de Eleições e dos delegados designados para os círculos
eleitorias foi adiada sine die em conseqüência dos acontecimentos de terça-feira.
E o Partido Revolucionário do
Proletariado começou campanha contra as eleições constituintes, afirmando: "As eleições não solucionam nossos problemas, acabamos com o eleitoralismo. Chegou o momento de os trabalhadores se organizarem em todo o
pais para conquistar concretamente
o poder de Estado."
RENÚNCIAS CIVIS .
Numa medida tendente a acelerar
a criação do Conselho da Revolução,
o General Costa Gomes aceitou a renúncia dos seis conselheiros civis do
Conselho de Estado, que colocaram
seus cargos à disposição do Presidente
da República "para se efetivar uma
solução mais rápida dos problemas relacionados com os acontecimentos do
dia 11".
concordou com
Costa Gomes
as razões evocadas pelos seis membros
civis do organismo, exprimindo seu
"apreço
pela forma altamente prestiglosa" como os conselheiros desempenharam suas funções.
Os seis eram:
Professora Isabel Magalhães Colaço, independente, da Faculdade de Direito de Lisboa;
Professor Rui Luís Gomes, memral, presidente do Centro Democrático
Social;
Professor Henrique de Barros,
candidato do Partido Socialista por
Coimbra;
Professor Rui Luis Gomes, membro do Movimento Democrático Português- e Reitor da Universidade do Porto;
Dr José de Azeredo Perdigão, presidente da Fundação Gulbenkian; e
Professor Teixeira Ribeiro, da Faculdade de Direito de Coimbra.

A silimção de Spínola
está na página ll

As ordens que não deram certo
A televisão portuguesa divulgou
o seguinte diálogo entre o Capitão
Dinis de Almeida, Comandante do
Regimento de Artilharia Ligeira 1,
e o Capitão Sebastião Martins, lider
dos pára-quedistas que atacaram o
quartel, e que resultou na rendição
dos rebeldes.
Capitão Almeida — Então, o
se
passa por cá?
que
Capitão Martins — Tenho ordens para ocupar esta unidade.
Mas por que? Tenho ordens
minha unidade.
defender
para
Você não recebeu ordens para se render?
Eu tenho ordens para defend6-la. Sempre. Aliás, estava longe
de esperar uma coisa destas. Tudo
corria normalmente aqui quando
fomos surpreendidos pelo ataque
aéreo. Muitos de meus homens cstão feridos. O que é que está acontecendo?
Depois de exibir um documento
que mencionava um atentado ao
programa das Forças Armadas, o
Capitão Martins disse: "O senhor

pilão Almeida. — Aparentemente
nossos chefes deram ordens contraditórias. Ao senhor, de atacar, a
mim, de defender. Por que não deixar que eles resolvam este problema? .
i4s Forças Armadas não es'
tão com vocês, replicou o Capitão
Martins.
Se for verdade, não terei a
menor hesitação em aceitar a decisão.
De acordo, vamos ver. Vamos
esperar que nossos chefes decidam.
Enquanto isto o povo rodeava
Explicam-se.
os
pára-quedistas.
Pouco a pouco a situação se esclarecia. Mas um blindado avançava a
100 metros. Era necessário evitar o
confronto. Um grupo dc pessoas
correu em direção ao blindado e as
outras ficaram próximas dos páraquedistas, que finalme?ite se deixaram convencer. Confraternizaramse e se abraçaram. Os pára-quedlstas explicaram à população sua
adesão à democracia: "Nós não somos fascistas. Fomos enganados. E'
uma vergonha".

conhecimento
tinha
certamente
deste comunicado".
Mas você ataca uma unidade militar por causa de um papel?
Não é por causa de um paExistem
indivíduos descontaipcl.
tes com a maneira pela qual as coisas se passam. Queremos garantir
a realização das eleições de 12 de
abril.
As Forças Armadas são a garantía da realização das eleições.
Mas, afinal, quem deu a ordem de
atacar?
Nós estamos aqui para dialogar e impedir o derramamento de
sangue. Existem outras forças mültares que já estão em marcha. Você quer se render, sim ou não?
Então nós vamos lutar. Eu
não me rendo.
Algumas jiessoas que rodeavam o
pequeno grupo começaram a gritar
em direção ao capitão dos pára"O
povo não está com
quedistas:
vocês".
Por que o camarada não vem
comigo conversar com nossos chefes do Copcon? — perguntou o Ca-
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Centenas de pessoas, inclusive muitos que não
estão sendo procurados, fugiram levando consigo
suas famílias. Na operação de busca a civis e militares conservadores, registraram-se alguns casos
de reação à prisão; num deles, as patrulhas tiveram de abrir a tiros uma fechadura, e noutro lançaram uma granada para abrir caminho.
Há informações de que muitos dos procurados estariam tentando alcançar a fronteira da
Espanha, e para evitar que fujam, as autoridades
portuguesas instalaram nos pontos de passagens e
nas estradas, grupos de civis armados. Ao mesmo
tempo, listas com números de placas de carros
suspeitos foram distribuídas por todo o pais.
Informou-se ainda que uma patrulha do Comando Operacional do Continente (Copcon) esteve na casa do Major Sanches Osório, secretáriogeral do Partido Democrata Cristão (PDC) e que
foi Ministro da Informação durante o período cm
que o General Antônio de Spinola ocupou a Presidencia da República, para prendê-lo, mas não o
encontrou.
Oficialmente, através de um comunicado emitido pela Presidência da República, confirmou-se a
prisão de um irmão do General Spinola, detido dia
11 ao desembarcar no aeroporto de Lisboa..
Quanto ao General Galvão de Melo, sobre quem
têm sido divulgadas versões contraditórias, o Comando do Regimento de Infantaria 14, sediado em
Viseu, informou que ele foi transportado de helicóptero para Lisboa, depois de permanecer detido
desde o inicio da rebelião.
Segundo o comandante dessa unidade, Galvão
de Melo não estava envolvido na rebelião, e que
se entregara ao tomar conhecimento, pelo rádio, do
que estava se passando. Em Lisboa não foi possí•vel confirmar a notícia.
Também estão detidos os cinco militares que
comandaram as tropas pára-quedistas que atacaram o Regimento de Artilharia Ligeira-1 (RAL-1).
São eles: Major Mensurado; Capitão Almeida Martins; Capitão Sebastião Martins; Capitão Bissano
Lemos; e Tenente Lcvi Correia.
O jornal A Capital, \cspertino de Lisboa, noticiou que a Comissão de Inquérito para apurar os
fatos relacionados com a rebelião já foi nomeada,
sob a chefia do Almirante Rosa Coutinho, integrante da Junta de Salvação Nacional.
A Comissão é integrada por seis oficiais — dois
do Exercito, dois da Marinha, dois da Aeronáutica
— e dois sargentos.

Costa Gomes anuncia
rigor nas p u n i ções
Lisboa — O Presidente da República, General
Francisco da Costa Gomes, prometeu ao povo português, em discurso pela rádio e televisão do pais,
"que se fará
justiça, sem levar cm conta posições
hierárquicas de interesses", aos culpados pela rebelião militar de terça-feira.
Costa Gomes destacou que a lei e a justiça "são
iguais para todos os portugueses" e que das invesligações sobre a intentona dc 11 de março surgirão
"aspectos menos evidentes da anterior tentativa"
(de golpe de Estado) de 28 de setembro. K' a seguinte a integra do discurso do Presidente:
"Essa ação do dia 11 foi apenas um afloramcnto espetacular do inimigo do povo e do Movimento
das Forças Armadas. Foi vencido o afloramento,
mas o núcleo das forças adversárias esse ainda
existe. São alguns setores capitalistas e privilegiados sem capacidade de adaptação às novas condições político-sociais e são ainda aquelas forças politicas de cores opostas cujas ideologias são incompativeis com a felicidade do povo e com o programa do MFA. Muitas pessoas parecem mais prontas
e eficientes a criticar quem trabalha do que a colaborar com o trabalho redobrado de que o pais
tanto carece.
E* assim que se vão chegando vozes impacientes
por conhecer o resultado do inquérito já cm curso,
pois trabalha-se nele noite e dia e será rápido, mas
não superficial, porque as raízes do mal são profundas e encobertas. Necessitamos secá-las à luz
da crua verdade. Cremos que essas averiguações
virão eliminar aspectos menos evidentes da anterior tentativa, a do 28 de setembro. Ficam todos
com a nossa promessa de que se cumprirá a lei e
que a, dureza da justiça se fará sentir sob os responsáveis sem distinguir nomes, classes privilegiadas ou interesses poderosos. Provaremos que a lei
é igual para todos os portugueses."

As atividades
do Grupo CUF
Internacional/Pesquisa

O grupo CUF, controlado pela família Melo,
abarca mais de 100 empresas integradas, com um capitai de 8 milhões 5110 mil contos. Sua tendência é
de bastar-se a si próprio, com suas fábricas interligadas, suas próprias fontes de abastecimento, redes
de venda, bancos, companhias de seguros, navios,
estaleiros, empresas de projetos, organização de empresas, estudo de mercado, centro de formação profissional, além de seu próprio hospital.
Suas atividades, que se ampliam ininterruptamente, envolvem hoje quase todas as regiões de
Portugal e quase todos os ramos da economia do
pais. Só a CUF — empresa fundada há 108 anos,
e que originou todas as outras do grupo — detinha
(em 1971) 4,4% do capital de todas as empresas industriais do pais. Sou capital, em média, é equivalente ao de 449 empresas; sua receita à de 266.empresas; e seu pessoal é o mesmo cie 152 empresas.
Sua mais Importante atividade é a indústria
química, mas dedica-se também à fabricação de sabões, óleos e outros produtos alimentícios, de rações
para animais. O grupo dispõe ainda de três bancos,
um em Portugal e dois na África, sendo o Banco
e é
Totta e Açores, um dos seis maiores dc Portugal,
— Pto
proprietário da maior rede dc supermercados
de Açúcar — do pais.
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El
CENTRO

ADMINISTRATIVO

DA

BAHIA

O Governador
Antônio Carlos
Magalhães
construiu o
Centro
Administrativo
da Bahia,
que deu novo
ordenamento
à expansão
urbana
de Salvador

»odo»
O Centre Administrativo da Bahia e constituido de um complex^.
°* 11 ",tim05 edif,cio* *oran1 construi'dos pela Concic-Portuaria, umi das maiores empresas construtoras do Estado

Solução
A recente industrialização e
desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador é responsável,
a partir da década dos 60, pelo
crescimento da população nessa
área e, particularmente, na cidade
principal, a uma taxa anual superior
à da cidade de São Paulo. Mantidos
esses índices de crescimento, Salvador, que atualmente conta com
pouço mais de 1 milhão de habitantes, chegará ao fim da década de
70 com 2 milhões.
Até 1967, a Caoital baiana não
se preparara para este crescimento
impetuoso, e a concentração demográfica já tinha criado problemas de
envergadura que se tornariam praticamente insolúveis. se a oartir daquela data o poder público não
houvesse adotado as providências
para solucionar os já existentes e
impedir o surgimento dos previsíveis.
SISTEMA VIÁRIO
Entre e*ses problemas situava-^e o do sistema viário ciue, até
67, mantinha precária lioacão entre
os diversos bairros residennMs; o
centro comercial e a cidade histórica. A nartir de então, quando assumiu a Prefeitura de Salvador o atual
Governador Antônio Carlos MagaIhães, a cidade comecou a qanhar
um sistema viário compatível com
o seu adensamento demográfico e
as suas novas funções metropolitanas.
Abriram-se. então, largas avenidas de vale que se interligam entre si por viadutos e túneis, desempenhando a função dupla de vias
de penetração e de alargamento
das fronteiras urbanas e, como pisIas viárias, permitindo que a população pudesse se transportar pela
um
fugmdo de um
cdade, fugindo
periferia da cidade,
congestionacentro excessivamente congestionado.
do
Ainda prefito,
prefeito, reconhecia oo
veio
Govemador —- e a prática
atual Governador
pratica veio
. ,
J
—
avenidas
o sistema de avenidas
que
provar
¦
.
¦ vale,
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rativos do crescente processo de
metropolização' de Salvador.
O NOVO PÓLO URBANO
A decisão histórica de implantar o Centro Administrativo da
Bahia, adotada na atual administração do Estado, surgiu como solução peculiar para a reorientação
do desenvolvimento urbano, a preservação do patrimônio arquitetônico da cidade histórica, a solução
dos complexos problemas de tráfego e a aproximação dos centros de
decisão do Governo aos núcleos industriais — notadamente o Centro
Industrial de Aratu e o pólo petroquímico — da região metropolitana.
A estratégia foi, precisamente,
* de transferir e centralizar, em

Racional

para

Expansão

a

Urbanística

de

Salvador

área adjacente, notadamente nas
proximidades da orla marítima.
O segundo objetivo — explica o Secretário de Planejamento
— é de ordem administrativa. Considerou-se que, deslocando-se do
atual centro urbano e concentrando-se os principais órgãos do serviço público estadual numa área periférica da cidade, mas de fácil acesso aos seus vários pontos, poderse-ia dinamizar o processo de tomadas de decisões.
O contrato permanente entre esses órgãos — continua — possibilitado pela proximidade física,
não somente favorece a comunicação mútua mas facilita, ainda, ao
público, o encaminhamento de processos e questões nos quais tenham
de ser envolvidas diversas repartições. Ao mesmo tempo, espera-se
obter maior produtividade do funcionalismo, melhorando-se suas
condições ambientais de trabalho e
aliviando-o das tensões provocadas
pelo congestionamento urbano.

uma área fora do antigo perímetro
urbano, os serviços da administração estadual e de outras esferas
do poder público, onde já se formou um novo pólo de atração para
o crescimento planejado e disciplinado da cidade de Salvador. O contínuo agravamento dos problemas
urbanos exigiram a execução desse
projeto em curto prazo.

nar e ordenar, na medida do ne:essário possível."
O CAB HOJE

Implantado numa área de sete
milhões de metros quadrados, que
antes apresentava baixíssima densidade demográfica, o Centro Administrativo da Bahia está no centro
geográfico do município de Salvador, em frente ao Parque Metropolitano com o qual forma um pólo
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Informe JB
Minerais na rua
O Ministério das Minas e Energia vai realizar em breve uma grande
campanha, de caráter nacional, com
o objetivo de oferecer a todos os brlisileiros um conhecimento, o mais perjeito possível, a respeito das potêncialidades nacionais cm matéria de rccursos naturais.

Para destacar a ignorância dos
brasileiros nessa matéria, o Ministro
Shigeaki Ueki disse recentemente,
numa conferência que pronunciou
em São Paulo:
— Vocês sabiam que em plena
Avenida Santo Amaro, aqui na Capital, existe uma reserva de tório, ml7icral a ter muito valor daqui a alguns
anos, quando estiver em ação a segunda geração de reatores atualmente cm pesquisa nos Estados Unidos?

A platéia se deliciou com a história do Ministro, mas nenhum dos seus
membros sabia da história. _" exatamente por isso que se justifica a campanha que o Ministério das Minas e
Energia pretende fazer em todo o
país.

O diabo
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As autoridades italianas estão
preocupadas com a noticia de que a
CIA se oporia a qualquer reformulação do Serviço Secreto Italiano.

No entanto, o Departamento não
dispõe de pessoal especializado suficiente para fiscalizar os hospitais, que
continuam violando certas normas e
pondo em risco a saúde dos pacientes.

Isso acontece no país mais rico
da história.

Procedimento
Do Secretário de Indústria, Comércio e Turismo do novo Estado do
Rio de Janeiro. Sr. Mareei Hasslocher:
— Espero seguir os passos de Tomé de Sousa, que foi o único governante do pais a não criticar o antecessor.

Petrobrás
Em sua visita ontem ao Centro de
Pesquisas da Petrobrás, na Ilha do
Fundão, o Presidente Ernesto Geisel
determinou aos técnicos da empresa
que os estudos sobre o petróleo desçoberto em Campos não ultrapassassem
o período de dois anos.

confortável

Acredita-se que da atual bancada
de 150 deputados do MDB, 120 sejam
perfeitamente moderados. Os outros
40. ou boa parte deles, estariam a cajninho.

Hoje, o superintendente do Departamento de Exploração e Produção da
Petrobrás, e mais dois técnicos da empresa, viajam para o mar do Norte a
fim de acompanhar o andamento dos
trabalhos que lá estão sendo realizados.

Estranhamente, os radicais da leglslatura passada, gordos de votos, estão moderados. E os moderados, que
em muitos casos não quiseram se canriidatar ao Senado por medo de perder. com o prestigio emagrecido, estão
bem mais radicais.

Samaritano

A região de Campos apresenta as
mesmas características daquela parte
do mar do Norte.

Como

Ia um cidadão em seu automóvel
por uma das avenidas de Brasília
quando viu um carro parado e seu motorista pedindo ajuda. Faltava gasoliria e os dois foram até o posto mais
próximo buscar um galão. No caminuma
conversa de
nho. entraram
desconhecidos e o carona informou:
Trabalho no DASP.
E como vai lá? — Perguntou o
samaritano.
Olha: já era ruim. Mas dava
para viver. Agora, piorou.
Por que?
Botaram um coronel lá. Um
coronel muito chato. Está atrapalhando a vida de todo o mundo.
alguns
E durante
quilômetros
continuaram a desenhar o perfil do
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armazenar

O Conselho de Desenvolvimento
Econômico aprovou, em linhas gerais,
o projeto de consolidação e expansão
do sistema de armazenagem no pais,
constituído de armazéns gerais e ítígorificos.
O objetivo é sanar de vez os éternos problemas de abastecimento provocados pela entressafra e, ao mesmo
tempo, evitar a perda da produção,
que em alguns casos, como nos dos
hortigranjeiros, chega a ser de 50%.

RECURSOS E FONTES
Segundo o reitor, os recursos já liberados permit i r ã o o desenvolvimento,
com à contratação de professores credenciados, dos
depa-tamentos de Física,
M a temática, Informática,
Engenharia Civil, Metalúrgica t Industrial, Economia,
Administração e mais Quimica. Engenharia Mecânica
e Elétrica, os três departamentos mais atingidos no
ano passado.
— Com a aprovação dos
recursos, e principalmente
com a garantia de sua con-

tinuidade, a PUC poderá
manter um Centro Técnico
e Cientifico de excelência
em pós-graduação, o que refletirá também no nivel dos
cursos de graduação d o
mesmo Centro.
"haO reitor afirma que
verá um grande progresso
principalmente na qualidade do ensino", mas acres"não
cento que
podemos
crescer muito em número
d? alunos, por falta de Íristalações. Os edifícios construidos estão inteiramente
lotados de manhã e de tarde, só havendo ainda a possibilidade de novos cursos
â noite."

_______¦_¦

Os vencedores do VII
Salão de Verão, mostra de
arte promovida anualmente
pela Light, o Museu de Arte
Moderna e o JORNAL DO
BRASIL, receberam ontem
seus prêmios no auditório
do JB. A vencedora. Margareth Dunham Maciel, ganhou CrS 10 mil e uma passagem aérea Rio-Paris-Rio
por seu trabalho: um conjunto de fotocópias sobre
seu passaporte.
O Prêmio de Revelação,
no valor de CrS 5 mil, coube
a. Maurício Andres Ribeiro,
Belo Horizonte,
de
que
apresentou um audiovisual
intitulado Lama. Além destes, mais 14 prêmios de
aquisição, no total de CrS
30 mil, foram entregues pelos diretores da Light e do
JORNAL DO BRASIL, Srs
José Rubens Fonseca e Lywal Salles.

\
Sempre aos domingos*
Show Infantil no almoço da
Roda Viva.
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.

__vx

Av. Pasieur, 520
IPraia Vermelha)
Tel: 266-6345

L

BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que a Delegacia Regional da 6a. Região
passará a denominar-se, a partir de 15.03.75,
DELEGACIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO,
com a sigla DERJA, tendo por área de júrisdição os Estados do Espírito Santo e Rio de
O

Janeiro.
O projeto será agora detalhado
pelo Ministério da Agricultura e levado a exame final numa das próximas
reuniões do Conselho.

Brasília, 04 de março de 1975.

As duas árvores, uma
mangueira e uma jaqueira,
serão levadas para distancia de 12 e 27 metros, respectivamente.a fim de que
sejam construídos sem seu
sacrifício três blocos de edifícios com 90 apartamentos,
cujos moradores e descendentes — pelo menos por
um período de 300 anos, segundo garante o botânico,
terão a valiosa companhia
dessas plantas, ambas produzindo frutos como se nada houvesse acontecido.
A mudança, financiada
pela firma incorporada, ficará em cerca de CrS 20
mil, computadas todas as
despejas, entre as quais a
injeção de 22 centímetros
cúbicos de um revigorante
e a colocação de terra vegetal, medidas indispensáveis
para a sobrevivência das
plantas. O botânico, que
disse nunca ter perdido
uma árvore transplantada,
acha que a mangueira, pelo
fato de conter terebintina,
tem menos condições de viver do que a jaqueira.

AQUISIÇÃO

Os prêmios de aquisição
foram conquistados por Andrés Vasques, Rogério Luz,
Ronaldo do Rego Macedo,
Charles Watson. Emi Mori,
Eliane Martins Pinto. Roberto José Vieira, V i 1 m a
Martins, Maria' G e r a 1 d a
Franco, João Carlos Galvão,
Ricardo Jochem, Carlos
Z immermann,
Eduardo
Mauro Kleiman e Geraldo
Porto.
A vencedora do VII Salão
de Verão, Margareth Maciei. definiu seu trabalho
"uma
como
pesquisa de docomentos, com o que lido
há muito tempo como estudante de Direito." Aluna de
Ivã Serpa e Bruno Tausz,
ela começou com o desenho,
a
depois para
partindo
"pesquisa de computador,
uma etapa de transição que
me levou ao trabalho
atual." Esta é a primeira
vez que Margareth participa do Salão de Verão e sodemente em setembro ela "pois
verá viajar a Paris,
pretendo antes desenvolver
mais as pesquisas que faço
no momento."
Segundo Ricardo Jochem,
que recebeu o prêmio de
aquisição por sua sequência fotográfica sobre o carnaval, "o Salão de Verão é
o que há de mais vivo no
Brasil em termos de mostra
de arte."

Lance-livre
.lá cm Tasc final os estudos visando á
rcoricnlação do programa de redistribuirão
de terras no Nordeste. A nova fase prevê,
inclusive, a aplicação de recursos para a
desapropriação de latifúndios.
Apesar do conserto no cabo de força,
os bondes de Santa Teresa funcionaram
ontem irregularmente. O suficiente pai'a
atrasar a vida de muita gente.
No fim do mes o professor Carlos Chagás estará cm Koma para presidir mais
uma sessão da Academia 1'ontificia.
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária, a ser fundada dentro de alguns
meses, embora só lenha vida no papel, já
tem onde morar. Vai funcionar na sede
da atual Secretaria de Agricultura do Estado do Rio.
A Cobec acaba de comprar 6 mil toneladas de feijão, de Santa Catarina, para
vendê-los ao México.
Ainda este mês a Sudene recebe o estudo de viabilidade para a implantação
dos terminais pesqueiros no Nordeste.
Chega hoje ao Rio o cx-Ministro Elie7.cr Italista, diretor da Vale do Rio Doce.
Vem informar ao presidente da Empresa,
Sr Fernando Reis, das negociações que
realizou no mundo árabe. Amanhã estará em Belo Horizonte, assistindo à posse
de seu amigo. Aureliano Chaves.
Na próxima semana chega às mãos do
Ministro Mário Henrique Slmonsen a segunda minuta da nova Lei das Sociedades Anônimas.
Resolvido finalmente o caso do finanCentro
ciamento para a construção do
Cultural da Academia Brasileira de Letras.
A Caixa Econômica vai liberar um empresumo de CrS 180 milhões.
O Ministro Maurício Rangel Reis, do
Interior, passou toda a tarde de ontem
reunido com a direção do BNH. Novas
medidas no âmbito programa habitacional.

£

Quando o Sr Moura Cavalcanti «entar-se na cadeira governamental de Pernambuco, segunda-feira, é capaz de encontrar sobre a mesa o projeto da Sociedade Astronômica de Recife para a instalação de um planetário que custaria CrS
3 milhões.
Mesmo ocupando a Secretaria de
Agricultura, o Sr José Rezende Perez vai
continuar suas pesquisas com a professora Heloísa Machado Sobrinho para escrever A História do Gado no Brasil.
Com o lançamento, ontem, de 13 obras
editadas pelo Programa Pró-Livro, encerrou suas atividades a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo da Guanabara.
A posse do Almirante Faria Lima será
filmada pelas tevês alemã, americana e
Jauonesa. E irradiada com o som da Agència Nacional, mas não em cadeia obrigatória. Entra quem quiser.
O escritor Raimundo Magalhães
nior foi eleito o intelectual do ano, de
pela União Brasileira de Escritores,
de
cede ao Sr Afonso Arinos
Franco.

Jú1974
SuMelo

Chega hoje a Recife uma missão comercial soviética. Vai saber na Federação
das Indústrias local em que áreas poderá fazer negócios.
Amanhã, o Sr Divaldo Suruagy, que
há alguns anos era servente da Prefeitura de Maceió, assume o Governo de Alagoas, dentre cujas missões está a de indicar o futuro Prefeito da capital.
A Bandeira dá Guanabara não subirá
ao mastro amanhã. Nem a do Estado do
Rio. Uma nova bandeira virá.
Embaixador Sérgio Armando Frazão entregou, ontem, em Madri, as suas
Francisco
credenciais ao Generallssimo
Franco, que aparentava boa saúde.
O
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mais do que em qualquer
outro Estado. Entre as operações mais comuns em Minas estão as de jabuticabeiras em fase adulta, carregadas, trazidas de cidades da
região metiopolitana de BeIo Horizonte para os quintais de no.stálglcos senhores
ricos que não dispensam o
prazer, bem mineiro, d e
chupar jabuticabas no próprio pé.
Durante três meses após
o transplante da mangueira
e da jabuticabeira, que começou ontem ao meio-dia
e terminará hoje no mesmo
horário, o Sr Montarroyos
dará assistência completa
ás árvores de cerca de sete
metros de altura a fim de
evitar o desenvolvimento de
fungos e bactérias. As raizes d as partes aéreas amputadas serão cauterizadas
e desinfetadas com produtos químicos e sais minerais, necessários à sobrevivencia.
A incorporadora fará o
transplante cumprindo uma
exigência do proprietário do
terreno, Sr Carlos Bicalho
Goulart, que de modo nenhum quis ver mortas
aquelas árvores plantadas
com tanto carinho por seu
avó, há muitos anos, na
Rua Estevão Pinto, no bairro da Serra.

___f*^_^'__•

Verão faz
entrega
de prêmios

A PUC já recebeu da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep) CrS 15 milhões, o que corresponde
a uma parcela do que necessita para os centros de
pós-graduação e que permitirá ainda este ano propiciar mais desenvolvimento ao setor, reforçando determinadas áreas do Centro Técnico e Científico
(CTC), que no ano passado tiveram os programas
reduzidos.
Os CrS 46 milhões necessários para manter em
alto nível a pós-graduação e pesquisas da CTC, conforme consta do relatório de 1974 da universidade,
"ainda não estão inteiramente assegurados", diz o
Reitor, Padre Veloso, "mas há grandes probabilidades de serem obtidos de diversas fontes além da
Finep e das anuidades dos alunos".
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PUC já recebeu parte da
verba para desenvolver
centros de pós-graduação

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos descobriu que centenas
de hospitais de Nova Iorque contrariavam as normas de segurança sanitária.

— Ou os três se entendem ou São
Paulo acaba com 15 mil diretórios do
Quércia e nós ficamos surdos de tanto ouvir o Montoro e o Ulisses.

'• <^_F'*^''íd^______K__* ^'-'^"^N.'-

Sexta-feira,

Belo Horizonte — Todas as lições sobre preservação da natureza recebidas até agora pelos alunos
da escola primária Periquitinho Verde taívez não
tenham sido apreendidas tão profundamente como
. a de ontem à tarde, quando as crianças assistiram
ao início do trabalho de transplante de duas árvores centenárias que darão lugar à construção de três
prédios nesta Capital.
Enquanto seis operários cavavam em redor do
tronco e podavam raízes e galhos, o botânico José
Veridiano Montarroyos explicava às crianças delalhes de sua técnica — ele já transplantou com sucesso 200 árvores no país — ao mesmo tempo em
a se unirem sempre em defesa da
que as exortava"faz
natureza, que
parte da vida, ou melhor, é a
própria vida".

__P mm WÊ ________B

José Rubem Fonseca entregou o1° prêmio a Margareth Dunhan Maciel

aqui

Lá como
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Belo Horizonte transplanta
duas velhas árvores para
a construção de edifícios

V ^'j________t__B

A reforma visa a reconduzir o SID
a um maior controle por parte do Governo italiano, em nome da soberania
nacional.

vicioso

misterioso

___________________¦___!

¦.-

Um grupo de trabalho foi conetinido no Parlamento italiano, com o
objetivo de estudar a reforma do Serviço Secreto — SID. Fazem parte do
grupo seis Ministros de Estado, além
do Prlmeiro-Mlnistro Aldo Moro.

De uma raposa da Arena, tão velha e sábia quanto o tempo:
Não está bom. O Franco Montoro chega aqui e faz um discurso. O
Ulisses Guimarães acha que ele eslá
falando grosso porque quer ser Goverhador de São Paulo e faz outro
pronunciamento, uma oitava acima.
O Quércia ouve os dois. acha que eles
estão querendo tomar-lhe o Governo
do Estado, pega o avião e vai a São
Paulo fundar mais 150 diretórios.

O

\ i

_____

=

secreto

Serviço

velho

Estatística

_________/____^

coronel. Na despedida, pergunta o caromã:
Onde posos encontrá-lo?
No DASP. Sou o coronel Darei Siqueira, mas pode dormir tranqtiilo que ninguém vai persegui-lo.

De um lobo do MDB, cuja sabedoria inclui mais horas de Governo
do que toda a Arena junta:
Já nos ensinava o Martin
Fierro: o diabo é diabo por velho, e
não por diabo. Eu, que acredito piamente nisso, tenho pouca paciência
com diabos novos, e este Congresso
está cheio deles.
Com o tempo, vamos educálos.

Círculo

____________________________________P^A___É___^^^_^

BRASIL

_________

UM VETERANO
Em Minas Gorais, o Sr
Veridiano Matarroyos j á
transplantou 50 árvores,

CPI da natureza e
vista com ceticismo
O presidente do Centro
para Conservação da Natureza em Minas, Sr Hugo
Werneck, não acredita que
possa resultar em providências contra a Minerações
Brasileiras Reunidas, MBR.
a constituição, ontem, de
uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, na Assembléia
Legislativa de Minas, para
apurar, entre outras irregularidades, possíveis danos
provocados pelo grupo mlneraclor na ecologia de Belo
Horizonte.
Explicou ele que desde
1967, quando o então Presidente Castelo Branco autorizou a Hanna Corporation
explorar o minério da Serra
do Curral — autorização
que o Ministro das Minas e
Energia da época, Sr Ga-

briel Passos, recusara-se &
d a r _ conservacionistas
contra
mineiros já lutavam
"Foi uma baa depredação.
talha perdida", observou.
COMISSÃO

A CPI. constituída ontem
com três deputados do
MDB e quatro da Arena,
deverá averiguar o grau de
depredação da natureza na
Serra do Curral, que foi rebaixada em'mais de 50 metros, prevendo-se, a longo
prazo, mudanças climáticas
em toda Belo Horizonte.
A Comissão foi proposta
pelo Deputado Jorge Orlando Carone <MDB) que deseja rever todos os livros da
empresa, assim como seu
contrato- com a RFF.

CONSELHO NACIONAL
DO PETRÓLEO
SERVIÇO

DE ADMINISTRAÇÃO

TOMADA

DE PREÇOS

N.°

1/75

AVISO DE EDITAL
através da
A Comissão de Licitações, constituída
do Exrno.
1973,
de
Portaria n.° 15 de 10 de janeiro
do Petróleo
Nacional
Conselho
do
Sr. Presidente
o EDITAL Dt
chama a atenção dos interessados para
afixado no 28
1/75,
N°
PREÇOS
DE
TOMADA
n • 13, sala 2809,
andar da Avenida Treze de Maio,
do Rio de Jana cidade do Rio de Janeiro, Estado
as 16.00
31/03/1975
neiro, que receberá no dia
de reserviços
de
a
prestação
horas, propostas para
msiruo
todo
de
cuperação e manutenção mensal
sito a
Orgao,
deste
Laboratório
no
uso
mental em
Rio
do
Cidade
na
Avenida Pasteur n.° 250, fundos,
de Janeiro.

Henrique
A Crédito imobiliário CÓPBCI S.A. rclor-Sunemilenil-nl-Dr.
na
foto).
esquerda
à
Aragão,
('representada por seu Diretor Supe- tle
ao finanrintericiènte Dr. Hélio Sçliliiler tia Hsle crédito será destinadoda Embrax
dos
ciamento
projetos
Dr.
Roberto
Silva e pelo Diretor
S.A..,
Cramer Veiga, à direita na foto) con- Empreendimentos Imobiliários
Vertente
Edifício
tio
o
eles
entre
CrS
cedeu uni crédito no valor de
por
2.356.225,07 à Embrax l.mprécncli- Leste, de alto luxo. projetadoAssoArquitetos
Mintllin
Henrique
S.A.
(represenImobiliários
mentos
Rua
tada pelo vice-prcsitlenie Dr. João ciados e já em construção na
SI5.
Cosia
da
Timóteo
Die
Paulo ViMela de Andrade pelo

A Habilitação Preliminar, através de documenas
tos exigidos no referido EDITAL, será realizada
10.30 horas do mesmo dia.
dePara maiores esclarecimentos os interessados
28.°
13,
n.°
de
Maio,
Treze
Avenida
à
dirigir-se
verão
andar sala 2809, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, no horário comercial (8.30 às 17,30 horas)
onde serão atendidos pelo Sr. Hélio Gaspar.
(a) Alfredina Pinto • Castro
Presidente da Comissão de Licitações

u

Previna-se contra as dores de cabeça.
tradição,
O grande golpe em material de construção é comprarem quem tem tamanho,
,
qualidade, volume e variedade de estoque.
segunda ou terceira, pelo
Na Marcovan, você compra o artigo de sua escolha, seja de primeira,
Isso, sim, é trabalhar com a cabeça, jogando
preço certo, com grande facilidade de pagamento.
na certa.

marcovan

Lojas Copacabana e Tijuca: abertas até 22 horas, diariamente.
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nora mas
espanhóis anunciam
viagem de Spínola
Madri. Santiago do Chile
e Lisboa — Apesar de o Governo chileno ter declnrado
que ignora oficialmente se
o ex-Presidente português
Antônio de Spinola preteride se asilar em Santiago, a
agência espanhola Orbe informou que o ex-General
pode viajar para o Chile
nas próximas horas. A situação do ex-Presidente será definida hoje, pelo
Chanceler Patrício Carvajal, anunciou-se em Madri.
A alternativa de uma vinda de Spinola ao Brasil voltou a ser muito comentada
ontem, mas não se falava
cm exílio ou asilo. Recordou-se que o fato de existir
a legislação de igualdade de
direitos entre portugueses e
brasileiros dispensaria a
formalização de asilo político, faltando apenas se decidir como o ex-General, sua
mulher e os 15 oficiais que
o acompanham viajariam
para o Rio de Janeiro.
NOTICIA OFICIAL
O Governo espanhol ain-

EUROPA -

1.° Caderno

D

Willy Brandt nega
relação entre seu
Partido e o terror

da não se pronunciou oficialmente sobre a situação
de Spinola e seu grupo, e
uma decisão é esperada
com ansiedade.
Além da possibilidade de
o grupo português resolver
vir para o Brasil ou Chile,
comenta-se a hipótese de os
oficiais pedirem asilo nos
Estados Unidos. A Embaixa-.
da norte-americana em Madri, no entanto, informou
não ter recebido qualquerpedido para autorizar a entrada do ex-General e seus
acompanhantes nos Estados
Unidos.
O Ministro do Planejamento da Espanha, Joaquim Gutierrez Cano, que
passou ontem pelo Rio com
destino a Lima, declarou, ao
ci^se
se referir à recente
"a
em Portugal, que
posição
de seu país no campo internacional é do mais absoluto
respeito à política interna
dos outros paises, de acordo
com o principio tradicional
de livre arbítrio, que usamos e pregamos."

Bonn — Em polemico discurso no
Parlamento alemão, o chefe do Partido
Social Democrático (SPD) e ex-Chan-1
celer Wllly Brandt rechaçou a tentativa dos Partidos de oposição de protender criar artificial e falsamente diante
do eleitorado uma ligação Ideológica entre o SPD e os terroristas.
Por sua vez, Helmut Kohl, chefe do
Partido Democrata Cristão (PDC) e do
Governo regional da Ronanla-Palatina-

Calmou
Especial

tomou parte no debate apesar do
membro do Parlamento, acusou
de estar pondo em marcha uma
campanha" contra a Oposição.

DEBATE ACIRRADO
O Parlamento alemão discute no momento as medidas de segurança necessárlas para combater anais intensamente o terrorismo, que obteve vitória com

o seqüestro do candidato a Prefeito de
Berlim, Peter Lorenz, trocado pela llberdado de cinco terroristas presos por vários delitos.
O debate evidenciou graves dlferenças entre os Partidos governamentais —
Social Democratas o Liberais — e da
oposição — Democratas Cristãos e Sociais Cristãos — sobre a forma de abordar a questão de segurança interna.

Agora que ser econômico ficou ainda mais
importante, o Risca não é só uma opção.
São três!
*f*

Em Talavera, a espera
tranqüila da decisão
.Rosentál

do, que
não ser
Brandt
"grande

11
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Alvos
para o JB

Madri — Com as mãos tinha confundido a rota, inpara o alto e projundamen- do à localidade de La Alte abatido, o General Antò- buera. pensando que era
nio de Spinola teria sido o Talavera La Real. Aliás,
primeiro dos fugitivos por- afirma-se que um dos pilotugueses a descer dos heli- tos nunca tinha manejado
cópteros, na Base Aérea de helicóptero, tendo de se vaTalavera La Real. Esta in- ler de apressadas insformação chegou a jornalis- truções. Ao que tudo indica,
tas espanhóis, apesar do si- os fugitivos partiram de um
lêncio absoluto das autori- sitio particular nos arredodades e da situação de deli- res de Lisboa.
dos e incomunicáveis em
Na primeira noite, o Geque permanecem o casal neral Spinola e sua mulher
Spinola e seus companhei- não quiscrajn jantar, aceiros de fuga.
tando apenas um copo de
O grupo estaim fortemenleite antes de dormir. Desde
te armado, mas imediata- qúc chegaram, todos os fumenti as armas foram en- gitivos passam a maior partregues aos oficiais do Exér- te do tempo ouvindo emiscito do Ar espanhol. Em sua soras de rádio portuguesas,
primeira conversa, o Gene- facilmente captáveis na reral Spinola teria afirmado
de Badajoz. Assim, a
não desejava voltar gião
que
"nunca mais" a Portugal, e par da evolução dos acontecimentos em seu pais, Spiqueria"só deixar a Espanha, nola deve ter sido informaem um aviso mili- do rapidamente sobre sua
mas
tar."
do Exército portuAs escassas informações expulsão
guès.
sobre a chegada dos militaAlguns jornais"o espanhóis
res portugueses indica m
estado de
informam
que
algum
momento
foi
que em
sua esGeneral,
do
animo
a
dada permissão
para
aterrissagem. Em setores posa c acompanhantes conoficiais insiste-sc na tese de tlnua de grande, abatimen"por
de grande
que
questões humani- to, mas também
tárias" a linica alternati- serenidade" Dizem que
houve novas compras de
va era hospedar o grupo.
Primeiro chegaram dois roupas e outros objetos de
helicópteros, e somente ai- uso pessoal, já que os portuguns minutos depois aterris- gueses chegaram praticasou o terceiro, pois o piloto mente sem bagagem.
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Novo Fusca 1300.0 menor preço de compra, 14 km por litro. Como as outras duas opções Fusca, economiza
uma bolada de dinheiro no uso e dá outra bolada de dinheiro na revenda.
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Grupo ac usa PC de
provocar rebelião
Madri e Lisboa — O Par- nha após o golpe militar de
tido Comunista Português abril passado.
O comunicado . acentuou
(PCPi pode ter provocado
deliberadamente a fracas- que Spinola, refugiado na
sada rebelião da última ter- Espanha após o fracasso da
ça-feira, a fim de fortalecer rebelião, foi utilizado pelos
suas posições no pais, se- comunistas como ferramengundo informou ontem na ta repetidas vezes. Toda vez
Capital espanhola uma or- que Spínola agia, afirma o .
ganização autodenominada documento, os comunistas
Grupo de Ação da Resistén- mostraram-se capazes de
fortalecer ainda mais seu
Portuguesa.
cia"Torna-se
claro cada vez poder em Portugal. O que
mais que as iniciativas pre- está acontecendo em Portucipitadas por parte dos mi- gal, conclui o comunicado,
li tares na terça-feira consti- não é mais um processo de
do
democratização, mas
tuiram-se em reação a uma
hábil provocação do Partido uma tomada do poder peloi>
Comunista" — afirmou o comunistas.
O ex-General Antônio de
grupo, num comunicada) entregue aos jornalistas em Spinola foi o principal res-Madri.
ponsável pelo golpe abortado de 28 de setembro passado, declarou ontem o CaSPINOLA UTILIZADO
pitão Dinls de Abreu ao
vespertino A Capital.
O documento acentuou
O oficial declarou tamque o ex-Presidente Antônio
de Spinola c outros oficiais bém que se as conclusões da
conservadores foram leva- investigação Iniciada depois
dos deliberadamente ao pa- de 28 de setembro não fonico para passarem à ação ram ainda divulgadas, isto
deve a que o ex-General
devido aos rumores de ins- se
"tinha certa influência e
piração comunista de um
iminente golpe de esquerda achava que podiam criar
um clima de perturbação."
e de que uma unidade do
Dinis de Abreu pertence
Exército havia recebido listas de conservadores a se- ao Regimento de Artilharia
Ligeira de Sacavém e conrem executados.
Não há informações sobre segmu na terça-feira passao grupo que distribuiu a de- da impedir um choque, ao
claração. Centenas de por- dialogar com o comandante
tugueses ligados ao regime lnsurreto, quando as tropas
anterior de Marcelo Caeta- rebeldes de pára-quedistas
no fugiram para a Espa- cercaram sua unidade.

Dietrich-Gensher adia
sua visita à Espanha
Madri — Foi adiada para
abril a visita oficial que o
Ministro das Relações Extcriores da República Federal da Alemanha, Hans
Dietrich Genscher, faria a
Espanha segunda e terçafeiras próximas. Anunciouse oficialmente que o adiamento da visita deve-se à
"imperiosa necessidade" de
que Genscher esteja em
Bonn na semana que vem.
No primeiro encontro do
Ministro alemão com seu

colega da Espanha, Pedro
Cortina, serão abordados os
temas das relações comerciais entre os dois paises
(há um déficit crescente
contra os espanhóis), os investimentas de capital alemão, o desemprego cada vez
maior entre os espanhóis
imigrados na República Federal da Alemanha e o relaclonamento da Espanha
com o Mercado Comum Europeu.

9.

Novo Fusca 1300 L Novos detalhes de conforto e beleza. Bitola mais larga. Como as outras duas opções
Fusca, é ter sempre à mâo dinheiro em casa.
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Novo Fuscõo 1500. Um carro ágil, jovem, robusto. Como as outras duas opções Fusca, a manutenção
mais simples e barata.

Linha Fusca
Economia de ponta a ponta.
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DO

GRUPO

DIRETORIA

TEIEBSÁS

TÉCNICA

EDITM. DE CONCORRÊNCIA N.» 004/75

DT

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA
CENTRAL TELEFÔNICA DE GARANHUNS
TELPE,
S/A DE PERNAMBUCO
A TELECOMUNICAÇÕES
torna público para conhecimento das firmas de Construção Civil,
no l.° andar
que a Comissão de licitação receberá em sua sala
do prédio da Diretoria Técnica, situado à Av. João de Barros 255
- Recife, no dia 15 do próximo mês de abril, ás 09:00 horas,
condições se acham
propostas para a licitõçáo em epígrafe, cuias
afixí.das no quadro de avisos no endereço acima c tem por
objeto a Construção de um prédio com 04 (quatro) pavimentos
» área total aproximada de 2.800m2 destinado a Contrai Tolctônica de Garanhun».
Outros esclarecimentos, bem como, pasta de instrução contendo projetos, especificações técnicas e cópia deste Edital, serão
fornecidos aos interessados, no endereço acima nos dias úteis,
12 do
no horário de 14:00 às 17:00 horas, » partir do dia
no valor
ecriente, mediante o pagamento da taxa de inscrição
de Cr$ 3.000.00 (três mil cruzeiros).
Recife, 09 de marco de 1975.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO

DO

ip

INTERIOR

Foguetes interrompem a
ponte-aérea no Camboja
Pbnom Fcnb, Saigon, Washington
e Pequim •— A ponte-aérea norte-amerlcana para a Capital do Camboja foi
suspensa ao meio-dia de ontem em virtude d.a explosão de um depósito de munlções no Aeroporto de Pochentong,
provocada por foguetes lançados pelos
rebeldes do Khirier Vermelho.
No Vietnã do Sul, o Governo de Salgon ordenou a mobilização geral para
enfrentar a ofensiva do vietcong, cujas
tropas conquistaram ontem mais uma
capital distrital — a sexta após quatro
dias de ofensiva. Todos os homens válidos de 17 a 43 anos foram convocados para os serviços militares, a fim de
fortalecer as forças que enfrentam os
comunistas.

BATALHA POLÍTICA
Em Washington, a Comisão de Relacões Exteriores da Câmara recusou
qualquer ajuda militar suplementar dos

SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Estados Unidos ao Governo de Lon Nol,
ao rejeitar, por 18 votos a 15, uma
emenda conciliatória do democrata Lee
Hamilton, que propunha a concessão de
135 milhões 600 mil dólares (Cr$ 1 bihão 47 milhões) até 30 de junho em
vez dos 222 milhões de dólares íCr$ 1,
bilhão 087 milhões) pedidos pelo Presi-'
dente Gctald Ford.
A subcomisão do Senado para ajuda
externa recomendou um auxilio militar
çxtra de 125 milhões de dólares (Cr$ 950
milhõesi, mas a proposta definitiva será votada no início da próxima semana pela Comisão de Relações Exteriores.
Já se fala em Washington na possibilidade de Ford recorrer ao poder de
veto do Executivo, mas o porta-voz da
Casa Branca, Ronald Nessen, declarou
depois da votação na comissão da Camaia que o Presidente continua confiante de que o Legislativo acabará por
aprovar o pedido.

A ilusão de onipotência

(SUDAM)

Aiilliony Lewis

EDITAL

do The New

Faço público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas, no período de 17 a 31
de março de 1975, na Sede da SUDAM, à Av. Almirsnte Barroso, n.° 426, Departamento de Pessoal e
nos Escritórios Regionais, as inscrições para o CUSSO
DE TREINAMENTO DA CLIENTELA A AGENTE ADMINISTRATIVO S.A. - 801, a ser realizado no período
de 02 a 18 de abril próximo em Belém e nas capitais
onde estão localizados os Escritórios Regionais.
Constituem clientela a Agente Administrativos
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
empregos de:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ESTATÍSTICO
RECEPCIONISTA
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Israel adverte contra risco de nova guerra

Telecomunicações de Pernambuco S/A
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Boston — Num recente artigo, comentei a tentativa Kia Administração
Ford em culpar o Congresso de entregar
a Indochina — ama tática reminiscente
do sórdido esforço nos anos 50 de culpar
os americanos de entregarem a China
aos comunistas.
Demonstramos que o episódio da
China estava vinculado a uma série de
artigos de Joseph Alsop. no Saturday
Evening Post, em 1950. Os artigos de Alsop — escrevi — "sustentavam que as
autoridades tio Serviço Diplomático americano, com preconceito contra o regime nacionalista de Chiang Kai-shek c
influenciados pelos comunistas, tinham
ajudado a solapar os nacionalistas".
NA BANDEJA
Alsop respondeu com uma carta
acusando-me de "falsidade gritante" e
dizendo que "jamais defendi tal tese em
qualquer ocasião". Sua carta, que foi publicada no The New York Times, disse que
seus artigos xlos anos 50 "eram uma anáUse da liderança devastadoramente incompetente do General Joseph W. Stilioell no teatro de operações da China—
Birmânia—índia, na II Guerra Mundial".
Pode ser que Alsop tenha esquecido
o que escreveu há 25 anos. Outros, não.
A série no Saturday Evening Post foi intitulada Porque Perdemos a China. Perto
do inicio do primeiro artigo Alstp escreveu que "a estranha, ainda secreta hislória interna tíe nossa política chinesa...
pode ser simples, ainda que sombriamente resumida". Após aquele gótico prelúdio, veio, entre aspas, este parágrafo:
"Durante todos os anos decisivos na
China, os representantes americanos lá
favoreceram ativamente os comunistas
chineses- Contribuíram também para a
fraqueza, tanto política quanto militar,
do Governo nacional. E, no fim, chegaram perto de oferecer a China aos comunistas, como uma ave assada na bandeja, durante os quatro anos que antecederam o triunfo final dos comunistas".
Quem assou a ave? Os artigos apontaram Stihvell — mas não só ele. Diziuin que "a tentativa americana de levar os comunistas ao poder "deve re-
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Time*

cuar "«os anos 30, quando o General
Stilwell foi adido militar nu China e.
seu assessor político, John Davíes, era
Vice-Cônsul".
Alsop citou despachos de Davíes c
dois outros funcio7iàrios do Serviço Exterior. John S. Service c Raijmond Ludden. Acusou que, embora não desleais,
eles revelaram "um preconceito emocioassessonal que è indefensável". Estes "tinham
segundo Alsop,
res políticos,
ajudado a criar o programa através do
qual os conumistas chineses teriam provavelmcnte assuinido o poder".
E' verdade que Alsop mais tarde se
Mas é também
opôs aa mccarthismo.
verdade que os ignorantes usaram o mito
a criar — o mito
que ele tinha ajudado "perderam
a Chide que os americanos
na".
Esta teoria diabólica distorceu a politica americana durante 20 anos. Alijou
do serviço diplomático aqueles que conheciam mais e tinham maior experiência dos asstintos chineses; desempenhou
um grande papel no envenenamento das
relações entre os Estados Unidos e a
China. Só quando o Presidente Nixon visitou Pequim foi possível desfazer o dano. Joseph Alsop voltou então ele próprio à China, e escreveu artigos sobre
a República Popular tão entusiásticos
quanto suas criticas tinham sido outrora
severas.
A noção de que os outros países são
nossos — e que os perdemos — ajudou
também a provocar o desastre americano na Indochina. Alsop, um poderoso
advogado daquela intervenção, costumava insinuar que havia alguma coisa pouco viril em permitir que um pais fosse
perdido. Já em 1961 ele escreveu que o
Vietnã seria o teste da firmeza da administraçào Kenncdy,
Algum dia nossa ilusão de onipotencia deverá terminar no Vietnã c Camboja, como terminou na China. Cicatritaremos mais depressa
os ferimentos
que nos inflingimos, a nós próprios, se,
desta feita, tentarmos evitar-nos culpar
reciprocamente por um- processo hisiórico que escapa a nosso controle.

Kissin ger vê solides
para acordo no Egito
Cairo, Londres, Jerusalém, Beirute — Depois de
um dia de relativo descanso visitando pontos turistlcos, o Secretário de Estado norte-americano.
Henry Klsslnger, afirmou ontem que está fazendo
"sólidos
progressos, embora lentos", em suas conversações com o Presidente egipeio, Anwar Sadat.
O dirigente egípcio, por sua vez, declarou ontem que seu Governo não é contra a conclusão de
um acordo com Israel com base em plano escalonado de paz, Kissinger viaja hoje a Israel, de lá
sagulrà para passar o sábado na Síria e na Jordania, regressando a Israel domingo, para voltar mais
uma vez a Assuã, no Egito, segunda-feira.
TROCA DE PLANOS
No atual estágio de sua missão, Kissinger não
está manifestando uma posição concreta norteamericana sobre as negociações, limitando-se a levar as propostas israelenses ao Egito e as propostas
egípcias a Israel, fazendo apenas uma ou outra sugestão.
A respeito dessas propostas, dirigentes israclenses comentaram: "O que o Secretário de Estado
nos trouxe de Assuã não nos deixou satisfeitos, pois
os egípcios estão buscando elementos que encaram
a situação por um lado apenas. O Primeiro-Ministro Yitzhah Rabin, por sua vez, entregou sugestões
que levam em conta tanto os interesses egípcios
quanto os israelenses".
Ao que tudo indica, a principal divergência
continua sendo a relutância egípcia em dar garantias políticas a Israel com uma declaração de não
beligerancia, preço pedido pelos israelenses
para
uma substancial retirada na península do Sinai,
incluindo os estratégicos desfiladeiros de Mltla e
ülddi e os poços petrolíferos de Abu Rodeis.
Depois da reunião de ontem, Sadat disse que
suas conversações com Kissinger já "superaram a
etapa do exame das grandes linhas, entrando na
análise de Idéias concretas para o estabelecimento
das condições de um possível acordo com Israel".
— Chegamos — acrescentou o Presidente egipcio — a um acordo sobre idéias concretas que Kissinger transmitirá a Israel antes de regressar com
a resposta. As negociações serão, sem dúvida, bem
difíceis, e acho que devemos evitar especulações até
o regresso do Secretário de Estado.
POSIÇÃO SOVIÉTICA
A União Soviética prosseguiu ontem em seu torpedeamento à missão Kissinger, através de nota
distribuída por sua Embaixada em Londres, dizendo que a tática do Secretário de Estado tem como
"objetivo obrigar Egito, Síria Jordânia
e
a aceitarem
as anexações israelenses, dividindo assim os países
árabes e deixando em situação explosiva a crise no
Oriente Médio."
•
O boletim da Embaixada assinala que "a atual
propaganda sionista e imperialista dá a impressão
de que a chave para a solução do problema cio
Oriente Médio está nas mãos do Governo dos Estados Unidos, que, por suas relações especiais com
Israel não pode, obviamente, ser um mediador objetivo".
Moscou sugere a criação de um sistelna de relacões no Oriente Médio que satisfaça, a longo prazo, os interesses de todos os Estados e povos envolvidos, sem exceção, o que, em sua opinião, só pode ser alcançado na conferência de Genebra, onde
seriam determinadas as obrigações de todas as partes em conflito.
RECONHECIMENTO DA OLP
A revista Al Hawadess, de Beirute, anunciou
ontem que os Estados Unidos se dispõem a reconhecer imediatamente a Organização de Libertação da Palestina (OLP); se esta reconhecer a existencia do Estado de Israel. O reconhecimento norte-americano seria feito ás vésperas da retomada
de conversações em Genebra.
A informação foi divulgada pelo diretor da revista, Sclim Louzi, que se encontra em Assuã, acrescontando que a decisão norte-americana de reconhecer á OLP faz parte de um acordo secreto aicançado pelo Presidente egipeio Anwar Sadat com
Henry Kissinger.

60.

As declarações de Gur foram feitas pela rádio, durante visita de inspeção à
frente de Golan, acrescentando o General que uma
nova guerra, cm virtude da
grande corrida armamentista na região, poderia
transformar-se na "maior
batalha blindada da História", com participação muito intensa da Força Aérea
c da artilharia.
SINAIS DE GUERRA
Fontes militares c a imprensa de Israel d*?ram
grande destaque ontem na
divulgação de informações
sobre "numerosos indícios
que demonstram a existência de preparativos para o
reinicio das hostilidades,
tanto por parte do Egito
quanto da Síria."
A Rádio Nacional israilense afirmou que havia
fortes sinais indicando que
a guerra seria reiniciada
pelo Egito c a Síria se o Secretário de Estado norteamericano, Hcn.y Kissinger,
fracassar cm suas aluais
gestões de paz.
Entre aqueles sinais, os
setores militares e os jornais anotam:
— as obras de fortifieação
realizadas pelo Egito no
canal de Suez;
a viagem de um contratorpedeiro egípcio cruzando toda a extensão do
canal:
a intensificação, nas
últimas semanas, do abastecimento bélico soviético ao
Egito;
as declarações bélicosas do Presidente egípcio,
Anwar Sadat, c seu Chanceler Ismail Fahmi;
as grapdes manobras
militares realizadas nos últimos dias pela Síria nas
proximidades de Golan.
COMANDO CONJUNTO
O Partido governante sirio realizará um congresso
extraordinário para pronunciar-se sobre a criação
de um comando militar
conjunto sirio-palestino
proposto pelo presidente da
Organização de Libertação
da Palestina (OLP), Yasser
Arafat. Na opinião dos observadores locais, o acordo
.se concretizará.
O Governo dos Estados
Unidos pediu ontem aulorização ao Congresso para
efetuar a venda de 4M torpedos MK-46, anti-submarinos, ao Irã, c dois aviões de
transporte de tropas ao Kuwait.

Faiçal pretende
visitar o Papa
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Telavly, Damasco, Beiruto, Washington — O chefe,
to Estudo-Maior das Forças
Armadas de Israel, General
lyiorriechai Gur, advertiu os
árabes sobre "os perigos de
uma nova guerra, que seria
multo ffrave", no momento
cm que os meios israelenses
vem denunciando egípcios e
sírios pelo fortalecimento c
intensa movimentação militar nas linhas de cessar-fo-
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Beirute — A Agencia Árabe de Informação, de Beirute, afirmou ontem que estão
sendo realizados contatos
para organizar uma visita
do Rei Faiçal, da Arábia
Saudita, ao Papa Paulo VI.
Faiçal c o protetor dos lugares santos islâmicos «
chefe espiritual dos Wahabitas, severamente ortodoxos.
O tema principal da entrevista seria o estabelecimento de uma estratégia
comum cristão-muçulmana
objetivando conseguir a devolução aos árabes da Vclha Jerusalém, cm poder
das tropas de ocupação israelenscs desde a guerra de
1967. Nos últimos anos o
Vaticano vem com frequencia isistiiulo na criação de
um estatuto especial para a ,
Velha Jerusalém.

Iraque dá Irégua
a rebeldes curdosBagdá, Beirute e Teerã —
O Iraque decidiu efetuar-•
um cessar-fogo temporário
em sua luta contra os cur-dos da Região Norte do pais,
afirmando, no entanto, que
a trégua durará a p c n a s
duas semanas, ao fim das
quais o Exercito se mobilizará para "liquidar de uma
vez e para sempre os insurgentes."
O cessar-fogo foi obtido
por mediação do Governo
do Irã, que pediu a trégua
a Bagdá para dar oportunidade aos rebeldes curdos de
se dirigirem a território iraniano, retirando-se do Iraque para sempre.
O órgão ilos separatistas,
Voz do Curdlstão, anunciou
que suas forças resistiram
e repeliram a grande ofenslva iraquiana, sem fazer
qualquer referência ao cessai-fogo.
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Ancara — O Prlmclro-Mlnistro interino da Turquia,
Sacll Irmak, apresentou oniem a renúncia cie seu GaViinetc ao Presidente Fahrl
Koruturk, depois de infrutiferos esforços para formar
um novo Governo. Um comunlcado d a Presidência
informou que Koruturk
aceitou a renúncia e convocou para segunda-feira uma
reunião dos seis prin .ipals
Partidos, a fim de cncontrar uma solução para a
crise política do pais.
O líder do Partido Republlcano do Povo, B u 1 e n t
Ecevit, cuja renúncia como
Primeiro Ministro a 18 de
setembro último precipitou
a crise, anunciou que participará da reunião e abreviará sua atual visita à República Federal da Alemãnha, Holanda e Grã-Bretanha. Ecevit está em Bonn
e manifestou a esperança
de que o Governo alemão
reestabeleca de imediato a
ajuda militar á Turquia.
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OTAN quer maior redução militar
Viena — Os paises do Pacto de
Varsóvia estão dispostos a retirar
um número maior de tropas do que
a Organização do Tratado do Atlantico Norte (OTAN), mas os paises do
Ocidente ainda consideram que a
redução será Insuficiente.
Os critérios dos dois lados, reunidos em Viena na Conferência sobre Redução Mútua c Equilibrada
das Forças, foram divulgados depois
da reunião de ontem.
PROPORÇÃO

l

Na reunião de quinta-feira da
semana passada, os paises socialis-
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de Giro Próprio no valor de CrS 10.108.000,00, ou seja, quase 23?1
do Capital .Social.
O valor patrimonial de nossa ação também vem crescendo em
ótimos níveis, apresentando os • seiíúlntos índices:
1072 1.4II
1073 1.117
2.14
1971
Resta-nos por fim, agradecer a confiança, o apoio e o Incentivo
«iúe tentos recebido de nossos Acionistas, Clientes, Fornecedores,
liancos e Entidades Governamentais, iuc nos têm ajudado bastante
a conduzir a Empresa visando o Progresso.

Estes aspectos positivos de nosso esforço comercial permitiram
ntinuir um faturamento de CrS 274.000.237,29, significando um aumento de 34.8% sobre o ano anterior. Este resultado comercial nos
entusiasma, tendo em vista a complexidade c a competitividade do
mercado em 1974, sobretudo na 29 metade do ano. Melhoramos aiKÍÍns índices expressivos, apesar de não termos obtido o mesmo
êxito em outros. Nossa liquidei tem evoluído da forma abaixo:

MiVeiciVtamos a V. Sas,, o Balance patrimonial e oTJcmônsti-ntlvo
<lc resultados dá Empresa; referente ao exercício encerrado em 31
_
de dezembro de 1971.
Neste exercício de 1971 conquistamos novas posições de mercado
i- melhoramos a qualidade de nossos produtos. Promovemos diversos
lançamentos de novos produtos, tanto na linha de plusllcos como
manufaturados. No mercado manufaturado (bolsas e malas), de estofaminto e na Industria automobilística, nosso Courvin, de liderança
Indiscutível, conta agora também com o Marvclou o Fairlainc. pro.
dutos polmretánicos, boje largamente, usados nos Estados Unidos,
Europa e Japão; c, neste arlijo, também mantemos hoje a liderança
<le mercado.

Corrente

Seca

Geral

1972 1.87 1.27 1.32
1973 1.72 1.U7 1.4K
1974 1.95 1.0L 1.00
Nosso lucro liquido de CrS 11.106.072,91 é bastante expressivo
lcvaudose em conta que fizemos uma substancial reserva para Capital

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31

llio de Janeiro, 07 de marco de 1973.
A Diretoria

DE DEZEMBRO DE 1974

PASSIVO

ATIVO

Irmak havia concluído
consultas com o Partido Nacional da Salvação e com o
Partido Republicano da
Confiança (dois dentre as
menores agremiações de direita), depois de ter também terminado, sempre
com resultados negativos,
entendimentos com o Partido Republicano do Povo
(centro-esquerda) e o Partido da Justiça (de direita),
visando à criação de um
Governo de coalizão.

1; EXIGlVEL A CURTO PRAZO

1, DISPONÍVEL104.053,55
"'
_._ •«.821.738.8»
8.717.639.23
"•
• ....

1.1 Bens Numerários
1.2 Depósitos Bancários a Vista.
1.3 Titulos Vinculados ao Mercado Aberto
2. nEÁUZAVEti A CURTO PRAZO
2.1 Estoques
2.1.1 Produtos Acabados
2.1.2 Produtos em Elaboração
2.1.3 Mdtcrlas-TTtmàs
2.1.4 Ferramentas, Pecas e Mat. Manutenção
2.1.5 Materials Diversos
2.1.6 Importações em Andamento
2.1.7 Outros
2.1.7.1 Material de Expediente

28.300.286.07
10.C1?:218.Õ2
22.104.260.63
2.043.231.45
65.779.S7
1.346.621.77

2.2.2 De Empresas Subs. ou Coligadas
2.2.2 Outros Créditos
2.2.3.1 Bnnijos Couta Especial
2.2.3.2 Exportações em Andamento
2.2.3.3 Contas Correntes
2.2.3.4 Adiantamentos a Empresados
e Bens
.3 Valores
'.:.::. 1 •Títulos e Valores Mobiliários
2.2.2 liciu: não destinados u Uso ..
2.3.3. Outros Valores e Bens

Alcnas — O Governo da
Grécia colocou ontem na reserva mais 13 generais que
participaram da fracassada
¦ conspiração militar de 24 de
fevereiro último. Entre eles
estão os Generais Spiridone,
Eliolopoulos e Lamboussis,
considerados chefes da rebelião e que se encontram
atualmente presos com outros 34 oficiais.

64.863.131,34

390.732,93

2.2 Créditos
2.2.1 Contas a Rci-cher de Cientes ... ....
(—1 Valores Descont.idos
(—) Provisão para Devedores Duvidosos

Grécia reforma
13 generais

114.471 997.04
i54.2o2.003.03)
( 3.434.130.02)
50.1134.934.60
.4.33.230.39
402.104.86
G21.61l.3B
104.3U0.95

...
..'•.

•••••
2.1.Fornecedores
2.2 Empresas Subsidiárias ou Coladas
2.3 Diretores e Acionistas
l"l'2.4 Instituições Financeiras . .-..'.
2.5 Debchiuros e Debent. Conversíveis em Circulação
a
Longo
Prazo
Exigibilidades
2.6 Outras
2.6.1 Imóveis a Pagar
2.6.2 1C.M a Recolher (Lei 1033/71)

60.443.323,26

.

125.316.509,60

Ativo Circulam»

134.138.248,43

1.730.631.33
1.077.255. R'i

B. POETAS

2.807 137.15

44,WS .250,71

(21.232.632.75)
;adas

1.433.673.'i')

8.766.373,4-t

53.026.024.21

Real

ISO.972.750,79

3.144.S56.70

n.° 1}

412Í 573.94
41.S44.7S

3.599.275.42

Subíòial'

193.572.035.21
29.970.970.09

13.791.140,20

3.1 Capital Subscrito IXola nfi 2)
(—) Capital a Realizar

3.2 Canltal Excedente
3.3 OàVrcção Monetária do Ativo Imobilizado
3.4 Reservas Legais
3;4.1 Reserva Legal fD.L. 2627)
3.4 2 Reserva para Maiitlt. do Capital de Giro
3.4.3 Outras Reservas Legais

de

'.'.'.'.'.'.'.".'.

15.327.640,62

3.460.011.27
15.379.307,76

10.033j310.03
316.216,00

Capital
17 737 730,90
11.106.672,01

23.344. '112,08

1.1 Venda dos Produtos
1.2 Prestação de Serviços .:

4. RESULTADO PENDENTE
4 1 Receitas Diferidas . •
4.2 Outras . .

5. CONTAS

DE

Subtotat

103.572.035.21
20.979.976,09

ToUl

22.1.332.012.20

COMPENSAÇÃO

Despesas Diferidas
de
• il„ item 5 1 CiSserá
2.045.397,18, correspo mie a lusnlieiencias constatadas- ent depreciações
r-iri
'¦'"
,-icios futuros, consoante a nova
efetivada em exercícios
cuja apiopnaçao
exercícios .interiores
legislação vigente.
- pôr, 20.903.124
---.- representado
•-.
, está
,
Nota 2. Capital Subscrito — o Capita Social, totalmente Intcgrallzado;
1,00.
de
Çrs.
de ie es ordinárias e 20,003.124 do acues preferenciais, todas de valor noturna
TC
ordinárias,
ações
de
milhões;
de
4.000.0^0
(quatro
C? Itòh V Co Ltd., Japão, é detentora
gistro EIRCE li.' 60/3012-6009.
Jo« Navlor R«h»
José' Mjria Vlelr.
Haroldo
Diretor .Superintendente
Téc. Contab. CRC-GI1 19383
CPK 043.583.417
Nota 1,

274.600.237,29
•
43.y22.26

••
__

•..•••

105.033.3 |.,JJ

NOTAS EXPLICATIVAS

1, Renda Operacional

Faturado

87.613.130,6»

41.925.248,00

,.

223.352.012,20

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974

2, Imposto

26O.00ft.OO
7.371.127,0.)

7.282.6D3.-U

DE COMPENSAÇÃO

Ivo Andric
morre em
Belgrado
Belgrado — Morreu aos
82 anos o contista e romancista iugoslavo, Ivo Andric,
Prêmio Nobel de Literatura
em 1961 e ex-presidente da
Associação de Escritores, no
Hospital Militar de Bclgrado. ontem. Considerado o
do país,,
escritor-simbolo
Andric — filho de católicos
croatas — era um discreto,
sistemáticarecusando-se
e
mente a dar entrevistas"indeproclamando-se um
pendente" no que se refere
à política.
Nascido em 1892 — como
o Presidente Josip Tito, que
o nomeou para importantes
cargos públicos sabia como
ninguém descrever o cenario multinacional e multirracial de sua terra.

11.157.022,20

3. NÃO EXIGlVEL

3 5 Reservas Estatutários . .
3.0 Reservas Livres
3 6.1 Reserva para Aumento
3.7 Provisões
3.8 Lucros Suspensos
3.8.1 Saldo Anterior
3.8.2 Saldo do Exercício

34.372.775.31
31.140.128.21
"~6j.512.903.~52

Ativo
S. RESULTADO TENDENTE
5.1 Despesas Diferidas (Nofa
5.2 Outras
5.2.1 Seguros Antecipados
5.2.2 Depósitos e Cauções

68.827.040,14

41.926.248,0»

3.4 Outros Valores e Bens
3.4.1 Bancos Conta F.G.T.S
3.4.2 Empréstimos Compulsórios
4, IMOBILIZADO
4.1 In.obili/açõ.-s TécnicasValor Histórico
(••¦) Correção Monetária
(vr.) V.iior Corrigido ....
Acumu
(—) Depreciações
4.2 Imobil!7,açõcs Financeiras
4.2.1 Participação cm.Empr rsus Sub' . ou
ais
4.2.2 Aplicação por Incent ivos
4.2.3 Cauções Permanentes
4.2.4 Outras
4.2.4.1 Ações de Tcrc

30.399.508,81
1.1 Fornecedores
1.2 Empresas Subsidiárias ou Coligadas
iiíiTJWíl
1.3 Diretores e Acionistas
ij.ui..jio.di
1.4 Instituições Financeiras
....-,
1.5
Provisões
_,.,
,,nnrV.n
1.5.1 Para Encargos Financeiros
n
2.080.000,00
1.5.2 Para Imposto de Renda 1973
•»•.
1.6.0utPis Exigibilidades a Curto Prazo
nnnor»
™J-nn»'nft
1.6.1 Imóveis a Posar
,,i;í«-e c-J
1.6.2 Financiamentos a ImportaçõeslH,r^}
1.6.3 Impostos a Pa-jar
M.-iiXo
1.6.4 Contribuições a Recolher
íiÀ-aSS'S.1
1.0.5 Comissões a Paliar
Pagar
i
a
Dividendos
1.6.6
*
nni ni07
!--j,I'-?
1.6.7 Contas Correntes
1.566.660,31
1.6.8 Contas a Pa;ar
2. EXIGlVEL A LONGO PRAZO

3'. BEALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3.1 Créditos-de Cientes
3.2 Créditos (ie Empresas Subs. ou Coligadas
3.J IU-ns não destinados a u.-o

Na semana passada, o
Governo retirou do serviço
ativo 46 oficiais superiores,
dois vice-brigadeiros de Aeronáutica. oito comodoros e
quatro vice-almirantes da
Marinha, todos implicados
na tentativa de golpe de estado. A situação de 400 oficiais de escalão inferior,
acusados de ligações com a
ditadura grega, continua em
estudo e a sua punição será
adotada pelas autoridades
ainda este mês.

Visão já nas bancas.

TIJUCA: R. Gen. Roca 826/3.° and.

kelsorvs indústria e comércio s.a.

Senhores Acionistas

Há 10 dias, o Presidente
Koruturk havia encarregado Irmak — professor de
medicina, de 70 anos — de
formar um Governo de unidade nacional. O PrimeiroMinistro interino organizou
um Gabinete integrado
principalmente por tecnocratas, mas não conseguiu
o apoio do Parlamento.

Em entrevista exclusiva a Vikíío, o embaixador Sol I.inowitz
fala ile um trabalho —"As Americas num mundo em mudança"
—, elaborado por uni grupo de
especialistas não governamentais;
.sobre as relações entre os EUA c
a América
Latiria. Eles analisa"quadro
ram o
dessas relações e
fizeram algumas sugestões ao Governo de Washington sobre como
seria possível melhorá-las. Há no
Congresso americano uma subcomissão que estuda uma forma de
transformar as conclusões do Irabalho num corpo de leis.
l.cia ainda cm Visão: As no.vidades dó dicionário de Aurélio;
Quem será o sucessor de I-ord'.';
Como os políticos podem ajudar
a distensãó; De onde vem o diiihciro do Vaticano?

O EBC eslá oferecendo 500 BOLSAS DE INGLÊS para iniciantes. O candidato, ISENTO DE MENSALIDADES, pagará apenas 1 taxa ÜNICA de
administração de 90,00. A credencial de BOLSA é obtida à Rua das
Marrecas 36 gr. 607 ou nas secretarias do curso-.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

PROBLEMA

EUAe
América Latina
vão fazer as
pazes?

BOLSAS DE INGLÊS

partes reduzam seus contingentes
numa proporção de 5%."
A reação do Ocidente ante a
proposta comunista foi divulgada
pelo Embaixador Robert, Wlnter, de
afirmou quò a
Luxemburgo, que
proposta era mais uma questão de
procedimento do que uma mudança substancial profunda.
O Ocidente propôs que cada lado reduza suas forças terrestres na
Europa Central até deixá-las num
nivel de 700 mil homens. Entretanto, nas conversações que começam
em outubro de 1973 Moscou não
quis renunciar à atual superiorldade numérica de sua própria força.

tas apresentaram uma proposta basoada na porcentagem que, na sua
opinião, leva em conta a exigência
feita pela OTAN para que a redução
das forças comunistas seja maior
do que as forças da Aliança do
Atlântico, a fim de compenwar a
atual superioridade numérica dos
comunistas.
Assinalou-se que a União Soviétlca aceitou que cada lado reduza as tropas que tem no centro
da Europa numa razão de 10 mil
homens este ano. Depois os sovléticos disseram que aceitariam de
bom grado a proposta ocidental:
que no fim do próximo ano as duas
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274.644.150,55
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32.105.463,42.

.. 242.473.696.13
156.010.804,53
3. Renda Operacional Liquida (I — 2)
.../
*
4. Custo dos .Produtos Vendidos
5. Lucro Bruto (3 — 4)
6. Despesas com Vendas
7. Gastos
7.1
7.2
7.3
7.1
7.5
7.6

¦

II

I
I

ll.-,.553.80,.,r,4
;;;;;;;;;;;
37.431.336^17

..
..

Gerais
1.187.500.00
D.990.330.0B
556.058.53
13.350.926,93
~'_ 27.081.835,59

Honorários da Diretoria
Despesas Administrativas
Impostos c Taxas Diversa
Despesas Financeiras ....
Provisões Diversas
Perdas Diversas

*•*•
prêclnrões e Amortizações
cio Operacional <ü — G — 7 — li)
ndiis não Operacionais
*•
spe.-ns jiíio Operacionais
icio Líquido .mi tes do Imposto tio Hérnia \'J -•* 10 — 11)
ile Ronda pujfo no período
Il posto
'¦'.
luró Liquido depois tlr) Imposto de Renda
i:,. 1. tro Soípcmo mi SaUlo Anterior
10. K iversão de Provisões. Prévltoes e HcÜervas
H ,1 Piovi-âo paia Devedores Duvidosos
.2'¦•.'royUíio' para linpõstn dç Uouda
Yi Oídrr.s Previsões e Provisões

Gratificações
Parles beneficiárias
Provisão para Imposto du Honda
Outras Próvhün.»
Itcsultado a Distribuir (M + 15 + 16 — 17 — 13 — 10 — 20)
21.1 Dividendos c Bonificações
.2 PrevUôes e Koséryns
21.2.1 Reserva Letal
21.2.2 Reserva paia Manut. Capital tlc Giro Próprio
21.2.3 Outras Previsões c Reservas
,
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Fernando Róger* Marasciúlo
Riymando Enéas Gonçalves
Cirlo» Comes de Orvalho

23.923.302',20

PARECER DOS AUDITORES

23.923.302Í20
AO1!

Senhores Diretores,

Conselheiros e Acionistas da
KEl.SO.VS INDÚSTRIA" E COMÉRCIO

730.39fi.7l
06.474,00

ZH*

333,370,71

""!!!"!!!!"!" s.ono ono',00

58-l.000.C0
10.108.000,00
10.002.000,00

11.106.672,01

iJirctor-Prcsiilcnlc: Jaiiury Gentil NÜilos

Í^V

S. A., deE
Na qualidade úè membros do Conselho Fiscal da- KELSON-S INDUSTRIA livrosÇOMÉR.CIO
e documentos, rete'
ciáramos que procedemos ao exame do balanço geral, conta de lucros e perdas,
oídem.
em
tudo
encontrando
perfeita
de
1974,
rciuesfo-^reíclo"enccViado em 31 de dezembro
Hio de Janeiro, 10 de março de 1075.

621.367,66
*.'
20.421.102,12
"¦" !!"!!!! 3.502.20(1,03

.3 saldo Atual

B

PARECER DO CONSELHO FISCAL

S.A.

Examinamos o balanço patrimonial, anexo, da
em 31 de dezembro de-1074 é a respectiva demonstra
quela data. Nosso exame foi efetuado de acordo com
.Hienleineiite, incluiu as provas nos rejüstios contábeis
necessários nas circunstâncias.

S.A
KELSON-S TSWSTfUA B
o
J
esen
çáo do resultado eço:- COMÉRCIO
as normas de auditoi . c i ..lniei te aciil s
e outros, iirocediniontos de auditoiia que

Ifvantadr.
lindo
^
c oonse
Julgamos

'c°n"N^%^Vco.
.'
En. nossa opinião, o balanço patrimonial e a demonstração, do res«».»'!»
. k -sON.? 1MJU* bl.V b c»
ridos, representam, adequadamente, a posição patrim onial e linanceira
opei acues coi icspomli Ucs ao exci
MKltCIOS.A., cm 31 de dezembro de . 1074, e o resultado de suas
B0r«lmenta sçeitw «" "«.$&
íiindÒ naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade
cm tclaçao ao CNeicicro
tlíienles estatuídas pelo Baiico Central do Uiasil, aplicados com uniformidade
anterior,
,
., de
.
,de 19u
,„-.,fevereiro
Rio de Janeiro, 14
<t CIA. — AUDITORES E CONTADORES
CilC-GB IV 31. de OO.OB-51
Cad. Esp. Audit. ludep. PJ.10
BANCENTRAL — GE.MEC-KAI-74/103-l'J

ERANZONf

llson

Ribeiro

de .Almeida

¦

¦
CRCGlt 833»
' Contador Responsável
¦
Cad. Esp. Audit. lndcp. Pl'-2iiu
152,¦¦¦¦-•¦
¦
li'-'
Brasil
lndep.
Int. Atldlt;
BANÇENTltAL — Gi;.MEC-RAl-74/Iti;lM'.r ¦

TjireloV-Supcrintciidentc: Haroldò João Naylor Bocha
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'O ôra&íís esperou muito tempo pelo reboque no final da Av. Rio Branco

Ônibus da
CTC sofre
acidente

Sindicato das Empresas de
Seguros Privados e Capitalização
do Estado da Guanabara
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidadas as Companhias Associadas, por
seus representantes, a reunirem-se em Assembléia
Geral Ordinária, no dia 25 do corrente, terça-feira,
às 15 hs., na sede social do Sindicato, na Rua Senador Dantas, 74 — 13.° pavimento, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) leitura, discussão e aprovação do Relatório
Anual e Balanço do ano civil de 1974;
b) discussão e aprovação da Proposta de Orçamento e Receita e Despesas para o Exercício
de 1976; e
c) fixação de mensalidade.
"quorum"
Caso não seja obtido
para a primeira
convocação, ficam desde logo convocadas as Associadas para a segunda convocação a realizar-se no dia
31 deste mês, segunda-feira, às 15,30 horas, no
mesmo local.
Rio de Janeiro, 14 de março de 1975.
{a) Carlos Frederico Lopes da Motta
Presidente
(p

Acidentado às 13 horas
na Av. Rio Branco, em frente â Çinelandia, até o fim
da tarde de ontem ainda
não havia sido removido o
ônibus da CTC, linha C-10,
Mauá-Fátima, que teve o eixo partido e se arrastou peIo asfalto sem a roda direita dianteira. Seus passageiros nada mais sofreram
além do susto.
O ônibus é um dos 198
carros-transplante — antig o s trolleybus adaptados
com motor a óleo diesel —
que a companhia mantém
em transito, apesar de pesadões e vagarosos, em péssimo estado de conservação.
Leia editorial
"Ônibus Desgovernados'

DO
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Sexta-feira,

14/3/75
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1..° Caderno

Geisel maneia incorporar
o Forte Copacabana
ao patrimônio da União

Centro de Reabilitação do
Juiz quer
apurar briga INPS na Riachuelo amplia
no Minerva este mês faixa de atuação

Brasília — O Presidente da República assinou decreto, ontem, autorizando o registro
em nome da União do imóvel constituído da
área do Forte Copacabana, com as seguintes
dimensões e confrontações: "Começa do Ponto Um, canto que abriga o Corpo da Guarda,
fazendo frente para a Praça Coronel Eugênio
Franco, do lado da praia com o mesmo nome,
incluindo terreno de 961 metros quadrados".
A pedra fundamental dessa praça de
guerra foi lançada em 8 de janeiro de 1908 e o
Forte Copacabana foi inaugurado em 28 de
setembro de 1914, em cerimônia à qual compareceu o Presidente Hermes da Fonseca. Na
época, recebeu os mais modernos armamentos
existentes, fabricados pela Krupp.
INSTALAÇÕES
Na construção do Forte Copacabana, que
durou seis anos. «oram consumidos 40 mil metros cúbicos de concreto. Suas muralhas externas medem 12 metros de espessura. Tem
uma cúpula com dois canhões de 305 milímetros, outra com dois canhões de 190 milímetros
e ainda canhões antiaéreos. Para a defesa
aproximada, possui metralhadoras Madsen
ponto 30 e Browing ponto 50.
Além de instruções específicas de artilharia, são ministradas no Forte Copacabana
aulas especializadas para aprimoramento de
soldados,
O decreto presidencial menciona ainda,
para registro em nome da União, a área "que
coincide com o alinhamento atual, atingindo
o campo de futebol, localizado em terrenos
próprios da União, obtidos há algum tempo
a terceiros". Foi também incluída
por
"todacompra
a parte até a ponta de Copacabana
contornando por. inteiro a fortificação num
polígono irregular que corresponde a um retangulo de 22 por 44 metros, conforme registro em Cartório do 29 Ofício do Registro
Geral de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro".

O titular da 16a. Vara
Criminal, Juiz Asclcpiades
Eudóxio Rodrigues, encaminhou à 8a. Delegacia Policiai, para conclusão, o inq u é r i t o que apura a
agressão sofrida por Válter
Moreira Sales Filho, no último dia 2 de fevereiro, que
lhe custou a extração do
baço em delicada cirurgia.
Registra o inquérito que
Válter participava de um
baile no Esporte Clube Minerva, quando ocorreu uma
briga generalizada e ele
acabou ferido a bala. Apcnas Adelino Alves está indiciado como provável autor
da agressão.

Alunos são
ameaçados
por esgoto
As crianças da Escola Estadual Avcrtano Rocha, Jacarepaguá, estão ameaçadas de contaminação por
doenças infecciosas: a caixa
coletora de esgoto, localizada no meio do pátio de recreio, está sem vedação,
com os detritos expostos.
A diretora da escola já
pediu providências às autoridades, sem quaisquer resultados. Os pais dos alunos
pedem uma solução urgente
para o problema. Se.chover,
dizem, a ameaça de contam inação aumentará pelo
transbordamento do esgoto.

O MÍNIMO QUE SE PODE EXIGIR
DE UMA RÁDIO É QUE ELA
RESPEITE OS SEUS OUVIDOS
E A SUA INTELIGÊNCIA.

Apesar de estar com o setor de hidroterapia e
parte das oficinas de avaliação profissional parados
há um ano — desde a mudança para o prédio da
Rua Riachuelo — o Centro de Reabilitação Profissional do INPS na Guanabara pretende ampliar ainda este mês sua faixa de atuação, passando a atender também a epiléticos e neuróticos com capacidade de trabalho reduzida.
Com o funcionamento da hidroterapia, o Centro teria condições de atender a mais 70 clientes por
dia. Atualmente há 650 pessoas em tratamento de
reabilitação, das quais mais de 80% com problemas
causados por acidentes de trabalho e com redução
de 30% a 60% em sua capacidade de trabalhar.
Adaptação
Além da recuperação fisica dos mutilados, o Centro
de Reabilitação Profissional
íaz em suas oficinas um
treino profissionalizante
para saber que tipos de
atividade cada pessoa deficiente pode realizar. Esse
trabalho é complementado
com o auxilio de um arquivo de 1 mil 600 empresas
cadastradas e os empregos
que elas podem oferecer.
O arquivo dispõe ainda de
uma relação de 2 mil 200
funções analisadas em
todos os s e u s r equisitos,
como descrição da opera.ção, a postura necessária,
esforços e movimentos
exigidos para sua execução,
além das condições de personalidade, percepção, atenção e memória requeridas
para cada tipo de atividade.
Depois de estabelecer a
relação entre os requisitos
exigidos para determinada
função e a capacidade do
reabilitado para exercê-la, o
Centro encaminha os cllentes às empresas que oferecem colocações e treinamento especifico. Atualmente, há 100 reabilitados
em fase de treinamento em
diversas empresas. Numa
pesquisa feita no ano passado, foi comprovado, entre
142 casos analisados,
•73% dos reabilitados que
permaneciam no mesmo emprego que obtiveram um
ano antes.

Instalado desde março do
ano passado no prédio de
12 andares o Centro de Reabilitação Profissional funciona diariamente das 8 às
17 horas, atendendo as pessoas encaminhadas pela pericia médica do Instituto,
dentro da faixa considerada
como incapacidade permanente, que corresponde ã
perda de 30% a 60% da
capacidade de trabalho.
Dispondo ainda de áreas
aproveitáveis em seus andares, o Centro espera apenas
a chegada de funcionários
especializados — iá contratados pelo Instituto — para
poder ampliar sua capacidade de atendimento de
650 para 720 clientes em
dois turnos.
Nas oficinas de adaptação profissional ainda
estão parados os setores de
pintura a pistola, solda, eletrotécnica, eletricidade de
construção e marcenaria,
que funcionavam antes da
transferência do Centro,
originalmente instalado
num prédio anexo ao ambulatório São Francisco
Xavier.
Na sala de hidroterapia
permanecem inativos o s
tanques de água e de parafina e os aquecedores de
água, todos empregados nos
tratamentos para redução
de edemas, dessensibilização de cotos e diminuição
de bloqueios articulares.

Contratação
As superintendências reglonais do INPS em todos
os Estados estão autorizadas a contratar diretamente serviços de iriédicos, através de seus cônsultórios ou de hospitais particularcs cm casos de
acidentes coletivos, atinglndo a um grupo de pessoas
superior à capacidade de
atendimento dos hospitais
próprios ou contratados.
O secretário de Seguros

Sociais do INPS, Sr João
M eneses Autran, explicou
que o mesmo sistema poderá ser mobilizado em casos
de catástrofes o u íenômenos epidêmicos que coloquem em risco a saúde da
comunidade e também no
atendimento de casos isolados especiais, em que os
serviços próprios do INPS
ou de seus contratados não
disponham de determinado
recurso.

CONSELHO NACIONAL
DO PETRÓLEO
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.° 2/75

AVISO DE EDITAL

O principal objetivo de uma
rádio deve ser levar até você o
mundo em que você vive.
Através das notícias, que são
os fatos do mundo.
Através das músicas, que são
as emoções do mundo. Sem gritos
ou distorções.
O julgamento final sempre deve ficar com você. Esta é a idéia
da Rádio Jornal do Brasil/AM,
uma emissora que procura levar
a você diariamente uma visão objetiva e sensível da terra em que
vivemos.
Com um mínimo de 80 edições por dia de um noticiário ágil,
vivo transmitido praticamente no
momento em que a notícia está
acontecendo.
Mais quatro edições diárias do
Jornal do Brasil Informa.
Com o comentário do esporte,
diariamente, em Campo Neutro.

A Comissão de Licitações, constituída através da
Portaria rv.° 15 de 10 de janeiro de 1973, do Exmo.
Sr. Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, chama a atenção dos interessados par^ o.EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS N.° 2/75 afixado no 28.° andar
da Avenida Treze de Maio, n.° 13, sala 2809, na eidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
que receberá no dia 02/04/1975 às 16.00 horas,
propostas para a prestação de serviços de conservação e manutenção de cinqüenta e dois (52) aparelhos
de ar refrigerado, que se encontram em uso nos seguintes locais:
Seção de Análises, sito à Avenida Pasteur n.°
250 fundos; Avenida Treze de Maio n.° 13, 28.°
andar; e Garagem — sito à Rua Major Fonseca n.°
51-B — Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Tudo isso transmitido com 100
quilowatts de potência e antena
dirigida. O que significa um som
mais puro, mais claro, mais forte.
Com presença total em seu receptor. Um som como seus ouvidos
merecem. Uma programação como
sua inteligência merece.
Porque a Rádio Jornal do Brasil/AM procura sempre exigir de
si mesma tudo o que você poderia
exigir de uma rádio.
H
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A Habilitação Preliminar, através dos documentos exigidos no referido Edital, será realizada às
10.30 horas, do mesmo dia.
Para maiores esclarecimentos os interessados deverão dirigir-se à Avenida Treze de Maio, n.° 13, 28.°
andar sala 2809, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, no horário comercial (8.30 às 17.30 horas),
onde serão atendidos pelo Sr. Hélio Gaspar.
(a) Alfredina Pinto e Castro
Presidente da Comissão de Licitações

¦

E às quintas e domingos, no mesmo programa, Loteria Esportiva.
Com a música de bom gosto
que o mundo canta, e uma série
exclusiva de programas. Música
Contemporânea. Primeira Classe.
Noturno. Concerto. Especial/Jornalismo.

!

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
CENA -

PIRACICABA -

SP.

Edital de Tomada de Preços n.° 02/75
PROJETO FEIJÃO

toda a força da informação e da música.

RÁDIO JB AM 940 KHz

A Comissão Nacional do Energia Nuclear chama a atenção
dos inlcressados paia a Tomada cie Preços, a ser realizada às 15
horas do dia 18 de abril de 1975, para os seguintes aspecto»
do Projeto Feijão, planejamento do projeto técnico, sistema de
administração e controle, estudos de meicodo, estudo econômico-*
social e implantação dos dois primeiros itens com o respectivo
treinamento de pessoal.
As inscrições poderão ser feitas até às 17 horas do dia 15
cie abril de 1975, na Divisão do Material, situada na Rua General
3<!veriano, 90 — 3.° andar, sala 313, podendo as informações •
•
os editais serem obtidos no Departamento cie Planejamento
no.
Coordenação, 2.° andar - sala 219 - Telefone 226-2598,
rnesmo endereço, onde os interessados poderão receber os editais.
JOSÉ
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Terremoto abala o Chile e chega até à Argentina

í

-ji .Mi

V_^
Santiago, Buenos Aires — Um terremoto sacudiu ontem por volta das 15h30m (12
horas de Brasília) vasta área ao Norte do Chile, com provável epicentro em Illapel, alcançando também, com menor intensidade, Mendoza, na Argentina. Os edifícios de Santiago
tremeram. Sabe-se até agora que duas pessoas
morreram e seis ficaram gravemente feMarckolsheim, França — O futuro econômico
ridas
em Coqulmbo.
da França, da Alemanha e da Europa estão ameaEm
Coquimbo, cidade a 456 km ao Norte
Estrasburgo,
de
segundo
o
Prefeito
pelos proçados,
testos de alguns poucos milhares de habitantes de
de Santiago, o abalo alcançou intensidade de
duas aldeias — a francesa de Marckolsheim e a ale6 a 8 graus na escala internacional, da mesma
mã de Whyl, ligadas por uma ponte sobre o rio Reno
forma que em La Serena. Nas duas localida— contra a construção de uma usina atômica e uma
des caíram algumas casas e a energia elétrica
fábrica de produtos'químicos.
foi interrompida devido à queda de postes, inPierre Pflimlin, Prefeito de Estrasburgo, cidade
à margem do Reno, confirmou que os protestos de
terrompendo-se também as comunicações tealemães e franceses unidos em passeatas nas duas
legráficas.

Aldeões franceses e alemães
unem-se no Reno e atrasam
projeto nuclear da França

Santiago
dá cor a
telegrama
Santiago — O correio chileno introduziu uma inovação: os telegramas agora
são coloridos, variando a
^çor conforme a urgência,
.'segundo
'loridades.informaram as auAssim, os de cor verde são
os urgentes, brancos são os
comuns, e cor-dc-rosa os de
felicitações. Estes trazem
Impressa ainda uma flgurlnha simbólica.

aldeias levaram a uma reforma do plano de indus
trialização da França, embora tenha frisado: "Nunca pensamos em transformar o Reno num novo
Rülir".

Delfim se
reúne com
Chanceler

O MOVIMENTO
"Sc for suspensa a construçáo da usina atômica de
Whyl, será impossível consParis — O Embaixador truir uma igual na Alsácia
Delfim Neto, em sua pri- francesa. De certa maneira,
francês de
meira entrevista com o Ml- todo o programa
nuclear depende de
nistro das Relações Extc- energia
Whyl. Isso é de importância
riores, Jean Sauvagnargucs, capital
o futuro econôouviu deste que a França mico da para
da Alemãdaria autorização ao Brasil nha e do França,
resto da Europa",
explorar
linha
uma
para
aérea Paris—Rio de Janeiro afirmou Pflimlin.
A França pretende conscom aviões Concorde.
O Concorde foi o prlnci- truir 50 usinas nucleares
produção de energia
pai assunto abordado pelos para
dois homens públicos. A elétrica nos próximos 25
França quer que o Brasil anos, uma delas em Marcautorize o estabelecimento kolsheim, onde a proxhnidessa linha com aviões su- dade do rio Reno garante
fornecimento de água fria
persônicos, a primeira na oessencial
•América
ao projeto. Os moLatina.
radores d e Markolsheim
ainda não se pronunciaram
a respeito, mas, depois do
exemplo de seus vizinhos
alemães do outro lado do
rio, tudo indica que se oporão à idéia.
O movimento de opinião
pública começou em março,
quando a empresa alemã
.,., Brasília — Por determi- Chemike Werke Muenchen
nação do diretor da Divisão anunciou que ia construir
,.de Censura de Diversões uma fábrica de produtos
Públicas do Departamento químicos em Marckolsheim.
de Policia Federal, Sr Rigé- O Prefeito local, Leon Siegel
rio Nunes, o filme As Sue- — que é também o vetericas São Assim... Livres tem nário da região — disse que
sua exibição proibida em a principio a população fitodo o pais.
cou satisfeita, mas logo perDistribuído no Brasil pela ccbeu que as emanações da
•ABC-Distribuidora. o filme,
fábrica poluiriam seu ar.
com o titulo original SweA Câmara de Vereadores
dish Fly Girls, está enqua- votou contra a concessão de
drado na legislação da cen- licença para venda de tersura, na parte que diz ser renos à firma, mas o GoverTiegada a autorização para nador regional, nomeado
exibição sempre que a pelo Governo francês, vetou
transmissão (filme, peça, a decisão e autorizou dircjjrograma de TV) contiver tamente a operação dc venda. Em junho, a Câmara dc
ofensa ao decoro público.

Censura
veta filme
erótico

Vereadores renunciou e m
bloco e começaram as manifestações, com apoio dos
alemães do outro lado do
Reno, cujas plantações flcam no caminho dos ventos
que passariam pela fábrica.
A empresa tentou cercar
a propriedade, mas os manifestantes ocuparam o terreno. Foi eleita uma nova
Câmara, com a maioria esmagadora de elementos
contrários à fábrica. O Prefeito Siegel conversou com
os habitantes de Marckolsheim,
explicando-lhes
que seu gado seria envenonado pelo chumbo da Ind ú st ria química. Os
alemães, por sua vez, pediram a seu Governo que intercedesse junto às autoridades francesas.
LIÇÃO A POLÍTICOS
"A so 1 idariedade dos
alemães" — disse
o Prefeito
Leon Siegel — "foi algo excepcional. Mas eles mesmos
deram a explicação: não há
guarda alfandegária capaz
de deter a contaminação."
Finalmente, na semana
passada, o Governo francês
cedeu e o Ministro da Indústria, Robert G a 11 c y ,
anunciou que não seria permitida a transferência da
posse dos terrenos comprados pela fábrica alemã.
Agora os franceses estão
indo ajudar os habitantes
de Whyl, onde as manifestações são maiores e mais
violentas. Chegaram a ocorcom a policia.
rer
"Nãochoques
estamos contra a
energia atômica nem contra a indústria" — explicou
Siegel — "mas elas têm que
se ajustar ao nosso meio."
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA'" S.A,
CGC. 28-.538.957/000r

ATA RELATIVA A SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA "CITRUS RIO COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA S/ A.", REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 1975.
As dezenove horas, do dia seis de março de mil
novecentos e setenta e cinco, no Auditório do Sistema
Codcrj, na avenida Amaral Peixoto número trinta e cinco,
nano andar, nesla cidade de Niterói, RJ, reuniram-se em
segunda Assembléia Geral Ordinária, os acionistas da
"CITRUS RIO -Comércio
e Indústria Alimentícia S/A.",
em . terceira e última convocação, conforme se verifica
petas assinatura* constantes, dos acionistas, presentes, no
Livro de Presença de Acionista, número um, atendendo
ao. edital de convocação, regularmente enviado ao Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em vinte de feverelro do corrente exercício e publicado em o Jornal do
Bra.il dos dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três,
de fevereiro de mil novecentos e setenta e enco edital
no seguinte teor: "CITRUS RIO — Comércio e Indústria
Alimentícia S/A — Assembléia Geral Ordinária — Convocação — Ficam convidados os Senhores Acionistas da
Citrus Rio — Comércio e Indústria Alimentícia S/A., para
se reunirem cm Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 06 de março de 1975, às 18.00 horas em primeira
convocação, às 18.30 horas em segunda e às 19.00 horas
em terceira e última convocação, com qualquer número
dc acionistas, a avenida Amaral Peixoto número 35 —
99 andar, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre o seguinte: a - Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da Conta Lucros e Perdas, domai, documentos
e registros, acompanhados do Parecer do Cnnsclho Fiscal
tudo relativo ao exercício de 1974; b — eleição do Conselho de Administração da sociedade e fixação dos respectivos honorários; c — eleição da Diretoria e fixação
dos honorários; d - eleição do Conselho Fiscal e estipulaçao doj vencimentos dos mesmos; e — assuntos de
interesse geral. Niterói, 13 de fevereiro de 1975, as]
Jorge A!berto Muniz — Presidente." Por acl-mação dos
presentes, foi indic.ido para Presidir os trabalhos da Assemb!éia ,o representante legal do maior acionista da sociedade na pessoa do Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S/A., Dr. Zeferino
Vézto Lota rio Con t rucei, que aceitando a incumbência,
convidou a mim Arthur Baptista Xavier, paro Secretário
Assim composta a Mesa, o Sr. Presidente, apôs solicitarme procedesse a leitura do edital antes transcrito, deu
início a ordem do dia. Após determinar a leitura dos
diversos documentos a que se refere o item a - isto
é, Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Conta de Lucros e Perdas, e o Parecer do Conselho Fiscal. A seguir,
submeteu os referidos documentos a apreciação, tendo o
Plenário da Assembléia aprovado toda a matéria, por
unanimidade. Prosscguindo, propôs e submeteu o Senhor
Presidente à apreciação, os seguintes nomes, para compor os. diversos órgão, da Sociedade. Após alguns debates, verificou-se a aprovação unanime pelo Plenário
fie Assembléia do seguinte: para compor o C.mclho de
Administração, como Presidente, NELSON MORAES PORTO, brasileiro, casado, citricultor, residente a Praia de
Icara! n° 185/501A, Niterói, RJ; c mais os conselhclros membros - ADALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
brasileiro, casado, comerciante, residente h rua Barata
Ribeiro n9 62/402 - Copacabana, Rio dc Janeiro; ANTONIO CARLOS GARCIA DE MAGALHÃES, brasileiro, casado, comerciante, residente à rua Timbiras n9 3ó7, em
Niterói, RJ; JOSÉ' CARDOSO MARTINS, português, casado, agricultor, residente à rua Vital Brazil Filho n9
197, em Rio Bonito, RJ; AFONSO MOREIRA, português,
casado, comerciante, residente à rüa Fioravante n° 7, cm
Haborai, RJ; IVO JOSÉ' PEREIRA RITTA, brasileiro, casado, advogado, residente à rua 22 de Maio n9 162, Venda
cias Pedras - Itaboraí, RJ; MANOEL RODRIGUES ROMERO, brasileiro, casado, comerciante, res:dente em Venda das Pedras-ltaboral, RJ; GILBERTO PAULA ANTUNES
JÚNIOR, brasileiro, casado, agricultor, residente na Fatenda N. Sra. da Conceição - 59 Distrito de Itaboraí, RJ;
EDGARD GONÇALVES DA ROCHA, brasileiro, casado, médico, residente a rua Machado dc Assis n9 17/201, Botafogo, Rio dc Janeiro; JOÃO MANUEL GONÇALVES, brosileiro, casado, industrial, domiciliado a av. Fellciano Sodré n9 383 - 39 andar, Niterói, RJ; e, ANTÔNIO CARRERA, brasileiro, casado, industrial domiciliado à rua Fonseca Teles tiÇ 114 — São Cristóvão, Rio de Janeiro; e
os Suplente»,
'sileiro, casado, LUIZ GONZAGA DE PAULA ANTUNES, bra.
agricultor, residente na Fa-onda Muriqui
Itaboraí, RJ; e, ANTÔNIO CARDOSO MARTINS, casado,
comerciante, residente á rua Bento José Martins n9 2/203
r- Araruima, RJ. A el.iç.lo, psra a Diretoria: Diretor-Presidente, FRANCISCO VIEIRA RODRIGUES DA SILVA, por.
tuguõs, casado, agricultor, portador
da identidade n9
2.111.625 RG. SRE. residente em Boa Esperança - 2.0 Distrito de Rio Bonito, RJ; Dirotor-Financolro, Cel. JOÃO
INÁCIO PEREIRA DA COSTA, brasileiro, casado, portador
do identidade reg. 2.502.093, expedida polo Instituto Pereira Faustino, domiciü.ido à rua Cet. Gomes Machado n9

s

11B - 49 andar, Niterói, RJ: Diretor de Produção ANDfcc'
DE. MAGALHÃES ZILBERKREIN, brasileiro, casado, industrial, residente à rua Oswaldo Cruz n° 23 apto. 401,
Icarai, Niterói, RJ; e Diretores WANDERLEY ESCOCARD
COUTINHO, brasileiro, casado, técnico em contabilidade,
portador da identidade do CRC reg. 32.493-S-RJ, residente à rua Arquias Cordeiro n9 118 — 59 andar, Méier,
Rio de Janeiro, e HARLEY CANELLAS FREIRE, brasileiro,
casado, agricultor, portador da identidade 3-16.662 expedida pelo Instituto Pereira Faustino residente à rua Ma.
nucl Fernandes Batista n9 260 — Iguaba Grande. E para
o Conselho Fiscal da Sociedade, os seguintes Efetivos:
CLÉZIO FÉLIX DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,' técnico
n9
em
identidade registro
contabilidade, portador da
299.292 expedida peto Instituto Pereira Faustino, residenle à rua Oswaldo Cruz n9 76 — Rio Bonito, RJ; JOSÉ'
VIEIRA RODRIGUES DA SILVA, português, casado, agricultor, portador da identidade 2.383 do S.R.E. — RJ, resid-nle à rua Moreira César n9 301/1.303 - Niterói, RJ;
e, JOSÉ' DE AQUINO OLIVEIRA, brasileiro, casado, serventuário de justiça portador da identidade 220.459 expedida pelo Instituto Pereira Faustino, residente à rua
Dr. Supardo n9 l, Rio Bonito, RJ; e os Suplentes —
EDSON DENICULI, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade reg. n9 752.831 expedida
p?lo Instituto Pereira Faustino, residente â rua Professor
Gabriel Prevot n9 91 - Rio Bonito, RJ: ANTÔNIO TEI.
XEIRA, português, casado, produtor rural, portador da
identidade modelo 19 reg. 39.072, residente à rua Getúlio Vara = s n9 12 - São Pedro D'Aldeia, RJ: e, ALFREDO SERRANO DE MARINS, brasileiro, casado, agricultor,
p;rtador do CPF/MF 083034107, residente a rui César
Xará, s/n9 em Venda das Pedras-ltaboraí, RJ. Ainda
por pre nesta da M?sa, foram aprovados para a Diretoria ,os honorários correspondentes a quinze salários mínimos rcgion?is, até
ordinária,
à próxima assembléia
quando deverão os mesmos serem revistos; para o Con*
selho Fiscal, o pagamento de metade de um salário mínimo regional, por reunião a que cada membro comparecer; e, por proposta do conselheiro Ivo José Pereira
Rltta, com uma rápida exposição de motivos ao Plena*
rio da Assembléia, plenamente aceitos, ficou unanimemente decidido que o Conselho de Administração, prestaria
serviçss a sociedade, de forma graciosa. Com a palavra,
o Sr. Presidente passou ao último Item da ordem, do dia,
sollcitando-me fizesse constar de ara, calorosos agradecmentos que fazia aos Diretores e Conselheiros Fiscais
que exercitaram atividades na empresa até esta data, pelo
empenho no exercício de suas atividades, destacando em
c.pccht o Si". Nelson Moraes Porto, a quem fez agradcclmento pessoal e especial, lembrando que o mesmo
em alciumas oportunidades sacrificara interesses pessoais
o particulares em benefício da sociedade: Frisou ainda,
que a presença do Sr. Nelson Moraes Porto, como Pre
sldente do Conselho de Administração, era uma das certezís do êxito do empreendimento. Inquirido, o Sr. Presidente da Assembléia fez uma exposição sobre as várias
fases e os diversos andamentos da sociedade, desde 0
fundação, as demarches empreendidas, no sentido de que
fosse o complexo industrial da sociedade, instalado em
fecal que tecnicamente atendessem os requisitos para um
efetivo desenvolvimento da indústria que se pretende implantar. Salientou, que com a intermediação do BANCODERJ, fora compromissada a aquisição de uma área de
terras, de aproximadamente 100.000m2, localizada na margem esquerda, do quilômetro cinqüenta e quatro da BR
Cento e um antes e nos arredores da cidade de Rio BonÍ1o, deste Estado. Franqueada a palavra, e como ninguém
da mesma quisesse fazer uso, o Presidente da Assembléía e com a anuência do Plenário, empossou 05 eleitos,
comunicando ainda, que os Diretores eleitos, deveriam
providenciar a caução de ações previstas, no prazo legal,
para homologação do ato de investídura, encerrando, em
seguida, os trabalhos, solicitou-me a lavratura desta ala
que foi aprovada por todos os presentes — Zeferino Vézlo Lotério Contrucei, Nelson Moraes Porto, André de
Maqalbães Zilberkrcln, Francisco Vieira Rodrigues da Silva,
José de Aquino Oliveira, José Cardoso Martins, Antônio
Cardoso Martins, Giuseopc Pedrotti, Afonso Moreira, Júlio Teixeira da Silva, Sérgio Rodrigues Neto, Arthur Baptista Xavier, Wanderley Escccard Coutinho, Alfredo Sorranu
de Mririns, Adalberto dc Oliveira Guimarães, José Vieira
Rodrigues da Silva, Milton Fernando Wanick, Antônio
Carlos Garcia de Magalhãei, Luiz Gonzaga de Paula Antunes.
Niterói, 06 de março cie 1975.
[a| ZEFERINO VÉZIO LOTARIO CONTRUCCI
Presidente da Assembléia
(a) ARTHUR BAPTISTA XAVIER
Secretário
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O Instituto Sismológlco da Universidade
do Chile calculou o epicentro no mar diante
de La Serena, na região de Illapel, ao Norte
de Santiago, e que foi afetada'por terremotos em ocasiões anteriores (o de ,28 de marPequim e Hong-Kong — Segundo a Agênço de 1965 causou mais de 300 mortos).
cia Nova China, o violento terremoto (7,3 graus
O Ministro' do Interior do Chile, General
na escala internacional Mercalli) que sacudiu
a província de Llaoning, no Nordeste da ChiCésar Benavides, viajou de avião .para La Sena, em 4 de fevereiro, só não teve maiores
rena a fim de avaliar os danos e ordenar no
conseqüências porque foi previsto em junho
local as medidas necessárias para fazer frende 74, portanto com sete meses de antecipação, pelo Centro Sismológlco de Shenyang,
te à situação. Em Santiago, o sismo causou
Graças a esses prognósticos — que mepânico sobretudo entre os ocupantes dc edifirecém
louvores do Primeiro-Ministro Chou Encios altos e os que estavam em cinemas.
lal — foi possível a organizações militares e
civis adotarem "medidas efetivas de precaução" — disse ontem a Rádio de Pequim •—
Onda sísmica
possibilitando que os danos na região, uma
das mais industrializadas c densamente poOs sismógrafos do Instituto Geofisico de
voada, fossem bastante reduzidos.
los Andes, em Bogotá, registraram "com bastante intensidade" o tremor ocorrido ontem
RECUPERAÇÃO CONTINUA
ao Norte do Chile, segundo informou o seu
A Rádio de Pequim disse no entanto que
vice-diretor, Padre Rafael Goberna, que calcentenas de milhares de pessoas ainda estão
ciilou a intensidade entre 5,5 e 6 graus na estrabalhando para reparar os danos provocados pelo sismo. Não se informou, entretanto,
cala Richter. Também o observatório de Cao número de vitimas — sabe-se que aldeias fojigal, em Caracas, registrou o fenômeno.
ram arrasadas — mas frisou-se que as adverPorta-voz oficial chileno informou que o
de 74
tências dos sismólogos, feitas em junho
tremor teve maior intensidade nas pequenas
e reiteradas no começo de janeiro, "ajudaram
a diminuir as perdas de vidas".
localidades de La Ligua, Vicufia, CombarbaA área mais afetada foi ao longo da íeria e Illapel, com graus de 6 a 9 na escala
rovia
que une Anshan, o maior centro metainternacional de 1 a 12. Essas localidades íolúrgico da China, a Shenyang, outra cidade
ram seriamente danificadas pelo terremoto
de grandes indústrias, e A-Luta, o maior porto do Norte do pais. O epicentro do abalo foi
de julho de 1971. Disse também que a onda
a apenas 65 km dc Anshan.
sísmica se estendeu da província de Atacama,
A Agência Nova China informou que 20
800 km ao Norte de Santiago, a Linares, 300
das 29 províncias e regiões autônomas do pais
km ao Sul da Capital. Em Santiago ela foi
enviaram barracas de campanhas, materiais
de construção, roupas, medicamentos'e outras
sentida com 4 a 5 graus, segundo a mesma
contribuições para a região dc Hai-Cheng-Yigfonte. Houve pânico em Valparaiso, principal
kuo, na província de Liaoning. O terremoto
porto a Oeste da Capital, e Vivia dei Mar,
ocorreu pouco depois do entardecer, numa das
áreas mais frias da Terra.
centro balneário.

Sismólogos chineses
acertam na previsão ,

Ministro viaja
Segundo a Agência de Noticias Argentinas
a população de Mendoza saiu às ruas alarmada, A cidade, a 1 mil 100 km de Buenos Aires,
está situada na região andina fronteiriça do
Chile. Ao Sul de Santiago do Chile o fenómeno foi sentido também a 100 km, em Colchagua.
O Ministério do Interior chileno informou
que patrulhas de carabineiros percorrem a região atingida. O tráfego rodoviário entre La
Serena e Vicufia foi interrompido devido ao
abalo. Em La Serena, segundo noticias divulgadas pelo rádio, há danos consideráveis e
foram interrompidas as atividades escolares.
Uma das vitimas registradas em Coquimbo
morreu esmagada por um deslizamento ocorrido na mina de ferro de El Gato e a segunda
de ataque cardíaco provocado pelo pânico.
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA S.A,
CGC. 28.538.957/0001
ATA

RELATIVA A TERCEIRA

ASSEMBLÉIA

GERAL EXTRAORDINÁRIA DA "CITRUS RIO REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 1975.

As vinle horas e quarenta r cinco minutos, do dia seis
de março de mil novecentos e setenta e cinco, no Auditório
do Sistema Coderj, na Avenida Amara! Peixoto número trinta
* cinco, nono andar, nesta cidade de Niterói, RJ, reuniram*'
se em terceira Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas
da "CITRUS RIO — Comércio e Indústria Alimentícia S/A",
em terceira e última convocação, conforme pode ser cons-tatado pelas assinaturas constantes, do. acionistas presentes,
no Livro de Presença de Acionistas número um, atendendo
ao edital de convocação, regularmente enviado ao Diário Of•ciai do Estado do Rio de Janeiro em vinte de fevereiro do
corrente exercício e publicado em o Jornal do Brasil dos
dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três, de fevereiro
de mil novecentos e setenta e cinco, edital no seguinte teor:
"CITRUS RIO Comércio e Indústria Alimentícia S/A Assembléia Geral Extraordinária — Convocação — Ficam convidados os Senhores Acionistas da "CITRUS RIO — Comércio
e Indústria Alimentícia S/A., para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 06 de março de
1975, às 18,30 horas em primeira convocação, às 19,00 horas
em segunda e às 19,30 horas em terceira e última convocação
com qualquer número de acionistas
à Avenida Amaral Peíxoto n.9 35 — 9? andar, nesta cidade, a fim de deliberarem
sobre o seguinte: a — aumento do capital social, transformação
da sociedade em sociedade anônima de capital autorizado,
com a conseqüente alteração estatutária; b — assuntos de
interesse da sociedade. Niterói, 13 de fevereiro de 1975. as)
Jorge Alberto Muniz, "Presidente". Por aclamação dos presentes
foi indicado para Presidir os trabalhos da Assembléia Geral o
representante legal do maior acionista da sociedade na pessoa
do Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio
de Janeiro S/A., Dr. Zeferino Vézio Lotário Contrucei, que
aceitando a incumbência, convidou a mim Arthur Baptistà Xa*
vier, para Secretário. Assim composta a Mesa, o Sr. Presidente,
sollcitou-me procedesse a leitura da Proposta da Diretoria e do
Parecer do Conselho Fiscal, vazados no seguinte teor: "CITRUS
RIO - Comércio e Indústria Alimentícia S/A - PROPOSTA DA
DIRETORIA — Senhores Acionistas, Quando, em 29 de novembro de 1972, nos reunimos para constituirmos a CITRUS
RIO — Comércio e Indústria, Alimentícia S/A., com a determinação de levar avante a implantação de uma fábrica de sucos
cítricôs no Estado do Rio de Janeiro, no atual centro da
região cltrícula fluminense, sonho de centenas de citricultores,
a empreitada afigurou-se
gigantesca. Mas, se o idealismo
nos apontava como capazes, não havia como deixar de aceitar
o desafio. Nos lançamos, com a melhor das cooperações do
BANCODERJ, que pelo seu Presidente, em época alguma nos
deixou de prestar a possível assistência, inclusive com a designação de técnicos de seus departamentos. Lamentavelmente,
uma série de circunstanciai e dificuldades nos tolheram as
várias iniciativas, até que, em janeiro do corrente ano, as
perspectivas se nos apresentaram alviçareiras, .e com o compromisso de aquisição di uma área de mais de 200.0CO m2,
na margem esquerda da BR-101, antes e nos arredores da
cidade de Rio Bonito. Ocorre, que como uma das metas primeiras, ê necessária a elevação do capital social, motivo
ainda, que nos levou a pensar em uma sociedade anônima
de capital autorizado nos moldes da legislação vigente (Lei
n? 4.728 de 14 de julho de 1965), sistema que facilita sobre
modo a possibilidade da emissão de novas ações, permitindo
a sociedade se provislonar de novos recursos, para desenvolver
os seus negócios, e tornando mais fácil a colocação de suas
ações. O capital autorizado, representa a importância até cujo
limite a sociedade tem o direito de emitir ações, fazendo
certo ainda, que a emissão de ações, dentro dos limites do
capital autorizado, não importa em modificação do estatuto
social. Assim é, que, com o investimento previsto na ordem
de CrS 23.000.000,00, conforme demonstra o projeto de implantação que se encontra a disposição dos. Senhores Acionistas, julgamos ser do nosso dever, entregar è Diretoria que
deverá ser eleita, na assembléia geral ordinária convocada
para o próximo dia seis de março, a empresa já fortalecida
após ouvido o
pela seguinte deliberação, que submetemos
Conselho Fiscal, a superior apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas: Transformação da sociedade em "Empresa de
Capital Autorizado", nos lermos da Lei n9 4.728 de 14.07.1965 c
.demais legislação em vigor, com o capital1 autorizado dc CrS
20.CCO 000,00. Com isso, estamos certos estar proporcionando
à nova Diretoria os instrumentos legais e Indispensáveis para
acelerar o empreendimento de forma concreta e a curto prazo.
Auguramos à nova diretoria, os mais síncerosi votos de uma
profícua gestão, e patenteamos aos Senhores Acionistas o nosso
míiis sincero agradecimento pela confiança em nós depositada.
—
Niterói, 13 de -fevereiro de 1975. a») Jorge Alberto Muniz"PAPresidente e Nelson Moraes Porto — Diretor Financeiro".
Senhores Acionistas, Os abaUo
RtCER DO CONSELHO FISCAL
assinados, Membros do Conselho Fiscal da1 CITRUS RIO - Comércio e Indústria Alimentícia S/A., no cumprimento de suas
obrigações legais c estatutárias, examinaram .detidamente ,a
Proposta da Diretoria desta data, sobre a transformação da so"Sociedade Anônima de Capital;'Autorizado", bem
cedade em
como a fixação do referido capital, a ser remetida para a A.G.E.
onvocada para o dia 06.03.1975, chegaram unanimemente .a
conclusão, que a Proposta da Diretoria, consulta realmente aos
interesses da Sociedade, razão porque, recomendam a sua aprovação, pela antes mencionada A.G.E. Niterói, 13 de fevereiro
de 1975. as) Antônio Carlos Garcia de Magalhães, Afonso Moreira e Harley Canolla Freire". Com a palavra, o Presidente da
Assembléia, que na qualidade de representante do acionista
BANCODERJ, propôs que a sociedade tivesse um capital autorizado de apenas Cr$ 10.000.000,00, pois entendia que tal valor,
era suficiente para consecussâo dos planos de implantação da
empresa, discordando assim da proposta que a Diretoria havia
apresentado, Submetida a matéria a discussão, mais uma vez
explanou o representante do BANCODERJ sobre • conveniência
de sua contra-proposta, verificando-se, após a votação, que o
Plenário da Assembléia aprovou unanimemente a proposta do
acionista Bancoder). Em seguida, foi proposlo ainda, a modificação dos estatutos sociais, com o fim de ajustá-lo a nova es*
pécle societária. Procedida a leitura das modificações, e após
ajguns debates, foram unanlmementt aprovadas pelo Plenário
Sociais
da Assembléia, passando, por conseguinte, os Estatutos "CITRUS
a ter a seguinte redação: "ESTATUTOS SOCIAIS DA
RIO S/A. - Comércio • Indústria Alimentícia - CAPITULO
I — Da Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social
Artigo 19 - A CITRUS - RIO S/A. Comércio e Indústria
Alimentícia, é uma sociodade anônima de capital autorizado,
que se regerá pelos presentes estatutos e legislação vigente,
no que lhe for aplicável. Artigo 2? — A sociodade tem sede
e foro, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Artigo 39 - Respeitadas as prescrições .legais, a sociedade
poderá instalar ou suprimir filiais, depósitos, sucursais ou esentórios, em qualquer parte do território nacional ou do exterior, por simples deliberação da Diretoria, Artigo 49 — 0
prazo de duração da sociedade é Indeterminado. Artigo 59
Constituem objeto da sociedade, e comercialização de frutas
"ín natura", bem como • industrialização e comercialização de
sucos • ou concentrados de frutos, tomates e outros alimentos
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de origem vegetal, essências, rações, derivados e correia tos,
importação e exportação. CAPÍTULO ll - Do Capital Social e
Das Ações — Artigo 69 — O Capital Autorizado da Sociedade
é de CrJ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), dividido
em 5.OCO.O00 [cinco milhões) de ações ordinárias nominativas
em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas
todas endossáveis e no valor nominal unitário de Cr$ 1,00
(um cruzeiro). § 19 — As ações poderão ser representadas por
certificados ou títulos múltiplos, obedecidos os preceitos legais,
sempre assinados por Dois Diretores. § 29 — A cada ação or*
dináría, corresponderá um voto nas deliberações da Assembléia
Geral de Acionistas. § 39 — As ações preferenciais não têm direito a voto, gozando de preferência na distribuição de dividendos e das demais vantagens asseguradas por lei. § 49 — Dentro
do limite do capital autorizado a sociedade poderá emitir e
colocar ações por deliberação da Diretoria e aprovação do
Conselho Fiscal, registrados nos respectivos livros próprios,
com Indicação obrigatória do número e espécie. § 59 — As
ações poderão ser subscritas e integralizadas a vista ou a
prazo, bem como, por incorporação de bens móveis ou tmóveis prestação de serviços mediante contratos, desde que especificamente aprovados pela Diretoria e pelo Conselho Fiscal,
com registro nos respectivos livros. § 69 — é admitido á
Diretoria assegurar opções para subscrição futura de ações do
capita! autorizado, devendo constar da Ata da Diretoria as
condições de cada opção concedida. § 79 — Observadas as
prescrições legais, a Diretoria fixará as condições para o
exercício do direito de preferência dos acionistas. § 89 —
A sociedade não poderá emitir ações de gozo ou fruição.
§ 99 - Todas as deliberações da diretoria referidas neste artigo devem ser registradas na Junta Comercial, obedecidas
as prescrições legais. CAPITULO III - Da Organização — Artigo 79 — São órgãos da sociedade: a — Assembléia Geral
de Acionistas; b — Conselho de Administração; c — Diretoria;
e, d - Conselho Fiscal. CAPITULO IV - Da Assembléia Gçral de
Acionistas — Artigo 8? — A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro meses seguintes ao término do
exercício social e, extraordinariamente, nos casos legais, guarconvocações.
de direito nas respectivas
dados os preceitos
Artigo 99 — A Assembléia Geral será instalada e presidida,
de AdmiPresidente
do
Conselho
icmpre que possível, pelo
nistração, aue será substituído nas faltas e impedimentos
acionísdos
convidará
um
por seu substituto legal, o qual
tas presentes para servir como Secretário. Artigo 10 — Sodepositarem
mente serão admitidos a votar os acionistas que
seus respectivos títulos na sede da sociedade, ou onde esta
o indicar, até três dias antes da reunião, CAPITULO V — Do
Conselho de Administração - Artigo 11-0 Conselho de
Administração, órgão normativo da sociedade será constituído
de onze membros, acionistas ou não, permitida a acumulação
dessas funções com as de Diretor da Sociedade. Artigo 12 —
' Os membros do Conselho de Administração serão eleitos peja
Assembléia Geral de Acionistas e terão mandato de três
anos, podendo ser reeleitos. § 1? — A posse dos membros do
Conselho de Administração far-se-á por termo lavrado e assinado no livro próprio de atas relativo às Reuniões do Conselho de Administração. § 5? - O presidente do Conselho de
Administração será eleito pela Assembléia Geral de Acionistas,
sendo substituído nos seus impedimentos pelo Conselheiro
mais idoso, presente a reunião. § 39 — Em caso de vaga
de qualquer membro, do Conselho de Administração, este reunir-se-á para designar o seu substituto', que exercerá o cargo
até a primeira Assembléia Geral a ser realizada, ocasião em
Artigo
que será provido o cargo pelo restante do mandato.
13 - Compete' ao Conselho de Administração: a - aprovar
os planos anuais, da sociedade, apresentados pela Diretoria;
b - resolver sobre consultas que lhe forem submetidas pela
Geral
convocação de Assembléia
Diretoria; c —i solicitar
Extraordinária de Acionistas, quando entender necessário. Ar!.ordináriareunir-se-á
Administração,
de
U
Conselho
O
go
mente uma vez por semestre e extraordinariamente quando
necessário, a juízo do seu Presidente, ou por solicitação da
Diretoria ou qualquer de* seus membros. Artigo 15-0 Conselho de Administração poderá deliberar com a presença de
mais de metade de seus membros. Artigo 16 — Compete ao
Presidente do Conselho de Administração: a - Presidir as reun.ões da Assembléia Geral de Acionistas; b - presidir as
reuniões do Conselho de Administração; e, c — convocar as
reuniões extraordinárias do Conselho de Administração. CAPITULO VI - Da Diretoria -Artigo 17 - A Diretoria, com funcões executivas, compõe-se de dois a .cinco Diretores, adonisias ou não, residentes no Pais, eleitos pela Assembléia Geral
de Acionistas e peto prazo de três anos, podendo ser reeleltos. A Assembléia Geral poderá deixar até dois cargos vagos,
do número total de Diretores. § 1? - A Diretoria será constiluida por um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo,
um Diretor Comercial, um Diretor Financeiro e um Diretor
Industrial. § 1? - Cada Diretor, para ser investido no cargo,
caucionará em garantia de sua gestão, cinqüenta (50) ações
-da sociedade, próprias ou alheias. §. 3? - Vencido o mandato,
os Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a
posse dos.novos titulares. Artigo 18-0 Diretor Presidente,
será substituído em suas faltas e impedimentos eventuais pelo
Diretor por ele designado. Os demais Diretores substÍluir-se*ão
reciprocamente, na forma estabelecida pela Diretoria. Artigo 1*
Em caso de vaga de qualquer membro da Diretoria, esta
reunlr-se-á Imediatamente para designar o seu substituto, que
exercerá o cargo até a posse do seu sucessor, eleito na primeira Assembléia Geral de Acionistas que se realizar para
provimento do cargo pelo período restante do mandato. Pará«
grafo únieo — Considerar*se-á vago o cargo dc Diretor que,
sem justificação ou licença concedida pela Diretoria, deixar
de exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos
ou sessenta dias, Intercalados, por exercício social. Artigo 20
A Diretoria tem as atribuições e os poderes que a Lei lhe
confere para assegurar o funcionamento regular da sociedade,
podendo adquirir, vender, onerar bens móveis e Imóveis, estes
últimos precedidos de autorização da Assembléia de Acionistas.
Artigo 21 — Os documentos que Importem em responsabilidade
da Sociedade ou em ordem de pagamento, deverão kt assinados, para serem válidos, da seguinte forma: a - Nos contratos de financiamento, nas Notas Promissórias, nas loiras de
Cambio e nos cheques de valor acima de Cr$ 50.000,00 (cinquente mil cruzeiros), pelo Diretor Presidente acompanhado
por
pelo Diretor Financeiro ou por um deles acompanhado
outro Diretor ou Procurador legalmente habilitado; b — nos demais contratos e documentos, inclusive nos referidos no Item
anterior, de valores inferiores aos ati mencionados, excluídos
os cheques, por quaisquer dos Diretores conjuntamente, ou por
um deles acompanhado de um procurador legalmente hnbilitndo; c - Nos cheques de valor inferior a CrS 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), pelas pessoas indicadas na forma do
item anterior, ou também por dois procuradores conjuntamente.
§ 19 — Os Procuradores, devem ser constituídos, através dr
instrumento público, assinado, em nome da sociedade, por
dois Diretores, especificando os atos e poderes que poderão
praticar e usar, nos limites de suas atribuições c poderes da
Diretoria. {. 29 — V expressamente vedado e será nulo dc
pleno direito o ato de qualquer Diretor ou Procurador d» so-

E INDÚSTRIA

ALIMENTÍCIA

S/A",

ciedade que a envolver em obrigação relativa a negócio estranho a Sociedade. As fianças, avais e demais garantias, cm
favor de terceiros, mas no interesse da sociedade, deverão ser
— As
procedidos de expresso deliberação da Diretoria. § 39
decisões da Diretoria, que tenham caráter permanente, serão
denominadas Resoluções. Artigo 22 — Além das atribuções eni
comum com os demais Diretores, compete especialmente: I —
Ao Diretor Presidente: a cumprir e fazer cumprir as Leis, os
Estatutos e as decisões da Assembléia Geral de Acionistas, do
Conselho de Administração e da Diretoria; b — coordenar e
supervisionar os trabalhos dos diferentes setores da Sociedade
e zelar pelo fiel cumprimento das atribuições e deliberações
da Diretoria; c — convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
d — convocar a Assembléia Geral de Acionistas, na forma dá
Lei e destes estatutos; e — encaminhar ao Conselho de Administração, depois de aprovados pela Diretoria, as matérias de
competência daquele Órgão; f - representar a Sociedade ativa
e passivamente, em conjunto com outro Diretor ou mediante
procurador constituído nos termos destes Estatutos; g — admitir ou dispensar empregados, de acordo com os critérios fixad:s pelo Conselho de Administração. II - Ao Dirctor-Adminlstrativo: a — incumbir-se d« toda a parte administrativa da sociedade, inclusive relativamente aos registros Contábeis e legais da sociedade; b - incumbir-se, sob sua responsabilidade,
pelo almoxarifado da empresa, bem como eis aquisição de todo
o material de consumo; c — outras func,ò_s inerentes ao excrcício de seu cargo e as que lhe forem atribuídas pcia Diretoria
a —
em deliberação conjunta. III - Ao Dirctor-Comcrcial:
gerir todos os negócios comerciais da sociedade; b — dirigir e
distribuir a propaganda da empresa nos limites dos verbas
aprovadas pela Diretoria; c — Promover, sempre atualizado o
estudo de mercados a curto e longo prazos; d — outras fun*
Ções inerentes ao exercício de seu cargo e as que lhe forem
atribuídas pela Diretoria em deliberação conjunta. IV — Ao
Diretor-Financeiro: a — incumbir.se da parte financeira da sociedade, inclusive a responsabilidade pelo movimento de Caixa
e Bancos; b — gerir o movimento da Tesouraria; c -- exercitar outras funções inerentes ao exercício de seu cargo e as
que lhe forem atribuídas pela Diretoria cm deliberação conjunta, V — Ao Diretor-Industrial: a — supervisionar os programas e projetos de produção; b — coordenar os programas de
seleção e treinamento do pessoal técnico; c — estabelecer o
critério de qualidade e quantidade de produção, supervisionanmaquinaria,
do-o; d — coordenar os trabalhos de seleção de
equipfmentos e demais assuntos técnicos; e - supervisionar os
inefentes a higiene e segurança do trabalho; f —
Irabilhos
manter um almoxarifado de material de reposição e conservação
do Departamento Industrial; g — outras funções inerentes ao
exercício do seu cargo e as que lhe (orem atribuídas pela
Diretoria em deliberação conjunta. CAPITULO VII - Do Conselho Fiscal — Artigo 23 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos o suplentes em igual
número, acionistas ou não, residentes no Pais, com as funções e
atribuições previstas em lei, eleitos pela Assembléia Geral rle
Acionistas, que também fixará a sua remuneração, podendo ser
reeleitos. Artigo 24 — Os membros do Conselho Fiscal serão
substituídos nos seus impedimentos ou faltas, no caso de vaga no respectivo cargo, pelos Suplentes. CAPITULO VIII — Dc
Exercício Social, Balanços, Lucros e sua aplicação - Artigo 25
O Exercício Social coincidirá com o ano civil, e o Balanço,
obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 31
dc dezembro de cada ano. Artigo 26 — Os lucros líquidos apurados cm balanço serão distribuídos da seguinte maneira: a —
até 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva legal, até
alcançar 20% (vinte por cento) do capital social; b — até 5%
(cinco por cento) para constituir o Fundo de Rescrvn Especial,
até alcançar 20% (vinte por cento) do capital social. Parágrafo
únieo — O saldo que porventura houver, terá o destino que for
deliberado pela Assembléia Geral de Acionistas. CAPITULO IX
Da Liquidação - Artigo 27- — A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo a Assembléia Geral estabolecer c modo de liquidação, eleger os liquidantes e^ os
membros do Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período
de liquidação. CAPITULO X - Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 28 -- As questões omissas nestes estatutos, serão reEm seguida, o
solvidas nos termos da legislação vigente."
acionista Francisco Vieira Rodrigues da Silva e Presidente da Sociedade, face òí alterações havidas, solicitou ao Presidente da
Assembléia que fizesse constar de ala, a composição da Direto*
ria, da seguinte forma: Dirctor-Prcsidenlo, FRANCISCO VIEIRA
RODRIGUES DA SILVA, português, casado, agricultor, portador
da identidade n? 2.111.625 - RG.SRE, residente cm Boa EspeDirctor-Aclministrativo,
rança - 29 Distrito do Rio Bonito, RJ;
WANDERLEY ESCOCARD COUTINHO, brasileiro, casado, Tccnico em Contabilidade, portador da identidade do CRC reg. ......
32.493-S-RJ, residente à Rua Arquias Cordeiro n° 518 - 59-Jrv
dar, Méier, Rio de Janeiro; Dirctor-Comcrcial, HARLEY CAda
NELLAS FREIRE, brasileiro, casado, agricultor, portador
identidade reg. 346.662 expedida pelo Inst. Pereira Faustino,
Iguaba
n°
260
Balísta
residente à Rua Manuel Fernandes
Grande, RJ; Diretor.Financeiro, Cel. JOÃO INÁCIO PEREIRA
DA COSTA, brasileiro, casado, portador da identidade reg.
2.502.093, expedida pelo Instituto Pereira Faustino, domiciliado à Rua Cel. Gomes Machado n9 118 -- 49 andar, Niterói, RJ;
c, Direlor-lndustrial, ANDRÉ' DE MAGALHÃES ZILBERKREIN,
brasileiro, casado, industrial, residente à Rua Oswaldo Cruz,
n9 23 apt9 401, Icarai, Niterói, RJ. A seguir, o Sr. Presidente
respondeu que, com relação ao
da Assembléia, inquirido,
montante da parcela do capita1 autorizado, a ser colocada a
subscrição, será objeto de decisão da Diretoria empossada nesta
data, após cumpridas as formalidades legais. A seguir, o PreFazendo uso da
sidente fraoqueou a palavra ao Plenário.
mesma, o acionista Nelson Moraes Porto, que exercitou as
atribuições de Diretor-Financeiro, hoje, Presidente do Conselho
de Administração, agradeceu a todoi, c cm especial ao Dr.
Zeferino Vézio Lotário Contrucei, pela confiança, disposição •
denodo com que trabalharam obiclivando um efetivo sucesso
do sociedade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da As*
sembléia, com a anuência do Plenário, deu por encerrado os
trabalhos e sollcitou-me ¦ lavratura desta ata que fo! «provada
por todos os presentes - Zeferino Vézio Lotário Contrucei,
Nelson Moraes Porto, André Magalhães Zilborkrein, Adalberto
de Oliveira Guimarães, Francisco Vieira Rodrigues da Silva, José do Aquino Oliveira, José Cardoso Martins, Antônio Cardoso
Martins, Giuscppe Podroli, Edgard Gonçalves da Rocha, Afonso
Moreira, Harley Cancllas Freire, Alfredo Serrano dc Marins, D.
Mondes Ferreira, Antônio Carlos Garcia de Magalhães, Antônio
Vieira Rodrigues da Silva, Milton Fernando Wanick, Luiz Gonzaga de Paula Antunes, Arthur Baptlsla Xavier, e, Wanderley
Escocard Coutinho.
Niterói, 06 de março dc 1975
(a) Zeferino Vézio lotário Contrucei
Presidente da Assembléia
(,l) Arthur Baplisl.
Secretário
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Novo Estado começa a existir às 9h30 de amanha
Faria Lima terá
pouca opção para
formar tribunal
A outra alternativa será
Qualquer que seja o critério de escolha dos 36 desem- com quatro desembargadohargadores do Tribunal de res que vieram do MinistéJustiça do Estado do Rio de rio Público e três da classe
Janeiro, o Governador Fa- dos advogados. No caso de
ria Lima terá pouca opção o Governador optar por esna indicação do quinto sa composição, dois que vieconstitucional formado por ram do Ministério Público
desembargadores que vie- serão postos em dlsponibilldade bem como um da ciasram da carreira do Ministério Público e da classe dos se dos advogados.
advogados.
O futuro Tribunal será
O Tribunal da Guanabara composto por 36 desembartem quatro desembargado- gadores. Isso significa que
res que vieram do Ministé16 serão colocados em disrio Público e três da classe
ponibilidades.
cios advogados; o do Estado
No Tribunal da GuanabaMinistério
do
Rio,
dois
do
Público e um da classe dos ra o quinto constitucional
advogados, perfazendo um é formado pelos desembartotal de dez nos dois Esta- g adores Antônio Joaquim
Pires de Carvalho e Albucios.
querque Júnior, Clóvis Pauopção
Io da Rocha, Salvador Pinto
O futuro Tribunal terá Filho e Maurício Rabelo,
duas opções na formação do que vieram do Ministério
quinto constitucional, A pri- Público, e os desembargadomeira é com três desembar- res Antônio Marins Peixoto,
gadores que vieram do Mi- Luis Antônio Andrade e
nistério Público e quatro da Ebert Chamoun. No Estado
classe dos advogados. Caso do Rio, os Desembargadores
seja essa a formação esco- Newton Quintela e Sinésio
Ihida vão sobrar três que de Aquino Pinheiro eram do
vieram do Ministério Públi- Ministério Público e o Deco, enquanto todos da cias- sembargador Romeu Rodrise dos advogados serão gues Silva, da classe dos advogados.
mantidos.

Fiscalização não pode
parar nem continuar
Os conselheiros dos Tribu«ais de Contas da Guanabara e do Estado do Rio até
agora não conhecem o critério pelo qual o Governador Faria Lima colocará em
disponibilidade sete dos 14
conselheiros dos dois Estado.
O Presidente do Tribunal
carioca. Sr José Fontes Romero, afirmou que amanhã
todo o novo Tribunal de
Contas tem, necessáriamente, de estar Instalado
com sua estrutura definiuva, pois "ele não pode parar
de fiscalizar."
DISPONIBILIDADE
Segundo especulações dos
conselheiros, há três possibilidades.
O primeiro critério seria
o da dispensa dos conselheiros com maior tempo de
serviço; o segundo, o aproveitamento automático dos
dois atuais presidentes e vicc-presientes, ficando a critério do Governador a escolha dos três restantes; o
terceiro seria a disponibilidade coletiva dos 14 conselheiros dos dois Estados e
um posterior aproveitamento de sete deles, à escolha
do Governador.
Antes de ser submetido
ao Congresso, o anteprojeto
da Lei da Fusão previa, em
.seu Artigo 34, que os conselheiros postos em disponibilidade seriam os mais antigos no tempo de serviço público. No Congresso, dias depois, o Artigo 34 foi suprimido, e ficou subentendido
que o Governador teria poderes para determinar como colocaria em disponibilidade metade dos conselheiros dos dois Estados.

da Guanabara. Destinadas
a fiscalizar as autarquias
estaduais as juntas são objeto de crítica dos que
vêem, .em sua composição
interna, uma ameaça à autonomia dos Tribunais de
Contas, garantida pela
Constituição federal. O motivo: dois dos membros das
juntas são nomeados pelo
Governador do Estado, o
que prejudicaria o caráter
autônomo do Tribunal.

Os Estados da Guanabara e do Rio
de Janeiro deixarão de existir às
9h 30m de amanhã quando, na pre^
sença dos Governadores Chagas Freitas e Raimundo Padilha, e do Ministro
da Justiça, Sr Armando Falcão, for
lido, em voz alta, o termo de posse do
Almirante Faria Lima no Governo do
novo Estado do Rio de Janeiro.
As cerimônias serão realizadas no
Palácio Guanabara, inlciando-se às
9hl0m, com a chegada do Ministro
da Justiça, e terminando às 16h30m,
quando o Governador Faria Lima receberá os cumprimentos das pessoas que
não assistirão à solenidade de posse,
restrita a 500 convidados.

Ao chegar, o Ministro Armando
Falcão será recebido, à entrada princlpai do Palácio Guanabara, com honras militares, dirigindo-se depois à escadarla central, no fim da qual se encontrará com o Governador Chagas
Freitas. Depois, aguardará o início da
cerimônia no Salão Verde do Palácio.
Antes do Ministro da Justiça, o
Governador Chagas Freitas vai receber, às 9 horas, pela escadaria da direlta, o Cardeal D Eugênio Sales e
Ministros de Estado. Às 9h 20m, o Governador carioca ainda receberá, também pela escada da direita, o Governador Raimundo Padilha que, em seguida, se encontrará com o chefe do cerimonial do Palácio Guanabara.
Às 9h25m, o Almirante Faria Lima
chegará ao Palácio. Sua recepção será feita no patamar da escadaria centrai, pelos Governadores carioca e fluminense, por seus respectivos chefes
de gabinetes e por um assessor especiai do Governo do Estado do Rio,
além do chefe do cerimonial da Guanabara. Após rápido encontro com o
Ministro Armando Falcão no Salão
Verde, os três Governadores — os que
saem e o que assume — tomarão lugar num estrado especial, armado no
Salão Nobre do Palácio Guanabara.
Em seguida ao Hino Nacional, um
assessor do Ministério da Justiça fará a leitura do termo de posse, do
Livro dos Termos de Posse do MinisApós assinar este
tério da Justiça.
livro, o Almirante Faria Lima será
então o Governador do Estado do Rio
de Janeiro. Assinarão também os Srs
Antônio de Pádua Chagas Freitas e
Raimundo Padilha.

Segundo o Sr José Fontes
Romero, autor de um discurso intitulado As Contas
do Tribunal de Contas, não
há nada de inconstitucional
na prestação à Assembléia,
mas ele explica que, se isto
nunca foi aplicado, é porque contraria u m a concepção básica da lei que deu
origem aos Tribunais de
BarContas, cujo autor, Rui"poder
bosa, pensava num
equidistante dos outros poderes." No entanto, a violação de tal concepção não
implica, segundo o presidente do Tribunal da Guanabara, em nenhuma critica ao artigo do anteprojeto.
FISCALIZAÇÃO
MUNICIPAL
O presidente do Tribunal
de Contas do Estado do Rio,
Sr Adilar Teixeira, acha
que o prédio do Tribunal,
perto da entrada da Ponte
—Rio—Niterói, poderia ser
ocupado por um órgão
avançado do Tribunal de
Contas para cuidar da íiscalização das contas municipais, exatamente o aspecto em que as duas atuais
entidades se contestam
mais radicalmente.

A prevalecer o critério estipulado pelo anteprojeto
original, o novo Tribunal de
Contas veria, amanhã, seu
plenário preenchido por
três cariocas e quatro fluminenses. No entanto, os
disponíveis não ficariam
tão prejudicados, já que,
dentro de dois anos, o Tribunal de Contas teria de
ser totalmente reformulado, por causa da aposentaA medida teria, como
doria compulsória que atinjustificativa, a neprincipal
girla seis conselheiros e cessldade de se evitar o espromoveria o retorno dos vaziamento de Niterói como
disponíveis. Apenas o flumiadministrativo. Por
nense Paulo Fernandes não centro
comenta-se a
lado,
outro
seria atingido pela compulformação de um conselho
sória.
municipal que funcionaria
AS CONTAS
dentro da sede, no Rio. ApeDO TRIBUNAL
sar de remota, a hipótese
A única novidade que pa- não é inviável, já que existe
rece certa, até agora, é a no pais uma experiência
extinção das juntas de con- bem sucedida neste sentido,
trole, atualmente em ativl- no Tribunal de Contas do
dade no Tribunal de Contas Ceará.

Fusão absorve velho teatro
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PROGRAMA

Recentemente, a divulgação de alguns pontos do
anteprojeto da Constituição
do novo Estado do Rio, elaborado pelo ex-Ministro
Carlos Medeiros Silva, trouxe aspecto inédito na vida
de todos os Tribunais de
Contas do país: a necessidade de que o novo Tribunal preste suas próprias
contas perante outro poder
constituído,- no caso a Assembléia Legislativa.

O antigo Teatro Municipai de Petrópolis, atualmente cedido à cadeia de cineinas Luís Severiano Ribeiro,
deverá integrar a Fundação
Estadual de Teatros do Rio
de Janeiro, que vai ativar
a programação dos teatros
municipais do Rio e Niterói,
da Sala Cecília Meireles e
dos teatros João Caetano,
Gláucio G'H. Artur Azevedo
e Armando Gonzaga.

Hugo de Matos
tem 4 andares

O maestro Henrique Morelembaum deverá ser o diretor artístico da Fundação.
Como primeira providência
ele fará completo levantamento dos locais disponíveis
em todo o Estado, para cstender a programação até
o interior, levando grupos
e contribuindo para despertar o interesse pelas artes.

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do novo Estado se instala segunda-feira num prédio de quatro andares,
na Rua Euricles d* Matos, 17, nas Laranjeiras, mas todos os demais órgãos
dos serviços por ela absorvidos, na Gua- ¦
nabara e no Estado do Rio, vão continuar funcionando nos mesmos locais, e
seus diretores permanecerão nos cargos
aguardando os sucessores.
A informação é do Sr Hugo de Matos Santos, futuro Secretário de Obras e
Serviços Públicos, segundo o qual "não
haverá hiato administrativo nem interupção das atividades dos órgãos atuais,
mesmo porque, de acordo com a orientação do Governador Faria Lima, a fusão foi feita para melhorar, não para
complicar".
FUSÕES

O salão verde do Palácio Guanabara foi remodelado e ganhou até
palanque vara a cerimônia de posse do Governador Faria Lima

Posse de Secretários é à tarde
Após a nomeação no Palácio Guanabara, os 11 Secretários de Estado, o Chefe do Gabinete Militar e os Procuradores-Gerais do Estado e da Justiça assumirão seus cargos em cerimônias isoladas, nos locais de onde exercerão as
funções.
As cerimônias serão todas à tarde,
entre 14h e 16h, e aos convidados será
exigido traje escuro, como nas solenidades de posse do Governador Faria Lima. E em todas elas estarão presentes
os antecessores nos dois Estados que farão as transmissões de posse.
AS CERIMÔNIAS
Entre as 14h e 14h30m serão realizadas as cerimônias do Gabinete Militar
e da Secretaria de Segurança Pública. A
primeira acontecerá no Palácio Guanabara (entrada pelo portão B) e a segunda, na Avenida Gomes Freire. 320, sede
da Secretaria de Segurança Pública da
Guanabara.
Das 14h30m às 15h assumirão seus
cargos o Secretário de Governo (no Palácio Guanabara, com entrada pelo portão B) e o Secretário de Agricultura e
Abastecimento (na Avenida Marechal
Câmara, 6141. No mesmo horário, serão
realizadas as cerimônias da Secretaria
de Educação e Cultura (Avenida Erasmo

SAÍDAS
Após as assinaturas, serão lidos
dois discursos: o primeiro, uma saudação de oito minutos, do Ministro
Armando Falcão; o> segundo, de 10
minutos, do Governador Faria Lima,
que ao final acompanhará os ex-Governadores e o Ministro da Justiça
até a saída do Palácio, onde o Sr Falcão receberá novamente honras militares.
O Governador Chagas Freitas será acompanhado até sua residência
pelo Secretário de Governo do Governador empossado e por ajudanteA mulher do Secretário
de-ordens.
a Sra Chaacompanhará
de Governo
O
mesmo
no
percurso.
Freitas
gas
Governador Raimundo Padilha irá
para sua residência com o Chefe do
Gabinete Militar do Governador Faria Lima e com um ajudante-de-ordens, A Sra Raimundo Padilha será
acompanhada pela mulher do Chefe
do Gabinete Militar do Governador
empossado.

Braga, 118/109 andar), da Secretaria de
Finanças (Rua da Alfândega, 42), da Secretarla de Obras e Serviços Públicos
(Avenida Erasmo Braga, 118/6? andar) e
da Secretaria de Saúde (Avenida Maréchal Câmara, 350).
Entre 14h45m e 15hl5m, assumirá o
cargo o Secretário de Planejamento e
Coordenação, no Palácio Laranjeiras
(entrada pelo portão B). A cerimônia
será assistida também pelo Secretário de
Ciência e Tecnologia da Guanabara, Sr
Júlio Coutinho.
Das 15h às 15h30m, dois Secretários
assumirão seus cargos: o de Justiça, no
Salão Nobre do Palácio Guanabara (entrada pela escadaria central), o de Administração (na Avenida Erasmo Braga, 118/39 andar), além do ProcuradorGeral da Justiça, na Avenida Nilo Peçanha, 12.
O Secretário de Transportes e o
Procurador-Geral do Estado terão suas
cerimônias de transmissão de cargo entre às 15hl5m e 15h45m. O primeiro ficará no 159 andar do Edifício-Garagem
Meneses Cortes e o segundo, na Avenida
Erasmo Braga, 118/89 andar. A última
transmissão de cargo será a da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo,
entre 15h30m e 16h, na Presidente Vargas, 670/189 andar.

Governador ganha CrS 16 mil 500
Brasília — Até o inicio da vigência
da Constituição do novo Estado do Rio
de Janeiro, o Governador Faria Lima receberá a remuneração mensal de CrS 16
mil 500, além da verba de representação
de CrS 4 mil mensais. A remuneração foi
fixada por decreto assinado pelo Presidente Geisel e pelo Ministro da Justiça,
Sr Armando Falcão.
O pagamento do subsidio e da verba
de representação ao Governador será íeita por conta dos recursos orçamentários
do novo Estado e, segundo o decreto, entrará em vigor a partir de amanhã, quando o Almirante for oficialmente empossado.
O DECRETO
E' o seguinte, na integra, o decretolei assinado pelo Presidente Geisel:
"O Presidente da República, no uso

NO PODER
Às 10h30m, o Governador Faria
Lima receberá, no salão verde do Palácio, cumprimentos do pessoal de
primeiro escalão de seu Governo e do
decano do corpo consular. Às llh30m,
ainda no salão verde, um assessor da
Secretaria de Governo procederá ã
nomeação e posse dos Secretários e
Chefe do Gabinete Militar, lendo, para cada nome, um decreto.
O primeiro Secretário a tomar
posse será o de Justiça, cuja nomeação será assinada pelo Governador,
antes de entregá-la de volta ao Secretarlado. Após a assinatura do termo de posse pelo Governador, pelos
Secretários e pelo Chefe do Gabinete
Militar, o Almirante Faria Lima fará
um rápido discurso de saudação.
Às 12h, serão nomeados os Procuradores-Gerais do Estado e da Justiça, no salão verde. Novamente, um
assessor da Secretaria de Governo lerá os dois decretos correspondentes,
que serão assinados pelo Governador
e referendados pelo Secretário de Justiça. Após a leitura, o termo de posse
será assinado pelo Governador e pelos
dois procuradores. Em seguida, na presença dos Secretários e do Chefe do
Gabinete Militar, o Governador Faria
Lima saudará os empossados.
Às 12h 30m, ainda no salão verde,
serão nomeados os prefeitos do Rio
de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias,
Angra dos Reis e Santo Antônio de
Pádua. Meia hora depois, o Governador Faria Lima se retirará do salão
'
verde, acompanhado até a porta princlpal do Palácio pelos Secretários e
Em
pelo Chefe do Gabinete Militar.
o
e
ajudante-de-ordens
um
seguida,
Secretário de Governo o acompanharão até sua nova residência, no Palacio Laranjeiras.
Às 16h30m, o Governador Faria
Lima voltará ao Palácio Guanabara
dos
para receber os cumprimentos
de
que
e
restantes
pessoas
convidados
não assistiram à posse.

A

da atribuição que lhe confere o Artigo
5.°. da Lei Complementar número 20, de
l.°'de julho de 1974,
Decreta:
Art. 1.° — O subsídio mensal do Governador do Estado do Rio de Janeiro,
no período de 15 de março de 1975 até o
início da vigência da Constituição do
novo Estado, é fixado em Cr$ 16 500,00
(dezesseis mil e quinhentos cruzeiros).
Art. 2.° — O Governador do Estado
do Rio de Janeiro faz jus, ainda, a uma
verba de representação mensal, no valor
de CrS 4 000,00 (quatro mil cruzeiros), no
mesmo período.
Art. 3.° — O pagamento do subsidio
e da verba de representação de que tratam os artigos anteriores correrá à conta dos recursos orçamentários próprios
do novo Estado.
Art. 4.° — Este decreto-lei entrará
em vigor a 15 de março de 1975."

Chefes esperam nos postos
a indicação de substitutos
Todos os diretores de departamentos,
chefes de seções e funcionários, da Guanabara como do Estado do Rio de Janeiro, deverão, a partir de segunda-feira,
normalmente,
trabalhando
continuar
nos horários e locais de costume. Os diretores permanecerão em suas atribuições até que sejam Indicados, pelo Governo da fusão, os nomes de seus substitutos.
Hoje, o Governador Chagas Freitas
deverá assinar atos, exonerando de 20
a 25 nomes de seu Governo (os secretários de Estado, os chefes de gabinete
e assessores diretos) cujos substitutos
tomarão posse amanhã. Ainda nào foram determinados os nomes e número
dos funcionários públicos cariocas que
passarão a servir à Prefeitura do Rio de
Janeiro.
NOTA OFICIAL
Ontem à tarde, o Governo do novo
Estado distribuiu, no Palácio Laranjeiras, uma nota oficial sobre a situação
dos funcionários públicos da Guanabara
c Estado do Rio de"O Janeiro. Na integra,
Almirante Floriano
ela é a seguinte:
Peixoto Faria Lima, na qualidade de futuro Governador do Estado do Rio de
Janeiro, a ser instalado no dia 15 do
recomenda, expressamente, a
corrente,
todos os titulares de cargos e funções na
administração direta e indireta, nos seus
permaneçam no
que
vários escalões,
exercício normal das suas atribuições,
até ulterior deliberação".
Ontem ainda, sem saber como ficaria sua. situação os funcionários cariocas
estavam em pânico. Em nenhuma das
Secretarias do Governo que se extingue
havia comunicação oficial sobre o assunto. Só na Secretaria de Obras, onde houve um coquetel de despedida, os funcionárlos tinham alguma informação, talvez prestada pelo Secretário dè Obras e
Serviços Públicos do novo Estado, engenhelro Hugo de Matos Santos, que, como
presidente da Cedag, era funcionário da
Secretaria.
¦ Nas Secretarias restantes, as duvldas tiveram sempre um ponto comum:
quais os nomes que passarão para o serviço municipal. As dúvidas deverão con-

tinuar ainda durante uns 60 dias, até
que a Prefeitura do Rio de Janeiro tenha sua estrutura formada.
Amanhã, durante a posse, o Governador Faria Lima irá firmar um convênio com o Prefeito Marcos Tamoio, através do qual o Governo do Município do
Rio ficará a cargo do Estado, enquanto
se discute sobre a futura administração
municipal.
A Prefeitura, segundo se sabe, será
instalada segunda-feira, no 6.° andar do
Edifício Estácio de Sá, na Avenida Erasmo Braga, mas não dará atendimento
ao público. Os cariocas que tiverem assuntos pendentes com os órgãos do atual
Governo estadual deverão continuar em
contato com os mesmos e acompanhar,
pela imprensa, noticia sobre a formação
da Prefeitura, que será feita gradativamente. Até agora, o Prefeito Marcos Tamolo ainda não sabe exatamente quais
serão as atribuições dos órgãos que Irão
formar o seu Governo.
Os impostos que passarão à esfera
do Município — Predial e Territorial e
Sobre Serviços — continuarão a ser pagos normalmente, conforme as normas
estabelecidas pela Secretaria de Flnanças do Governo que sai, dentro dos prazos estabelecidos pelo Calendário Anual
de Tributos da Guanabara, com as mesmas guias e na mesma rede bancária.
As modificações no setor, segundo os
técnicos, só serão introduzidas depois
que ficar estruturada a administração
municipal.

Bachá faz anos
com a despedida
Teve sabor de despedida — embora
não se saiba ao certo quando ela se dará — a festa de aniversário promovida
ontem no Detran para homenagear seu
diretor, Brigadeiro Bachá, que fazia 58
anos.
Os funcionários se cotizaram para
obter Cr$ 9 mil, custo do coquetel servido com a presença do Secretário de
Segurança, General Antônio Faustino, e
do Chefe do Estado-Maior da Policia Milltar, Coronel Murilo Maldonado.

l)

No prédio escolhido para sede da
Secretaria de Obras c Serviços Públicos
— pertencente à Universidade do Estado
da Guanabara c onde hoje funcionam
dependências da Secretaria de Ciência e
Tecnologia — serão instalados inicialmente o Gabinete do Secretário, do
Subsecretário — uma inovação na estrutura administrativa — e dos órgãos a
ele subordinados diretamente.
Esses setores são as Assessorias .liiridica e de Comunicação Social, Inspcto-,
ria Financeira e Departamento Ãdmir.
nistrativo. Os de administração iiulircta terão futuramente suas sedes esco-,
lhidas, mas o funcionamento das com-,
panhias e empresas* que formarão a cstrutura da Secretaria de Obras e Servicos Públicos fica inalterado até a fusão,
incorporação ou anexação. Essa é, por ,
exemplo, a situação da Cedag e Esag, na
Guanabara; e Sancrj c Succsa, no Estado do Rio, atualmente responsáveis pelos
serviços de água e saneamento e que, no
Governo unificado, se fundirão para formar um único órgão, a Ccdae — Companhia Estadual de Água c Esgotos.
SEM HIATO
Para mostrar que não haverá descontinuidade administrativa, o Sr Hugo.
de Matos Santos citou o caso da Cedag.
De inicio, ele terá de acumular os cargos.
de Secretário e presidente da Companhia. Mas no dia 20 de março, haverá a
assembléia-geral ordinária anual, em que
a Cedag escolherá nova diretoria e novo
presidente. Este, entretanto, não deverái
permanecer no cargo por muito tempo
e funcionará somente até que seja con-.
cretizada a fusão com os demais órgãosque formarão a futura Cedag.
Com a Esag isso não ocorrerá porque
o presidente é indicado pelo Secretário
de Obras. O Sr José Carlos Vieira, atual,
presidente da Esag, declarou ontem que
vai permanecer no cargo até a extinção
do órgão.
O Sr Hugo de Matos Santos informou'
também que — assim como os órgãos e
seus dirigentes funcionavam até a fusão
— os projetos, os estudos e as obras e
todo o expediente não sofrerão interrup-,
ção. Continuarão em andamento ate que
seus responsáveis recebam instrução e
orientação dos novos dirigentes de cada
órgão ou setor.
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Dos atuais serviços da Secretaria'
de Obras, alguns passarão à administração municipal, como a limpeza das ruas
e coleta domiciliar de lixo. Mas a Sccrctaria de Obras e Serviços Públicos do
novo Estado continuará mantendo esse
serviço sob sua responsabilidade, até a
formação dos quadros da Prefeitura do,
Rio de Janeiro.
No setor da atual Secretaria de
Obras, as empreiteiras e os demais credores não sofrerão também qualquer reflexo conseqüente de sua extinção. Todas as obras estão sendo executadas sob
contrato e seus orçamentos já empenhados com verbas ã disposição no Bartco do Estado da Guanabara. O paga.mento será liberado mensalmente ou
em consignação, à medida em que as
empreiteiras vão cumprindo as etapas
das obras.
OS

DESAFIOS

Durante um coquetel, ontem à tarde
jde em seu gabinete, o Secretário
Obras do atual Governo, Sr Emílio
Ibrahim, despediu-se dos funcionários e
diretores dos órgãos vinculados à Sccrctaria. Agradeceu a todos c disse que sem
da equipe
o empenho e a compreensão
"vencer o desafio e
conseguiria
não
completar a administração sob o Governo Chagas Freitas".
Presente à festa, de muitos bolinhos
de bacalhau c quindim, mas poucos .e.
rápidos discursos, o Sr Hugo de Matos
Santos, futuro Secretário de Obras c
para uma
gravou
Serviços Públicos,
emissora de rádio rápida mensagem para ser transmitida amanhã.
Nela, ele declarou que o Governa"equidor Faria Lima dispõe de uma
coesa
e
para
unida
pe perfeitamente
vencer os desafios que terá pela frente".
O

PALÁCIO

A entrega do Palácio Tiradcntes, inteiramente restaurado, ao Ministério da
Justiça será hoje, às 16h 30m, na presença do Ministro da Justiça, Sr Armando Falcão; Presidente da Câmara, Deputado Célio Borja; e Secretário de Obras,
Sr Emílio Ibrahim.
As obras de recuperação do edifjcio foram realizadas mediante convênio
entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Obras e coordenadas pelo arquiteto Alfredo Peceguciro do Amaral, assessor da Secretaria. Com a lavagem das
escadas da entrada principal, hoje pela
manhã, o trabalho de restauração estará terminado.
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BNH vai financiar
obras do Grande Rio
O BNH dispõe de uma
grande soma de recursos
que poderão ser usados para financiar obras de habltação e de Infra-estrutura
urbana, na Área Metropolitana do Grande Rio. Bastará que os pedidos de financlamento — a serem feitos
pelo novo Governo estadual
— satisfaçam as exigências
do Banco.
O metrô e outras eventuais grandes obras de In-'
fra-estruiura no setor de
transportes poderão receber
vultosos fLnariclamsntos. As
autoridades estaduais também disporao de recursos
do Banco caso se disponharri a executar o programa de lotes urbanizados —
Profilurba — ou a inténsiílcar a construção de casas
populares.
MELHORIA
As autoridades habitadonais não estão satisfeitas,
de uma forma geral, com a

atuação das Cohabs. E obsorvam que a sua dlnamização o mesmo, em alguns
casos, reorganização admlnlstrativa, são c o n d Iç õ e s
básicas para a obtenção de
novos financiamentos. A
atual Cohab da Guanabara
não foge á regra e só se
melhorar os seus padrões
de atuação deverá receber
novos recursos.
A nova Carteira de Desenvolvlmcnto Urbano d o
Banco deverá ser uma fonte geradora de recursos para o novo Estado, no setor
de infra-estrutura urbana.
O Estado do Rio de Janeiro
poderá contar com financiamento do Banco caso se
disponha ainda a planejar o uso do solo na Arca
Metropolitana, através da
ocupação de áreas virgens
c com possibilidades de desenvolvimento.
CASAS

Com relação ao financiamento de planos habitado-

nais os projetos eventuais
só obterão financiamento,
entre outros pressupostos,
se possuírem uma boa fundamentaçáo urbanística e
social. No caso de conjuntos
populares, por exemplo, deverão ser fruto de um pianejamento que concorra para a efetiva melhoria da
qualidade da vida dos seus
moradores. Em outras palavras: os conjuntos, para serem financiados, não poderão, por exemplo, ser mal
localizados, longe dos mercados de trabalho e sem
oferta de transporte barato
e eticiente.
Os lotes urbanizados também precisarão ser planejados pelas autoridades estaduais ou municipais de
acordo com a mesma filosofia, para obterem recursos
do Banco. Uma linha de
crédito específica para a
urbanização, de favelas —
constante do Profilurb —
estará à disposição dos novos administradores.

Madeira barateia a construção
Um novo sistema prémoldado para casas populares, à base de madeira mineralizada, que barateia em
30ró a construção, recebeu
parecer favorável do Centro
Nacional de Pesquisas Habitaciqhais. Os técnicos responsáveis pelo processo, já
usado com êxito no Rio
Grande do Sul, pretendem
agora submetê-lo á apreciaçào do BNH., visando o
^u uso em larga escala.
Pelo novo processo, as casas podem ser montadas
em 48 horas e o material
empregado — de acordo
com o parecer do Centro —
está em condições de ser
usado em todas as regiões
brasileiras. O sistema não
provoca um calor excessivo
no interior da habitação,
como acontece com outros

processos pré-moldados, e o
isolamento acústico é muito
superior ao das construções
convencionais de alvenaria.
O PREPARO
O material usado no novo
processo é constituído por
chapas pré-moldadas de íibrás de madeira prensadas,
cortadas longitudinalmente
em teras de 50 centímetros.
Recebe também preparado
químico e cimento portland.
O know-how foi desenvolvido por técnicos gaúchos,
e o processo sai 30',i mais
barato que as construções
convencionais de alvenaria,
feitas pelas Cohabs. À sua
durabilidade — -segundo o
parecer — não é inferior à
das paredes de alvenaria e

as condições térmicas internas foram consideradas excelentes.
A madeira usada não é de
lei, mas a de qualidade mole. facilmente encontrada,
tornando possível a construção em larga escala de
casas. O material pré-moldado não exige cquipamento pesado para ser montado
nem mão-de-obra especializada e é também de fácil
transporte.
Mesmo em regiões bem
quentes e com a umidade
relativa do ar muito alta a
madeira mincralizada pode
ser usada, desde que as habitações tenham forro —
condição também imprescindivel, segundo os técnicos em habitação, para as
construções d e alvenaria
feitas neásas áreas.

Indústria, Comércio e Turismo
instala núcleo básico dia 17
A Secretaria de Indústria, Comercio c Turismo começa a funcionar
segunda-feira, dia 17, com um núclco básico — formado pela subsecretaria. chefia de gabinete c chefia
administrativa — ligado diretamente
Mareei Hasslochcr, e
ao Secretário
três departamentos para coordenar as
áreas de indústria, comércio e turismo.
O Gabinete do Secretário e alguns
departamentos serão instalados na
Avenida Presidente Vargas, 670, onde
funcionava a Secretaria de Ciência c
Tecnologia, e as outras seções a serem
criadas ficarão no prédio da Rua Real
Grandeza, 293, ocupado hoje pela Sccretaria de Cultura, Desportos e Turismo.
OS DEPARTAMENTOS
Embora não estejam aprovados os
esquemas para os departamentos,
acredita-se que o Secretário Mareei
Hassloeher procurará dar ênfase aos
aspectos ecológicos, sociais e estruturas viárias e enrgeticas no que se refere ã indústria. O Departamento de
"para o estaComércio .será ativado
belecimento de um diálogo aberto e
constante, já que esta área c a responsável por parte da riqueza do Estado".
Não foram divulgados ainda os
nomes dos responsáveis pelos depar-

támeniòs mas a chefia de administração ficará com o Sr Silvio de Morais,
a chefia de gabinete com o Sr Luis
Prado Kelly e a subsecretária com o
Sr Nelson Diz.
O grupo de trabalho responsável
pela criação da nova Secretaria ciaborou projetos para seu funcionamento mas ainda não Ticaram acertadas
as áreas que subordinadas à Copeg,
Secretaria de Ciência e Tecnologia c a
outros órgãos, passarão para a esfera
da Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo.
Este será um Governo de realizações — comentou um dos auxiliates da nova Secretaria, explicando que
r 1'ácil alterar e modificar planos mas
a tarefa fica difícil quando se deve
criar novo serviço.
A única vantagem é que não se
pode criticar o antecessor, porque não
existe essa figura — disse com humor
o funcionário.
A Kiotiir deverá encarregar-se do
programa turístico da Cidade inclusive
o carnaval. A Flumitur organizará o
turismo no novo Estado.
Haverá modificações nas duas
empresas mas só depois dos planos
aprovados pelo Governador Faria Lima elas serão anunciadas — concluiu
o funcionário.

Zoneamento é fator importante
Com o zoneamento do futuro Estado cio
Rio de Janeiro para execução dos programas
agropecuários, de acordo com as caracteristlcas de cada região, a Guanabara, que já se
impõe nacionalmente pela qualidade de seus
rebanhos bovinos e caprinos, de suas abelhas
e aves ornamentais geneticamente apuradas,
terá estas atividades estimuladas a partir de
março.
Limitada cm seus L mil 356 quilômetros
quadrados, a Guanabara nunca foi incluída
nos projetos agropastoris do Governo federal,
dada a relevância, para os técnicos, dos setores Industrial e de serviços. Mesmo com recursos limitados, os criadores de gado holandês vermelho/branco e vermelho/preto, de
nerole é de caprinos conseguem, pela qualidade, competir com as regiões tradlcionalmente pecuaristas, ganhando Inclusive prêmios.

Só expectativa
Criadores como o Sr José Sílvio MagaPica-Pau Amarelo, em Santa
lhács (Fazenda"num
clima eje expectativa em
Cruz) vivem
relação ao futuro Governo'do Estado do Rio
de Janeiro."
— Como será encarada esta região da
Guanabara, onde a atividade agropastoril é
bastante desenvolvida, em face da criação da
região Metropolitana do Grande Rio? Por sua
importância, já que se desenvolve a melhoria
genética de reprodutores, tanto de holandês
V/B e V/P, além do nelore, não mereceria a
visita do futuro Governador Faria Lima, que
já entrou em contato com os pecuaristas do
Norte fluminense?
Ao fazer as indagações, que são da maioria dos criadores da região, o Sr Silvio Magalhões manifesta a convicção de que a fusão concorrerá para modificar a idéia dos Governos em relação à área, nunca tida como
agrícola.
Localizada em região baixa e plana, a iazenda tem sofrido com as inundações, pois
apenas um trecho de 2,5 km de canais pode
ser dragado, já que corresponde a um dos limitos chi propriedade. Mas a providência de
drenagem de outras áreas está a cargo do
Departamento Nacional de Obras e Saneamento iDNOSi. Os interessados numa solução definitiva contra as inundações chegaram
a propor a compra, para a Secretaria de Abastecimento e Agricultura da Guanabara, de
quatro dragas para os serviços, porém, a medida não chegou a ser concretizada.
Se fosse, o DNOS, responsável pela Umpeza do canal de São Fernando, do canal de
irrigação e de outros rios como o GuanduMirim, se retiraria da área, ficando responsavel o Estado da Guanabara pela manutenção.
Mas a verdade é que os canais estão com os
leitos reduzidos, em até sete metros, em aiguns casos.
Em 12 anos, a fazenda Pica-Pau Amarelo
já enviou para todo o Brasil cerca de 700 reprodutores meio-sangue. oriundos do cruzamento de gado holandês com gado zebuino
(Gir ou Gtizerá). A filha de vaca zebuina com
holandês vermelho dá, em geral, o dobro de
leite produzido pela mãe 110 a 12 litros/dia).
Quando nasce macho, dá peso com precocidade, ou seja, 14 arrobas com dois anos e
meio. contra quatro anos do mestiço.
«
Por essas qualidades, o meio-sangue
muito procurado no interior do Brasil, além
de ser um animal rústico, de manejo fácil e
boa produtividade. Com um rebanho de 260
vacas, a fazenda se compara, pela produção
média por cabeça de 20 litros/dia, às grandes fazendas dos Estados Unidos, Holanda e
Canadá, de onde vários reprodutores já foram importados.
Na fazenda está a recordista nacional e
sul-americana de produção de leite — a vaca Reflection Duchess — com 67 quilos/dia,
ou 12 mil 875 quilos, no ano cm que foi campeã, de 1971 a 1972.
Uma das maiores fazendas da Guanabara,
a Pica-Pau Amarelo tem 2 milhões de metros
faz
quadrados, mantém ordenha mecânica,
inseminação artificial e gasta cerca de CrS
800 mil/ano. Uma novilha meio-sangue. após
o desmame, pode custar CrS 2 mil e um reprodutor, acima de CrS 70 mil. Uma ampola
il,5 cm cúbicosi de sêmen de touro holandês
varia de Cr$ 18 a Cr$ 150.

Engenheiro sai e biologista
assume presidência do IES
Em substituição ao engenheiro José de Santa Rita,
toma posse terça-feira, no
Instituto de Engenharia Sanitária, o biologista Haroldo
Matos de Lemos. Ele fazia
parte do Conselho do Instituto como representante da
Cedag.
Com aprovação do Governador Faria Lima o Instituto funcionará como Fundação Instituto de Enge-

nharia Sanitária e Ambicn- Marcos Tamoio estão o Sr
te — FIESA — que terá os Orlando Feliciano Leão 'SeDepartamentos de Conser- cretaria de Obras), Sra Te(Eduvação da Natureza e de resinha Saraiva
cação i. Sr Paulo de Aqulno
Combate aos Mosquitos.
(Administração) e Sr AlfreO diretor do primeiro Departamento será o enge- do Machado iTurismo). Panheiro Aldemar Coimbra e ra a direção da Companhia
do segundo, o engenheiro de Água e Esgotos foi indicado o engenheiro João
Maurício Oliveira.
atual diretor
Entre os nomes aponta- Nascimento,
'
I
dos como secretários do Sr de operações da Cedag.

Lerner se reúne com assessores
« \

i

:,

O Prefeito de Curitiba, Sr
Jaime Lerner, passou ontem quase todo o dia no Palácio Laranjeiras, onde se
reuniu com o grupo de trabalho que assessora o Almiràntè Faria Lima no setor
.,a Região Metropolitan?..
O futuro presidente da
Fundação para o Desenvolvimento da Região Metro-

politana ficará no Rio até
amanhã, para se inteirar
melhor dos relatórios do
grupo de trabalho e assistir
à posse do Governador.
O Sr Lerner "só conversou com as pessoas do grude trabalho" e por isso
po
"nada tinha a dizer."
Ele
deixará Curitiba dia 25,
quando a Assembléia Legis-

lativa aprovar o nome do
futuro Prefeito da cidade.
Sua família, no entanto, só
se instalará no Rio em dois
ou três meses.
O futuro Prefeito de Niterói, Sr Ronaldo Fabricio, esteve também no Laranjeiras mas o Sr Jaime Lerner
disse que os dois não se encontraiam.

Fabricio apresenta sua equipe
Niterói — Os auxlllares
do novo Prefeito da cidade,
Sr Ronaldo Fabricio, serão
conhecidos, hoje, às 10h,
durante entrevista coletiva
que ele vai conceder à lmprensa, no escritório que
usou paia organizar planos
administrativos, na Rua Lopes Trovão, 52.
Ontem, o Prefeito manteve contatos com os futuros
Secretários do Governador

Faria Lima, nas áreas de
Transporte, Educação e Finanças. Hoje à tarde, o Sr
Ronaldo Fabricio e o Sr
Marcos Tamoio, futuro Prefeito do Rio, terão reunião
com o coordenador da Região Metropolitana do
Grande Rio. Sr Jaime Lerner.
Na área política, o Prefelto avançou nos entendimentòs que visam à pacifi-

cação da bancada da Arena
na Câmara de Vereadores.
Espera conseguir sua reuniflcação — se a bancada divide em dois grupos — dentro de 10 dias. Conta com
um crédito de confiança
dos lideres da corrente arenista majoritária, Vereaclores Donald Guimarães, João
Batista da Costa Sobrinho
c Antônio Luis Morgado,
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Esta fazenda, que vende reprodutores para
todo o Brasil — o último negócio foi ccim o Estado do Pará — adota o semiconfinamento.
Para ser reprodutor, o touro tem tratamento
especial isemltrato) e chega a pesar 600 kg
aos dois anos.
Para dar resistência ao animal, caracteristlca importante para atender ás condições climáticas das diferentes regiões do Brasil, a Fazenda Indiana deixa o plantei solto a maior
parte do dia, prendendo-o entre 9h e 13h, segundo o tratador Waldlr Seralim da Silva.
Tido como um dos maiores criadores de
bovinos do Brasil, pelos métodos que defende,
o Sr Durval Garcia de Menezes não adota"fa-a
inseminação artificial. Ainda vê nela uma
ca de dois guines." Há 50 anos faz seleção dessa raça, tendo Iniciado sua atividade em Pirai, no Estado do Rio. Na Guanabara, a criação vem sendo feita desde 1945.
Também na Guanabara, localiza-se um dos
• melhores
planteis de gado da raça Guernsey
do pais, numa propriedade no Alto da Boa
Vista, região das mais valorizadas do Estado.
Importante também na Guanabara é a caprinocultura, desenvolvida em regime intensivo pelo Sr Hélio Gonçalves Pereira, em Campo Grande. Até bem pouco tempo se afirmava que a criação de cabritos só poderia dar
resultados em regime extensivo, em que o animal pode pastar livremente em grandes áreas.
Visando principalmente a obtenção de reprodutores e a melhoria genética dos rebanhos
da região, o Sr Hélio importou, em agosto de
1974, da Inglaterra, dois casais da raça Anglo-Nubian, que mantém as qualidades leiteiras da raça. nubiana e apresenta maior carcaça visando a produção de carne. Em dezembro, uma nova importação foi feita — dois casais da raça Purebred Nubian — desta vez da
Califórnia tPamona), Estados Unidos.

Nelore e cabras
Em qualidade, o nelore — gado destinado
principalmente ao abate — da Guanabara é
considerado o melhor do Brasil. Na Fazenda
Indiana, em Santa Cruz, o zootecnista Durval
Garcia de Menezes mantém um plantei de cerca de 700 cabeças, sendo quatro machos lmportados da índia e 120 fêmeas P.O. (filhas de
mãe e pai importados i, e 30 machos P.O. O
animal P.O. pode custar de Cr$ 20 mil a CrS
150 mil e o nacional, meio-sangue, entre Cr$
5 mil e Cr$ 10 mil.
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Francisco Cardoso da Fonseca, 80
anos, 54 dedicados à apicultura

minante, às vezes com algumas manchas emras — dai os animais serem classificados como
da variedade tartaruga — o. casal pode custar
CrS 1 mil ou CrS 600 a cabeça. O Sr Hélio Goncalvos Pereira disse que está para ser formada
a Asslclação de Caprlnocultura, para dlnamlzar a atividade. Acha que a fusão será lmportante para a caprlnocultura em outras regiões do futuro Estado, principalmente pelo
intercâmbio que passará a existir com a ellminação das barreiras ainda existentes.

Abelhas, aves e porcos
No dia 29 de janeiro, o Sr Francisco Cardoso da Fonseca completou 80 anos, dos quais
Sem ajuda
54 dedicados á criação de abelhas.
"geneticista de
financeira e passando como
fundo de quintal, como me chamam os doutores e técnicos", a apicultor é responsável pela
abelha produtiva e mansa, conhecida como
Ouro do Brasil ou Fonseca.
Enviando rainhas para todo o Brasil, inclusive para os Estados do Sul do pais onde.
é grande a atividade apícola, exportando para o Paraguai ou recebendo variedades de outros países, o Sr Fonseca acha que alguma
providência tem de ser adotada pelo Governo
visando a melhorar a apicultura nacional,
"ainda sofrendo os efeitos da introdução aqui
das abelhas africanas, nômades e irasciveis,
cujo responsável se chama Watwick Estevão
Kerr. de Piracicaba, em São Paulo."
O uso indiscriminado de inseticidas no
combate às pragas, como ocorre na lavoura
da soja, é outra ameaça à apicultura, pois
grande quantidade de abelhas morrem nessas
ocasiões. Afirmou também que a época das
floradas tem se alterado muito, fato que atribuiu às explosões nucleares e ao aumento da
poluição ambiental.
Como um dos membros da Associação
Guanabarina de Apicultura, o Sr Fonseca disse que a entidade pretende apelar ao futuro
Governador para que dê a devida atenção à
apicultura na região, principalmente do atual
Estado do Rio. Na Guanabara, a atividade é
"porque as plantas melifequase impossível,
mais, substituídas que foexistem
ras já não
ram pelo capim colonião."
Dizendo-se discípulo, em apicultura, do
alemão Emílio Schenk e do Monge beneditino Dom Amaro van Emelen, disse que continuará criando suas abelhas, por teimosia,
"das
quais só me separarei pela morte."
Já o Sr Sebastião Paduin, em Jacarcpaguá, dedica-se à criação de faisões das mais
variadas plumagens, como o prateado, versicolo e coleira, venerado, lady e swnhoe, dentre outros. O casal pode custar entre CrS ....
120.00 e CrS 800,00 (dourado amarelo). Seu orgulho é o de ter espécies que muitos zoológicos não têm, inclusive o do Rio.
Cria também aves como o macuco, mutum, jacuguaçu e outras.
Reclamando maior apoio, o Sr Hélio Moreira cria suínos reprodutores das raças Duruc, Landrasse c Hanpheire, aplicando o sistema tricross de cruzamento.

Prioridade

Os rebanhos suínos são cuidados
pelos métodos mais modernos
Essas raças, segundo o Sr Hélio, criador de
caprinos desde 19G2. "adaptam-se muito bem
ao* nosso clima, caracterizando-se por grande
docilidade". Já foram vendidos exemplares
para Minas Gerais. Goiás, São Paulo e para
criadores da Guanabara, interessados em criar
planteis de boa qualidade e rentabilidade. Com
2,5 meses, os filhotes atingem 15 quilos e uma
cabra pode dar até quatro litros de leite por
dia, em duas ordenhas.
Responsável pelo manejo do plantei, o Sr
Moisés Schauttz trabalha há quase dois anos
criando cabritos. Considera uma das melhores atividades entre as que exerceu, porque se
trata de um animal muito limpo e resistente,
sendo propenso à verminose, tratada com vermifugos.
De porte elegante e cor marrom predo-

Administração quer
reavaliar salários
Um departamento especial da futura Secretaria de Administração estudará as prioridades do
Plano de Classificação de Cargos para o funcionalismo do novo Estado do Rio de Janeiro, que terá
os sistemas de remuneração reavaliados, rigorosamente dentro dos limites da dotação orçamentária
disponível.
Representantes de várias entidades de servidores ouviram a revelação do Secretário limar Pena Júnior, em encontro ontem cedo no Ttamarati,
e ficaram satisfeitos com as diretrizes traçadas para os servidores, as quais prevêem também a manutenção do atual calendário de pagamento,
OS ITENS
Ao encontro, das 8 às 9 horas, só tiveram acesso
os principais assessores do Secretário. Mas ele deixou entusiasmados os representantes do funcionalismo, que destacaram a importância dos itens das
diretrizes traçadas:
I — Manutenção do calendário de pagamento;
II — Implantação do sistema de mérito para seleção inicial e vida profissional do servidor (promoção, acesso); III — Tratamento imparcial e uniforme no exame de questões idênticas; IV — Perspectivas de progresso na vida funcional, com estimulo de iniciativa, espírito de renovação e desejo
de autorealização; V — Maiores oportunidades de
aperfeiçoamento; VI — Exigência de altos padrões
de desempenho correlacionados com retribuição
condigna; VII ¦-- Reavaliação da remuneração.

Como antiga Capital do Brasil, o Rio de
Janeiro pode dedicar-se à criação de plantéis de raças apuradas, principalmente por
causa de sua localização e ponto de convergència de outras regiões.
Esta explicação do diretor do Dapartamento de Produção Animal da Secretaria de
Abastecimento e Agricultura da Guanabara, médico veterinário-zootecnista Acácio Miguel de Széchy, foi complementada pela afirmação de que o novo Governo terá a agropccuária em nivel prioritário.
— Os técnicos — frisou — estabelecerão
a vocação de cada área, de acordo com os diagnósticos, visando ao desenvolvimento das alividades mais rentáveis. Para isso as duas Secretarias de Agricultura seráu reestruturadas
para ter órgão de fomento e defesa sanitária
animal.
A Guanabara, como município do novo Estado do Rio. a partir da fusão, terá algum órgão de apoio ao setor agropecuário, da mesma
forma que todo o Estado será zoneado segundo a vocação de cada região.
O Sr Acácio Széchy disse que o Governo
do novo Estado estabelecerá ainda as prioridades no setor agropecuário, mas já se sabe
que criará órgãos de apoio e de fomento ã bovinocultura de corte e de leite, pesca, avicultura, cunicultura, suinocultura. ovino-caprinocultura, equinoctiltura, aquicultura (criação
de camarões em cativeiro) e ranicultura.
Atenção especial deverá ser dada ao sistema de crédito. Ele existe, porém as exigòncias são tantas ao agricultor e pecuarista —
em geral ae. exige caução de cinco ou mais vczes o valor do empréstimo — que acabam desestimulando o interessado.

DIR trabalha para
educar o consumidor
Educar o consumidor para compreender a s oscilações de preços no mercado é u'ma das tarefas consideradas principais pelos
técnicos do Departamento
de Informação Rural —
DIR — da futura Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado do Rio de
Janeiro, criado para orlentação e motivação cie agricultores, através de uma
"ponte informativa."
Os técnicos do DIR aiivcla
estabelecem as diretrizes do
novo órgão, "que só deverá
mostrar resultados a médio
prazo." Mas pretendem dar
à informação rural a importancia que ela tem nos
Estados Unidos, como ajuda
à racionalização da comerclalização e da pesquisa, do
planejamento e controle da
produção agropecuária.
PRODUÇÃO
— Só uma população rural bem Informada poderá
'melhor; a partir
produzir
deste slogan, cofrents ontre os agrônomos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Departamento
de informação Rural ligará

a cidade e o campo através
de uma ponte informativa,
cuja finalidade será o aumento da produtividade, da
produção e o conseqüente
barateamento dos preços ao
consumidor final, nas cidades.
Para chegar aos seus objetivos, o DIR contará com
as Divisões de Estudos, Pianejamento, Controle e Produção, além de trabalhar
cm estreita colaboração
com a Assessoria de Comunicação Social e dispor de
dados técnico-informativos
dos Departamentos de cooperativismo e Economia
Rural. Contará ainda com
subsidio da ACAR (Associação de Crédito e Assistência
Rural), órgão que brevemente será transformado
na Empresa Estadual de Asslstència Técnica e Extensão Rural (Embrater-RJi.
Dentro de sua Unha de
ação, o DIR tentará melhorar a mão-de-obra no novo
Estado, para evitar a constante migração de lavradores, fato que tem posto cm
risco as culturas de alguns
municípios. Para isto, dará
informações agrícolas pormarierítes nos lavradores

Produção
agropecuária
reduz custo
A falta de dados sobre a
produção pecuária e agricoIa no Estado do Rio de Janclro será responsável pela
importância que os técnicos
darão ao Departamento de
Agropecuária, para o qual
se defendeu inicialmente a
estutura de Instituto e depois de Fundação/Instituto.
De acordo com o pensamento do futuro Secretário
de Agricultura e Abastecimento, Sr José Resende Peres,- uma série de medidas
serão adotadas para aumentar a produção nas divisas do Estado, como uma
fórmula de reduzir custos.
O futuro Secretário tem
dados segundo os quais o
Estado do Rio de Janeiro é
auto-suficiente em apenas
quatro produtos: açúcar,
banana, aipim e chuchu.
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Escolta evita fuga de
presos matando um na
Esplanada do Castelo

Mestre v
leva Reitor
à Justiça

Durante a tentativa de fuga, realizada por cinco assaltantes de banco que ontem deveriam ser ouvidos na 2a. Auditoria de Aeronáutica, na Praça
Marechal Câmara, Esplanada do Castelo, um dos
amotinados, José Severino Bernardo, foi morto pelo
'oupessoal encarregado da escolta, que prendeu os
tros quatro.
José Severino, Paulo Silva, Ferrúcio Hugo Moura de Freitas, Alcides José Cardoso e Carlos Andrade Augusto, incursos no Artigo 27 da Lei de Segurança Nacional (assalto contra a agência Benfica
da União de Bancos) estavam recolhidos no Instituto Penal Hélio Gomes, e ontem haviam sido requisitados pela Auditoria.

São Paulo — O professor
da Universidade de São
Paulo, Sr Rui Barbosa Nogueira, entrou ontem na
. 15a. Vara Criminal com
uma acusação contra o Reitor da PUC, Sr José Geraldo de Ataliba Nogueira, peIa ralsificação~ae irm cartão
com a.ssinatúra do Senador
Arnon de Melo, no qual o
parlamentar critica ficticiamente a Revolução de 31
de março.
O cartão do Senador foi
submetido a sucessivos laudos da Policia Técnica, que
comprovaram a falsidade
da assinatura. O Sr Arnon
de Melo havia pedido ao
professor Rui Barbosa que
entrasse com o processo, caso fosse comprovada a falsidade.
Segundo o Senador, o
Reitor da PUC ter-se-lá apoderado do cartão de algum
livro seu, porque é seu costume distribuir suas publlcações acompanhadas d e
cartões em branco, apenas
com seu nome gravado.

TIROS NA RUA

Delegado
é acusado
de sevícias

Os presos tentaram fugir,
ao ser aberta a porta da
viatura da Policia Militar
que os transportara, em
frente ao Ministério da Aeronáulica. Algemados, os
cinco correram cm diferentes direções e imediatamente os policiais da escolta os
perseguiram, auxiliados por
soldados de serviço naquela
área.
Ameaçados por vários tiros, quatro dos fugitivos
não chegaram a se distanciar 200 metros do local.
Presos, foram logo levados para o interior do prédio. Ao que consta, nenhum
dos recapturados sofreu ferimento. A perseguição mobilizou cerca de 60 militares, PMs e soldados da Aeronáulica, comandados pelo
tenente varegan.
A tentativa de fuga dos
presos ocorreu perto das
12h 30 m. Dez minutos depois, toda a área estava interditada pelos soldados da
Aeronáutica que somente a
liberaram por volta das 18
horas.

TENTATIVA E FUGA

Durante a semana ocorreu uma fuga de presos e
uma tentativa frustrada —
além da de ontem. Na segunda-feira, à tarde, Evcraldo Capri Barroso, após
dominar o soldado PM PauIo Norbcrto Catarino dos
Santos, atirando-o de uma
altura de seis metros, fugiu
pelo pátio do Palácio da
Justiça.
Na quarta-feira, outro
NOTA OFICIAL
presidiário, Carlos Alberto
Mesquita, o Professor, InSob o titulo Tentativa de curso na Lei de Segurança
fuga de presos, à noite, o Nacional, tentou escapar
Serviço de Relações Públi- quando o retiraram — no
cas da Aeronáutica divul- Tribunal de Justiça — da
viatura que o levou da Pegou a seguinte nota oficial:
''A
fim de serem ouvidos, os nitenciária Lemos de Brito.
detentos Paulo Silva. Ferrú- Mas foi baleado quando
cio Hugo Moura de Freitas, corria na Av. Presidente
José Severino Bernardo, Al- Antônio Carlos e está intercides José Cardoso c Carlos nado, gravemente ferido, no
Andrade Augusto, incursos Hospital Sousa Aguiar, e vigiado por PMs.
na Lei de Segurança Nacio-

O advogado Sebastião Rodrigues Lins entrou com rerresentaçào na ProcuradoTia Geral da Justiça para
a abertura de Inquérito
contra o delegado lnocêncio
Vasconcelos, o policial Eraldo e dois outros não identificados, acusados de lerem
espancado o menor Luis Alves Araújo, na 13a. Delegacia.
Segundo a petição, Luís
Ic-vüu bofetadas no rosto,
socos na barriga e no tórax,
cotoveladas nas costas, "tclepontapes e os chamados
fones" — pancadas simultaneas, com as mãos espalmadas. nos ouvidos da vitima
— para que confessasse
roubo que não praticou ou
apontasse os culpados.

Assaltantes
esvaziam
.. joallieria

nal e que se achavam detidos no Instituto Presídio
He io Gomes, foram conduzidos em viaturas da Policia
Militar do Estado da Guanàbara para a 2a. Auditoria
da Aeronáutica.
Ao darem entrada no
prédio do Ministério da Aeronáutica, onde funciona a
referida Auditoria, tentaram a fuga, saindo em correria pela Avenida Churchill perseguidos pela escolta da Policia Militar que
efetuou alguns disparos.
Um dos fugitivos morreu e
os outros quatro foram capturados."

Joalheiro famoso de Roma
é seqüestrado no próprio
"rusW
carro na hora do

Roma — Giovani Bulgari, joalheiro dono de um
O gerente da Joalheria
Kraiise, na Rua visconde de dos mais importantes estabelecimentos do gênero
Pirajá, 201-A, saiu ontem à no mundo — a Bulgari, situada na Via dei Condotti,
tarde para tomar um café- a meia quadra da Praça de Espanha — foi sequeszinho e ao voltar levou um trado ontem, às 21h, rio centro comercial da cidade,
grande susto: a loja estava
em plena Avenida de Itália, perto da Via Veneto.
deserta e as jóias — num Giovani Bulgari foi levado em seu
próprio carro.
toa ti de cerca de CrS 1 miEle viajava para casa e foi interceptado pelo
lhão — haviam desapareci<lo das prateleiras. Pouco automóvel dos seqüestradores — dois, armados de
depois ele localizou, trancapistolas — numa hora de tráfego intenso na cidade.
dos no banheiro, os oito Giovani é um cios cinco filhos de Constantino Bulfuncionários, c ficou saben- gari, que morreu há algum tempo e foi quem deu o
do que a loja fora assalta- nome à famosa joalheria.
da.
Os seqüestradores obrigaOs ladrões — iim moreno IRRITAÇÃO
ram o motorista de Giovani
baixo, magro, e tí outro lo-'O joalheiro seqüestrado é a saltar, um deles tomou a
ro, de estatura mediana,
ambos aparentando pouco .iiuito conhecido nos am- direção do carro enquanto
mais de 20 anos — entra- bientes mais sofisticados da o outro mantinha o joalheiram na loja armados de re- Capital italiana e foi men- ro sob a mira da pistola, e
cionado freqüentemente coem movimento.
vólveres e mandaram que •mo acompanhante da atriz puseram-no
O motorista foi quem deu
sete dos funcionários en- cinematográfica Gina Lollo- o alarma
trassem no banheiro. O úl- brigida.
O de Giovani Bulgari é o
timo íoi obrigado a recolher
Seu irmão Nicola esteve
terceiro seqüestro espetacuas jóias nas prateleiras e à noite na Central de Polilar
ocorre em Roma. Os
colocá-las numa sacola, cia de Roma e manteve dois que
foram o do
anteriores
após o que foi trancado umr breve entrevista com neto do milionário Paul
altos funcionários. Na saíjunto com os demais. Nin- da, os
Getty, em 1973, e o do filho
jornalistas ouviram"Podia de um rico agricultor, Egiguém viu o carro em que os no dizer irritado:
assaltantes fugiram.
ter tido mais cuidado."
dio Bonanni, em 1909.

BANCO BRASILEIRO
DE DESCONTOS S.A.
C.G.C.

60.746.948

AVISO AOS ACIONISTAS
AUMENTO DE CAPITAL
Lembramos que se vencerá, no dia 24 de março corrente,
o prazo para o exercício do direito de subscrição de ações,• do
aumento de capital lançado na Assembléia Geral Extraordinária
de 24.1.75, de CrS 690.000.000,00 para Cr$ 780.000.000,00.
Os senhores acionistas deverão procurar, junto às nossas
agências, onde habitualmente recebem seus dividendos, os bo-

ir:

letins de subscrição, já devidamente preenchidos
Cidade de Deus,
CONSELHO

*í

12 de março de
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Pai diz que filha amou "um mau-caráter"

Pai de "Lou" fala do uso
de sua arma nos crimes
e polícia guarda sigilo
Sapato alto. calça azul listrada, paletó e camis a cremes, gravata, ror-de-rosa, o Coronel reformado Lúc'o L"it? d" Oliveira, pai de Maria de
Lourdrs, a Lon. chegou ontem, ás Í4h05rh, à 16a.
Delegacia e uma hora depois, tomou conhecimento,
oficialmente, de que sua arma tinha sido usada para
matar Vantuil Lima e Almir Rodrigues. Depois, o
Coronel prestou depoimento siglloso.
O pai de Lou chegou gritando que não queria
ser fotografado e que só falaria ao delegado. Depois, mais calmo e cercado de repórteres, contou que
o engenheiro Vanderlei Qulntão, namorado de sua
filha, era "um mau-caráter", e "porque
que ele pensou em
o rapaz só
empregá-lo no SNI e desistiu,
queria perseguir conhecidos".
APARIÇÃO
Quando o Volkswagen placa GB LC-2492, dirigido pela mãe de Lou, Dona Edna, estacionou à
frente da delegacia, e dele saltaram o Coronel e
seu advogado, os repórteres e cinegrafistas se movimentaram. O pai de Lou então começou a gritar,
"quem
permitira a entrada de jorquerendo saber
nallstas na delegacia". Informado de que seu envolvimento no caso era assunto mais importante e
que teria de esperar para ser ouvido pelo delegado
Sérgio Azeredo, o Coronel Lúcio, primeiro tentou se
esconder dos jornalistas, mas logo se dispôs a conversar.
Ameaçou
"garantiu
processar jornais que falassem mal
dele, mas
que não iria abandonar a filha,
"agora
de mim". Chamou
que ela mais necessita
"mau-caráter" e disse que,
Vanderlei Quintão de
desde o inicio, se opôs ao namoro da filha com o
engenheiro, que ele também acusou pelos crimes.
"Se estivesse no Rio, no dia 20 de novembro,
talvez nada disso tivesse acontecido, porque eu não
deixaria minha filha entregar minha arma a um
assassino canalha". Não sabia, entretanto, explicar
praticar
por que Vanderlei estaria interessado em romance,
os dois homicídios. Embora contrário ao
o Coronel Lúcio afirmou que tentou empregar Vanderlei no SNI, mas desistiu. Disse também que Lou
não foi namorada de Vantuil.
Muito nervosa, fumando muito e com as mãos
trêmulas, além de exibir no braço direito muitos
arranhões, D Edna Oliveira, mãe de Lou, disse que
melhor e que já dorsua filha agora estava muito
"Isto tudo porque esta com
me bem e come direito.
consciência tranqüila, denunciando a policia o verdadeiro autor dos crimes que estavam sendo atribuidos a ela."
— Ela já deveria ter contado isto ha muito
tempo, pois nós não estaríamos vivendo estas coisns horríveis — declarou. Depois de afirmar que
sua filha é inocente em tudo isto, D Edna disse que
"esperava que o Vanderlei se enforcasse com as
cordas com que tentou enrolar sua filha."
O defensor do engenheiro, advogado Laercio
Pelcgrino. disse que só ontem descobriu por que
Maria de Lourdes entregou ã policia a arma de seu
ele que
pai utilizada nos dois assassinatos. Disse
o Coronel Lúcio tinha um revólver calibre 32, registrado no DOPS, e isto a polícia iria descobrir
.
cedo ou tarde.
.
Se o pai de Lou entregasse a arma à policia,
balística
de
quando ela fosse pedida, o exame
apontaria que dela saíram as balas que mataram
os dois homens. Se não entregasse (e mentisse, dizendo que a perdera i ficaria complicado no crime. A solução encontrada, argumentou, seria essa
de entregar o revólver e dizer que havia sido emprestado ao engenheiro, para matar as duas pessoas.
Um diligência foi feita ontem de manha, em
uma residência da Avenida Epltácio Pessoa — casa
de uma tia de Vanderlei — para saber se havia ali
uma arma de propriedade do engenheiro. Revistada a casa, nada foi encontrado. Esta foi a terceira
investigação realizada em casa de parentes de Vanderlei, por agentes da 16a. DP que procuram um
revólver.

Auditoria de Guerra
paulista condena 24 por
subversão e absolve 16
São Paulo — O Conselho Permanente de Justionça Militar da ia. Auditoria de Guerra concluiu 40
tem, após três dias de sessões, o julgamento de
acusados de atividades subversivas. Doze foram condenados a cinco anos de prisão, dois a quatro anos,
um a um ano, um a nove meses e oito a sete meses.
Dezesseis foram absolvidos.
Eles responderam a processo sob acusação de
arregimentacão de adeptos cm favor do Ilegal Parcisão do Partido Comu-tido Comunista do Brasil,
"adota a linha chinesa do conista Brasileiro que
munismo internacional e se propunha a assumir o
Poder, de maneira violenta, para implantação de
uma ditadura marxista-lcnini.sta."
AS PENAS
Foram condenados a cinco anos de reclusão e
Anperda dos direitos políticos por 10 anos os réus
gelo Arroyo, Dincias Fernandes de Aguiar, Elza de
Lima Monnerat, José Genoino Neto, Luis Vergati,
Maurício Grabois, Pedro Ventura, Felipe de Araújo
Pomar, João Amazonas de Sousa Pedroso, Carlos Vitor Alves Delamonica, Roberto Ribeiro Martins e César Augusto Teles.
Célia Maria Ribeiro da Rocha Paes e Manoel Geraldo Cação Pereira sofreram penas de quatro anos
de reclusão e perda dos direitos políticos por 10 anos.
Valquíria Queiroz da Costa foi condenada a um
;ano de prisão.
Uma sentença de nove meses de reclusão —- a
qual já está cumprida — íoi imposta a César Ramon dos Anjos Carneiro.
Foram sentenciados a sete meses Carmem Calegari Martins, Luis Gonzaga d'Avila Filho, Genebaldo
de Lima Queiroz, Horácio Martins de Carvalho, José
Augusto Pereira, Leopoldina Braz Duarte, Maria
Amélia de Almeida Teles e Neide Richopo, que também já cumpriram a pena.
Três réus que estavam em liberdade — Roberto
Ribeiro Martins, Valquíria Queiroz da Costa e César
Augusto Teles — foram presos logo após ser proferida a decisão do Conselho de Justiça.
Treze dos réus foram julgados à revelia, encontrando-se foragidos.
A sentença determinou ainda a extração de peças do processo para serem enviadas ao Ministério
Público Militar, a fim de que sejam analisados indícios do uso de documentos falsos por vários dos denunciados.

Sexta-feira,
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Avião explode ao bater em
Professor
assume OAB águas cie rio do Pará e
mata ex-Ministro de Castelo
de Minas
Belo Horizonte — Existe
uma conspiração contra a
classe, denunciada no Manlíesto de Bruxelas, por ocasião do.XXV Congresso da
União Internacional d o s
Advogados, e ela só faz confirmar "a aguda observação
de Morris West, para quem
a advocacia é a profissão
mais bela, mais poderosa e
mais invejada do mundo."
Com essa constatação o
professor Raimundo Candldo assumiu ontem a prcsldêncla da seção mineira da
do
Ordem dos Advogados "peBrasil, disposto a lutar
Ia paz social e pelo progresso das instituições livres,
dentro da ordem e da lei,
quaisquer que sejam os sacrlficios e dissabores a suportar."
A CONSPIRAÇÃO
Segundo o professor Raimundo Cândido o Manifesto de Bruxelas, lançado no
congresso reunido em Madrt (setembro de 1973), e o
Relatório de L a u s a n n e
(agosto do mesmo ano) denunciaram a conspiração.
"ataMas ele a considerou
c
tempos
os
todos
de
quês
épocas" á força do
todas as "bússola
Direito;
que orlenta e disciplina a conduta
humana."
— E nós somos por lei os
defensores dos direitos e
das liberdades individuais e
públicas.
advogado,
A tarefa do'lutar
pela
sustentou, é
construção de um mundo
melhor, pelos sagrados direitos da pessoa humana,
pelo estabelecimento e consolldaçáo cie um clima de liberdade, de justiça, de paz
e de concórdia humanas,
como fruto do estado de direito, que é o clima próprio
do homem da lei."

'i
Belém — Um jalinho executivo Cessna-Citation,
'•
prefixo PT-JXS, caiu ontem de manhã no rio Acará,
no Município do mesmo nome, a cerca de 80 km de
Belém, com três pessoas a bordo: c ex-Ministro da
Agricultura, Oscar Thompson Filho, assessor da
Volkswagen no Projeto Agropecuário do Rio Cristalino; o piloto Carlos Ribeiro; e Wolf Emst Akklimenhofer, de nacionalidade alemã.
O aparelho, de propriedade do fazendeiro Carlos
Ribeiro, que o pilotava, decolou de Belém com destino a Uberlândia às 9h2m de ontem. Vinte e cinco
minutos depois caiu no rio Acará. Poucos instantes
antes do desastre o piloto comunicou à torre a existência de fumaça no painel e visibilidade precária,
motivo por que retornaria a Belém. Em sua última
mensagem disse que estava em parafuso.
PROVIDÊNCIAS

DhOIiiri de hoje, com destino
a Uberlândia, sofreu
acidente de natureza grave,
caindo nas proximidades de
Acará, neste Estado, aproximadamente às 9h27m.
"O Salvaero Belém, ao
toma r conhecimento da
ocorrência, engajou todos os
recursos necessários para as
buscas c resgate dos acidentados. Os detalhes quanto
ao acidente, o número de
identificação das vitimas
estão sendo pesquisados, objetivando esclarecer o falo
e posteriormente informar
a opinião pública."
Pouco depois da nota,
eram conhecidos os mortos
no acidente, culos corpos
a o
foram
encaminhados
Instituto Médico-Legal.

f
Mobilizado pelo I Comanl,A
do Aéreo Regional, o Salvaero deslocou um helicóptero
para o local do acidente, às
margens do rio Acará. O
primeiro cadáver a ser resgatado pertence ao alemão
Wolf Ernst. Os outros, a
Thompson Filho e Carlos
Ribeiro.
As pesquisas iniciais levam à presunção de que o
avião explodiu ao bater na
água e algumas inforinações davam como viajantes do aparelho o assestor da Volkswagen, Antônio
Cunha, e o co-piloto José Jau
Veigas, ex-comandante da
Paraense Transportes Aéreós; Soube-se mais tarde
que Antônio Cunha viajara THOMPSON FILHO
para São Paulo em avião
Oscar Thompson Filho
e
do Sul
Cruzeiro
da
o co-piloto Viegas não es- nasceu a 16 de outubro de
tava a bordo. Seu nome fora 1910 na cidade de São Pauincluído entre os mortos Io, filho do Sr Oscar
porque constava do plano Thompson (há um grupo
de vôo entregue à DAC. Ele. escolar com seu nome) e de
porém, apenas preencheu o D H e n r i q v. o t a Bastos
plano de vôo porque Carlos Thompson. Era casado com
Ribeiro, o fazendeiro, não D Beatriz Whately Thomptinha permissão para pilo- son.
tar avião desse tipo, que viDepois do curso de nuaiou também para São Pau- manidades no Colégio São
Io no aparelho da Cruzeiro. Luis, de São Paulo, ingresA propósito, a Aeronáutica cou na Escola de Agricultu- t
Ordem nega que
abril inquérito.
ra Luis de Queirós, onde se
seja àüiarqifiá
Oscar Thompson Filho, diplomou cm 19 3 3. No
Barros
O presidente do Conselho ex Ministro da Agricul- Governo Ademar de
Federal da Ordem dos Ad- tura do Governo Castelo exerceu as funções de Sevogados do Brasil. Sr Ribci- Branco viera a Belém na cretário de Agricultura,
ro de Castro Filho, devera qualidade de assessor da ocasião cm que viajou à Eu-_
responder hoje. em entre- Volkswagen no Projeto Rio ropa, para estudos. Esteva
vista coletiva, às decla- Cristalino, que a empresa também no Oriente Médio.
rações do secretário geral alemã está implantando no em Israel e na ilha Fwdo Ministério do Trabalho, setor agrícola do Sul do Pa- mosa, onde observou metodos de cultivo do solo. •
Sr Jorge Alberto "é Furtado, rá.
apenas
de que a OAB
Na Pasta da Agricultura
mais uma autarquia subor- NOTA OFICIAL
procurou introduzir moderdinada ao Ministério."
nas práticas no trato da
Segundo nota distribuída
Ontem à noite a Assesso- terra, para o- aumento da
pela OAB, as afirmações do ria de Relações Públicas do produção. Preconizou, enSr Jorge Alberto Furtado I Comando Aéreo Regional tão, a industrialização dos
"causaram
p r of undo distribuiu a seguinte nota: produtos agrícolas, pela crias
mal-estar" durante
"A Aeronave Cessna 500, ação de fábricas de banana
eleições realizadas ontem de
prefixo PT-JXS, depois em pó, de pó de tomate, fapara a escolha do Conselho de decolar de Belém, às rinha de peixe e outras.
Seccional da Ordem do novo Estado do Rio de Janeiro. A chapa Fusão venceu
a da Renovação, obtendo
cerca de 70% dos votos.
Apesar de ser permitido
votar em candidatos das
duas chapas, todos os nomes apresentados pela chapa da Fusão foram eleitos
para as 18 vagas de conseBrasília — O sangramento do açude de Orós,
lheiro. Os dois advogados
ao
nível
em que as águas estão este ano — com uma
que encabeçam a chapa, Srs
lamina
de
apenas 17 cm — não chega a preocupar
Gelson Fonseca e Virgílio
Donnici, disputarão a presi- o coordenador do Grupo Executivo de Assistência às
dência do novo Conselho, Calamidades Públicas (Geacap), General Luis Menem eleição marcada para des, que, ao contrário, está apreensivo com a iriünsegunda-feira, às 10 horas, dação da cidade acreana de Sena Madureira.
no 6? andar da Casa do AdComparado com o sangramento verificado em
vogado. Os eleitores serão março de 1974,
as águas atingiram a altura
os conselheiros eleitos, os de cinco metros,quando
transbordamento
do açude este
o
membros natos (cx-presié "um
do
Geacap,
na
opinião
do
coordenador
ano,
dentes dos conselhos seccio"um
espetáculo
nais dos Estados do Rio e quase nada" e pode ser considerado
da Guanabara) e os seis belíssimo, de grande valor turístico".
conselheiros indicados pelo
CALAMIDADE Por enquanto os flagelaInstituto dos Advogados.
dos foram removidos para
O General Luis Mendes
escolas públicas e igrejas sidisse já ter tomado conhetuadas na parte alta da cicimento da decretação do dade. Embora o GEACAP
estado de calamidade públiinforme que possui grande ',„
ca no Município de Sena quantidade de barracas de
Madureira. no Estado do
lona em depósito, forneci- ','.,
Acre, mas que só depois de
das pela Alemanha por ocao Ministro do Interior hosião das enchentes do ano
mologar o decreto daquela
passado, o coordenador Luis ,,
Recife — Recebido com municipalidade o GEACAP Mendes não pretende enmuitos aplausos por quase poderá iniciar as operações viá-las para Sena Madu-,
reira, por considerá-las um ..
uma centena de amigos, de socorro às vitimas da entipo de abrigo muito quente
mas nenhum político, o Se- chente, considerada a
e abafado, inadequado ao
nador Wilson Campos re- maior dos últimos 20 anos
clima do Acre.
gressou ontem ao Recife de- na região.
Apesar de o coordenador
pois de quase três meses de
Cerca de metade da cidaafirmar que ¦ »
ausência, desde que foi en- de está inundada, e até on- do GEACAP
sobre
sabe
a possível
nada
volvido no caso Moreno. tem à noite havia pelo metransfor mação daquele
Sorridente, ele desembarcou nos 1 mil e 600 desabrigaórgão em Secretaria, autorijunto com seu filho, o De- dos. Um avião da FAB chedades do Ministério do Inputado Carlos Wilson, e de- gou ao local às primeiras
terior informam que o demorou-se quase meia hora horas de hoje, com grande
creto para criação da Secreno aeroporto cumprimen- quantidade de vacinas contaria de Defesa Civil já está
tando a todos os presentes. tra o tifo e varíola, que cocom o Presidente Geisel,
A maioria das pessoas
meçarão a ser aplicadas na
que deverá assiná-lo nos
que aguardaram o parlapróximos dias.
Imediatamente.
população
mentar eram membros da
diretoria ou torcedores do
Clube
Náutico,
presidido
atualmente pelo diretor 11cenciado do Bandepe, Sr
no
Romcro do Rego Barros. A
ausência de políticos ou remilímetros, total que se
Buenos Aires — Pelo mepresentantes da Arena che- nos 20 mortos, de 30 a 70 iguala à média anual nore
mal.
desaparecidas
gou a ser notada pelos anil- pessoas
São grandes os danos nas
gos do Senador.
cerca de 0 mil desabrigados,
zonas afetadas: em NcuAinda hoje ele compare- é o saldo das enchentes
cer à Segunda Vara do provocadas por chuvas tor- quen, foi decretado o estado
Crime a fim de confirmar renciais nas províncias ar- de emergência e o Governo
nacional determinou o imeseu propósito de manter a genlinas de Rio Negro e
ação Impetrada contra o Neuquen, situadas a 900 c diato socorro aos desabrigados. Na província de Rio ,
ex-lndustrlal Carlos Alberto 1 mil e 100 quilômetros resNegro, a enxurrada de água
Capital.
de
difadesta
crime
Menezes por
pectivamente
A cidade de Cutralco, de e lama destruiu grande númação. Sua chegada passou
.
despercebida pela imprensa 30 mil habitantes c segunda mero de casas e provocou
e vias
estradas
em
estragos
Provínda
importância
em
não
do Recife, cujos jornais
férr as. Ém alguns ca'•os, a
enviaram repórteres ou fo- cia de Neuquen, foi a mais
de ser remotógrafós ao Aeroporto de afetada pelas chuvas, que população fcr.ve
vida às pressas.
cm 24 horas somaram 170
Guararapcs.

GE AC AP não se preocupa
com sangramento de Orós e
acompanha situação no Acre

W. Campos
regressa
ao Recife

Chuva mala e deslrói
interior argentino

JORNAl DO BRASIL

D

Sexta-feira, 14/3/75

Crise dos
petroleiros
se alastra
Paris — Cento e oitenta
e três superpetroleiros, totallzando 11 milhões de toneladas de porte bruto,
estão fundeados nos portos
da Europa esperando oportunldade para conseguir um
carregamento para transportar. Armadores e agentes marítimos, que até 1973
viviam uma fase de euforia,
face aos constantes aumentos das importações de petróleo, se encontram agora
em crise. O problema ameaça atingir também os estaleiros especializados na
constçução de grandes tanquês.
Numa recente reunião
realizada por armadores europeus na França, se anunciou que muitas das encomendas haviam sido canceIa das aos estaleiros. As estatlsticas mundiais revelam
que essas suspensões se elevam a 12 milhões de toneladas de porte bruto, o que
representa cerca de 6% da
tonelagem global dos navios
hoje em operação em todo
o mundo.
CEMITÉRIO DE NAVIOS
O mais recente petroleiro
retirado de circulação temporariamente é o Opalo, um
navio de 280 mil toneladas
rte bruto construído
i passado. Esse caso
ais significativo da
,r que passa o setor. .
„ portos franceses da
costa atlântica — principalmente Brest, Cherburgo e
Bordeaux — estão se convertendo em verdadeiros
cemitérios de navios petroleiros. A redução dó consumo de petróleo por parte
das nações ocidentais colocou numerosos transportadores na ociosidade. Os armadores, sem condições para prever há dois anos uma
crise dessa magnitude, realiaaram encomendas de
grandes embarcações, com
alto indice de automatização.

Tóquio — A Conferência
de Fretes Brasil/Extremo
Oriente/Brasil informou
que as empresas armadoras
associadas decidiram reduzir sua sobretaxa, cobrada
em razão do constante congestionamento do porto de
Santos, de 8% para 3%, para toda embarcação que comece a carregar a partir do
próximo dia 15 no Japão.
Informou-se na Conferência
que a medida foi adotada
em razão de os serviços do
porto de Santos terem melhorado.

O departamento financeiro da empresa prevê que o faturamento do grupo
(a Docenave e mais três subsidiárias)
para este ano será de 150 a 180 milhõesa
de dólares (CrS 1 bilhão 143 milhões
Cr$ 1 bilhão 371 milhões). O lucro lidóquido está previsto em 20 milhões de
lares (CrS 152 milhões), sujeito à retiflcações em face das oscilações do mercado no momento. No Plano de Construção
Naval a Docenave fez um comprometimento de 330 milhões de dólares (CrS 2
bilhões e 500 milhões) para ser pago em
15 anos com juros de 8% ao ano.
A intenção da empresa em entrar no
transporte de soja, bauxlta e celulose,
segundo seu dlretor-superlntendente, visa aumentar a margem de lucro para
cobrir os financiamentos conseguidos.
A bauxita será transportada para o Canada e Europa. Como as vendas do produto são FOB, o seu transporte será
disputado com as empresas internacionais inclusive. A celulose está causando
polêmica. Os armadores conferenciados
(conferência de fretes é uma espécie de
linha regular com preços fixos para o
transporte de produtos; a carga geral
é considerada conferenciada) estão tentando obstruir a tentativa da Docenave
de transportar esse produto sob a alegação dé que o mesmo se enquadra na
categoria de carga geral, visto que é um
produto" unitizado. A Docenave contraargumenta afirmando que pelo simples
fato de não ser necessário mais que um
ou dois conhecimentos para o carregamento de um navio completo, o produto deve ser considerado granel. A quês-

>

„

Taiwan terá
linha para
a A. Latina
Taipei — O governo de
Taiwan pretende criar uma
linha regular de navegação
que una a ilha à América
Latina. O projeto é parte de
uma política de expansão
comercial entre Taiwan e
várlospaiseslatinoamericanos. No momento,
Taiwan exporta mensalmente de 30 mil a 40 mil
toneladas métricas de mercadorias para a América
Latina e importa cerca de
300 mil toneladas men&ais.
ESTATÍSTICAS
Estatísticas da construção
naval revelaram que a
NKK Nlppon Kokan, do
Japão, através de seu
departamento de construção de navios, ocupou o sexto lugar na construção de
navios em 1073 com um
total de 2 milhões 174 mil
toneladas de porte bruto:
Outro ponto de destaque da
NKK são as construções c'e
modelos em escalas várias
vezes menores que o orlgínal.

1970

1971

1972

1973

1974

a_

m

i

LINHAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO S/A

Lloydbrás vai longe

NAVIOS EM TRAFEGO
TPB

ESTADO DO PARA em BAiree
BELA em BAires
ALTAIR no Rio
ALFA no Rio
ESTADO DO AMAZONAS indo Belém • Manauí
DE 6.025 TPB - RIO PARAGUACÜ vindo Rio
RIO JAGUARIBE indo Manaus
RIO TUBARÃO indo Manam
DE 7.400 TPB - CLAUDIA indo Manaus
CECÍLIA indo Itaqui
HELENA vindo RGrande depois Fortaleza
(*) HEYSA indo Vitória depois BAires
MARIA em Recife
MARIA DO CARMO em Santo»
NEIDE indo Vitória depois BAires
ONDINA em ABranca depois Santos
VERA indo Manaus
RITA em Santos
ANA CAROLINA em Maceió
ZULEIKA vindo Santos
De 15.000 TPB - REGINA CELI em Fortaleza

• oceânica
4_brasileira.
^\yS.A. ~M

Coita Itit* do» Euodoi Unidot do América.
Conodò • Grandes togai
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HPERANÇA"

Rio

Chegada

Salde
15-03-75

ir

JB NETU/IrMR

COMPANHIA DE NAVEGAÇÍO MARÍTIMA

"PEDRO
Paranaguá
Santos
Rio

"ZEUS"
New
"P.

York,

Baltimore,

New York,
"DIANA"
New

York,

Rio

Baltimore,

2403-75
26-03-75
28-03-75

07-04-75

0904-75

19-03-75

««7.
240375

Rio

2803-75

Rio

29-03-75

04-04-75

Santos

06-04-75

11-04-75

0804-75
10-04-75

23-04-75
26-04-75
274)4-75

_

3

jf
Ta

j-

"MARCOS DE
SOUZA DANTAS"

13-04-75

"DALUA"
Sento»

1704-75

21-04-75

22-04-75

26-04-75

27 04-75

01-05-75

|I ^

Chegede
Salda
17-03-75
Santo» 17-03-75
"AMAZÔNIA" Paranagui
20-03-75 20-03-75
Rio 21-03-75
22-03-75
Montreal, Toronto, Hamilton, Cleveland, Detrolt,
Chicago, Mllwaukee
"MAieoc DE Santo» 2304-75
24-04-75
P"anagui
250475 2504-75
SOUZA
BANTAI"
'* "*
'"'
Rio 26-04-75
27-04-75
Montreal, Toronto, Hamilton, Cleveland, Detroit

1 Jfe ICM4MR
i

COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO MAItllIMA

Sedei Manoui: Ruo Guilherme Moreira, 181 - Têii.i 20250
20253 • Guanabara: Departamento de Angorioção de
Cargo - Av. Prei. Vargoi, 482, iciloi 907/910, Teli.t
223-8090 R-36 e 37 |MESA) 243-7381 - 223-0988 - End.

S
•••e «ie

).«¦>¦

Viii«-^iiii«.^.i..—A.m— \(

"AMAZÔNIA"

Rio

31-05-75

Santos

04-0675

S
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20 de março
"FROTARIO"
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COSTA

IESTI

ALTE. GRAÇA
ARANHA

I

IN-lt

York,

New

ÁFRICA

-

VH-

leaoi. lebilo
ÁFRICA OeiDENTAl; luende, teme,
Sul
Rio 27-29/03 - S. t.
30-31/03 - Sts. 0108/04
- Rio 07-11/04 - S. F..Sul
12-15/04 - SIs. 1641/04.

_

c. ORANOE
c fRio
~~

Oubey,

Mombaia,
MÉDIO;
ORIENTE
Kuwait, Krtorremther
_ Sts.
05
_ Rio
05

.
I

I

EX.

JAPÃO:

Sinsepore,

22-29/04 -Rio 3001/
_ R. Gd. 06-08/04.
0209/05 - Sts 10-20/
-R. Gd. 23-25/05.

-

ORIENTE

Demen,

Xebe,

AUSTRÁLIA

Yofcoheme

_ Rio 04-09/0'I- W». MM*/
04 - Sts. 14-22/04.
_ r7o 0208/04 - S.s. 09-15/
- R. Gd.
Irnbltuba ÍS-21/04
22-24/04.

TURMALIN

MAN0AN

I

- Rio 23-24/03 - Vil.
- Sdr 27-28/03 -

^-S0'01

MÉDIO

OR.

Philedelphie,

leMinor.

14-17/03 - Sts. 18- Rio 24-26/03.
23-24/03 - Sts. 28- Rio 0204/04.

Paguí
23/03
R. Gd.
01/04

LONDRINA

1

México

Venezuela,

ZOE.G
—
Velíncia, Marselhe, Gcnove HYDRA

06/04.
^^^^^^^^^^^^^_

(p

NORTE:

ALAMAR

S... 08-11/05.

#.
^__1_%>#
23/03
^_4_~^
^KKl
25-26/03
«^

e.i.i^-*»»^—«"»^-*""^—'

_|

Ilhéus 16-17/03 -Sdr 1818/03 - Belém 23-24/03.
Itaiai 27-28/03 - Paguí 2931/03 - Sts. 01-03/04 Rio 0405/04 - Ilhéus 0708/04.

CUIABÁ

LLOYD

St». 2703/04 - Rio 04- Recife 10-11/04.
05/04
- Rio l7.24/03 - Paguí 19P. KINNíDY
- s»' 22-29/03- af
•_ 2|/°3
R|0 30-31/03 - Recife 05-

17 de marco 9L
Vi. „L ?^.VÍ.tÍc
CHARLOTTE
B
_t
'já VTiPrFI"
KCJtütL

fl

03-06-75

•
feleg. Nelumorio e São Paulo: Filial Praça do República,
180. 6.° andar ¦ Tels.: 33-7673 ¦ 33-9461 • 36-7480 •
Sanlon Filial - Rua Augusto Severo. 13, grupoi 14, 21 e 24
Teli.: 2-9218 - 2-5525 - 2-3794 e Agente Geral nos
E.U.A.: Nelumar Inlernocionol Inc. 67, Broad Street 26lh
Floor, New York - NYe Agenle Geral no Canadá»
Slreal,
Shipping Lld.i 1060 Univarllly
Soguenay
Monlreal, Quebec, H3B 3A3 • Canado.

MEDITERRÂNEO:

de março

*Â

Chegado» do CANADA E OR. LAGOS
•«'^
Chegede

Sts. 15-16/
17-19/04.
- Sts. 09-14/
15-17/05.

14
Aires 18/03 - R. üd.
"PDDTARFIPA" Wi ÍÍSYDBRAS --B.
- Paguá 24-26/03
ê_
1-KUlADtlKM
TA
20-22/03

I
^

e CANADÁ/BRASIL DIRETO
SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADÁ
~~~
, Soldo» poro CANADA E GR. LAGOS

"FROTATOKYO"

San

Angeles,

IB1: loa

Francisco,

Havre, Antuérpia, Bremen
"-'Recite
li/03 - Fort. \'l20/03 - Itaqui 21-23/03.
- Recife 11-16/04 - Cab. 1719/04 - Fort. 20-22/04 S. Luiz 23-25/04.

-

jf

Orleem,

Rio 18-19/03 - Pagua 2021/03 - Sts. 22-24/03 Sdr. 26-27/03.
P.iguá 06-08/04 - St». 09U/04 - Rio 12-13/04 - Sdr
15-16/04.

DO PACÍFICO
Vancouver

COSTA

Estocolmo,

Cepenhagen,

EUROPA LA-S: Avonmouth, londrei, Hull

iraSIÍ

R|0

.4/

!•

Sts.

Tampico

ITAQUICÉ

f. Sul 26-28/03 - ri°
s.
.
*
.OTTEo[)AM - P. Alegre 10-13/04 - R.
14-16/04 - Iti 17-18/04
:...„.:
Gd.
s. f. sul 19.21/04 CARREGANDO
"«W*
'à
.
NO RIO
"FROTATOKYO"
Zk
ANGIO FRANCESA IA-6: llverpool, OleiBow.
17 de março
MlddUibofou«h
I
"FROTABEIRA"
Va
iWFvWÍÜ
B. Alrae li-20/03 _ R,Monte.
Gd.
20.2)/03
rKUIMDCIKM «
Í2"sl,/0327J0/03Uá 2
19,de març0,
B. Aires 27-02/05 - R. Gd.
¦>»oiBBe/>aunn TA
ITAITI
WA
"""¦ 0305/05
- Paguá 0607/05
DESCARREGANDO

W

t
^
:

IA-4:

SIs.

-

NOVA ZELÂNDIA e
FILIPINAS.

B
W.

>eV

Philadélphia

Paranagui
22-0475
Santo» 24-04-75
Rio 26-04-75
Baltimore, Philadélphia

S

N0

"DIANA"

IA-3

-

TAILÂNDIA,
rÂ
I
«^Q^SSpí
AUSTRÁLIA,
íLOYD-iivÉRPOOi
&

Salda

25-03-75

NORDESTE

mmixm.

ÍNDIA, PAQUISTÃO,

R

.

Santos
TEIXEIRA"

Phlladelphle

Paranaguá
TEIXEIRA"

22-03-75
2503-75
27-03-75

23-28/03
02/04.
Paçiuí 14-16/05
20/05.

HONGKONG»
«WUM»*
KEELUNG. Vâ T"«'*5U
Também aceitamos j
|--cargas para

:¦

\Jp

Cheeerfe

a
África do sul,
SINGAPURA,

K

1

RfcRTIDAS E CHEGADAS *

Philadélphia, New York, Baltimore.

"Psrtuj

DO

Houston,

New

IM-l:

MÉXICO

GOLFO

ITAOUATIÁ

Bremen,

Rotterdam,

Anluérpie,

PARA O ORIENTE':
0
Í Heliinki
-•Rio Uò-OV/U^
í Serviço regular f. kisrocoiMo
04 - Paguí
Rio 04-08/05
copenhagen
ú de cargas
t.
05 - Paguá
Zk entre BRASIL* 1
§
R JAPÃO via

Cnegoda» de PORTOS DA COSTA LESTE DOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

14*3-75

IA-1:
Hamburg*
(EXPRESSA

UNHA BRASILEIRA SERVINDO ÀS AMÉRICAS
Soldo» paro COSTA LESTE DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA

EUROPA

__et*VW ITAPAGI
^W ITATINGA
j^^
"AMAIS
%k,
.,
^âW
~à
âW MODERNA FROTA *m.
ESCANDINÁVIA

TPB - SEMIRAMIS
TPB - EDITH, RICA e ROSA MARIA.
(*) Incorporado à Frota da Libra am 12 do corrente.
Av. Rio Branco, 25 - 15.° andar - Telefone PABX - 223-2017.
Endereço Telegráfico "LIBRANAVE" - "TEUX 2121382".

IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO

í
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NAVIOS EM CONSTRUÇÃO:

1

j___

JÊÊÈmm _Bt'^ ___ __l

____#&•'¦ J___________R .^_____
^_______P&^''' —____________K$OT____eaT

POSIÇÃO DA FROTA

De 15.000
De 7.400

.''___è

¦ BB- r%:i

¦ li————————»»——,¦———¦__—._——_»_—__—___———————-

3.040

.C0RMACK

MOORFMcCORMACK

¦ Minério da farra
8 934
689 4 «19 4 382 6 «9
4
863 3 706 3 501 3 073 2 932
3
6l.o cru
Carvio mlnaral
1064
1219
1500
1250
1409
754 1 «84
Trigo
428
926
713
1
F.rtiliianles
240
583
654
Açúcar
175
285
600
Outra»
52
147
18
141
58
TOTAL
096 "10 417 10 529 13 515 16 471
10
Em navio» próprio»
72% 70% 55% 45%
.-.
68%
Em navio» af ratado»
32%
38%
30%
45%
55%

LIBRA
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DA INGLATERRA
Nova Orléans — O PresiTóquio — Se um dos
"RAPHAEL" - Carregando am llverpool 22 da marco, Gtasgow
grandes navios dedicados ao dente Gerald Ford deverá
28 de m»rço, Swamea 5 de abril pera Rio de
Janeiro, Santo» e Porto Alegre,
transporte de gás llquefel- assinar este, mês um decreDepartato
autorizando
um
o
explodir,
to
provocará
PARA INGLATERRA
enorme desastre. Esta é mérito de Transportes a li"ROIAND" - Carrege
pera Avonmouth, Belfait e llverpool. Rio
uma possibilidade real, se cenciar a construção dos
Grande 17 de-março, lta|a( 21 de março, Sã»
do Sul 23 de março, Paranaguá 26 de
Francltco
?.s autoridades não toma- três primeiros portos de
março, Santo» 30 de março.
"RON5AR0" - Carrega
rem medidas drásticas para águas profundas destinadas
para Avonmouth, Dublin e llverpool.
de março • Santos
Eiperado Paranaguá 27
fazer cumprir suas deter- aos maiores navios do munmarço.
29
de
"ROMNEY" — Carrege
do — os yLCO, sigla de very
minações de segurança.
pare Dublin, Mancheiter e llverpool, Comaçando Porto Alegre 3 de abril vle Rio Grande,
Trata-se, de navios enor- large crude carrlers, destl'"RAPHAEL" — lta|al, Paranagui, Santo».
mes e complexos, construi- nados ao transporte de
Carrega pera Cardlff, llverpool • Avonmouth.
Etperedo Porto Alegre Inicio de maio via Rio
dos para o transporte de enormes quantidades de peGrande, lta|al, Paranagui • Santo».
gás natural liqüefeito tróleo bruto.
(GLN) ou gás liqüefeito de
As empresas interessadas
XI'NI SSOMI I-ÍCANI
petróleo (GLP). Todos são prometem colocar em funequipados com cascos du- clonamento os três primeir IntíM n.icion.il
pios e outros equipamentos ros portos especializados em
"A
vVtlz* Dompstu.íi
de segurança.
47 GB
Embratur Cal
quatro anos. A sua consinvestimentrução
exigirá
Av Rio Branco, 25 10" Tel 223 2130
PERIGOS
tos da ordem de 1 bilhão
Telegramas CEMIL Telex 031333
Esses navios não atraíj 500 milhões de dólares
ram tanta atenção do pú- (CrS 11 bilhões 43 0 mibllco como os superpetro- lhões).
leiros construídos para o
Os chamados portos de
transporte de óleo bruto. águas profundas serão na
No entanto, como perigo realidade estações bombeapotencial, representam uma doras montadas em plataameaça muito maior.
formas no' Golfo do México.
/ÚISJ INeORPORATeD
Seria um desastre imen- O petróleo será então disso se um navio desse tipo tribuido para vários pontos
colidisse com outra embar- dos Estados Unidos, checação num porto de grande gando a refinarias muito
(New York)
PROCEDENTE DO NORTE
movimento; o choque pode- distantes, inclusive em DeDESCARREGA/CARREGA
ria iniciar um incêndio que troit, na fronteira com o
Março, 14
MORAAACALTAIR
se propagaria facilmente Canadá.
pelo combustível derramaUm porto será situado a
PROCEDENTE DO SUL (Buenos Aires)
no mar.
do "Ninguém
50 quilômetros do ponto do
CARREGA
sabe exata- litoral onde se encontram
MORAAACLYNX
Março, 20
as
conseriam
mente quais
fronteiras dos Estados de
as
— Baltimore)
—
Philadélphia
York
(Norfolk
New
seqüências de uma colisão."
Mississippi
e
Alabama;
ouOptional.
— confessa um porta-voz
tro a 30 quilômetros de
da diretoria de segurança
"aiFreeport, no Texas.
marítima do Japão —
guns técnicos chegam a
Esses portos, caros mas
prever uma enorme expio- que oferecem ótimas possisão, que destruiria o nabilldades de retorno dos invio."
O GLN é transportado vestimentas, são necessários,
(NAVEGAÇÃO S A)
em temperatura de 60 porque não existe no litoral
Aqentes Gerais no Brasil
graus negativos; o GLP à do Atlântico ou do Golfo uni
de 60 graus negativos. Por
Av Rio Branco. 25 - 7 andar - Tel 243 09
isso, os tanques recebem um porto natural com profunisolamento térmico especial didade suficiente para recee são revestidos com aço ber os VLCC.
inoxidável.
O aço normal fende-se
quando um jato de GLN a
baixa temperatura o atinge.
Quando pequenas quande GLN são lançatidades
'
das na água, parecem provocar pequenas explosões,
^kü _____ *** *^_ * i___r
em conseqüência do calor
rápida
sua
produzido pela
evaporação. Esta seria a
principal causa de um incêndio após o choque.
Embora representem um
sério perigo de contamina' ___e! Br ^KÜI __
ção o GLN e o GLP duran^Kt ' *1S _aV
í"
__l MW
te a fase de transporte, são
**"¦:"___ BaP!^^»^''''"' % ' :''^PfS __k
mais procurados pelos paises industrializados.
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Brasil
indenizará
britânicos
Londres — A Embaixada
brasileira informou
que
aguarda instruções de seu
Governo sobre a indenização reclamada por cidadãos
britânicos à direção do porto de Manaus. Um portavoz revelou que Brasília tem
um acordo para resolver o
litígio, que já dura um século, sobre a direção do
porto, anteriormente de
propriedade, britânica. O
Brasil decidiu pagar 4 milhões 200 mil de libras esterlinas (cerca de Cr$ 75
milhões 600 mil) aos reclamantes, entre eles o Governo britânico. A Grã-Bretanha, por sua vez, concordou
cm restringir suas reclamações sobre o caso.

A empresa
A Docenave, Independentemente da
estrutura que a Cia. Vale do Rio Doce
lhe oferece, possui uma estabilidade ílnanceira multo grande, a ponto de comprar navios no exterior, sem as faci/11dades que a Sunamam oferece para a
aquisição dos mesmos no pais. A sua
frota atual de navios próprios chega a
13 unidades correspondendo a 1 milhão e
sete toneladas de porte bruto mais 20
navios afretados que totalizam 1 milhão
e 200 mil toneladas. A empresa tem 12
unidades encomendadas .para serem entregues até 1980 totalizando 830 mil toneladas.
A Docenave possui três empresas de
navegação, subsidiárias: a Seamar Shlpplng Corporation, cujo capital pertence
99,95% à empresa e o restante à Cia.
Vale do Rio Doce. Possui também a Nippon Brasil Bulk Carrlers, onde detém
50% do capital e os restantes 50% pertencem a grupos japoneses. Essas duas
empresas se destinam a atender o mercado Internacional. Nelas a Docenave
possui navios inclusive sob a bandeira
da Libéria. Estes afretados e sob aquela
bandeira por uma série de conveniências
que o país oferece. Finalmente a empresa possui uma subsidiária operando no
transporte de cabotagem. E' a Navegação Rio Doce Ltda., empresa destinada
às operações de cabotagem. O seu capltal está dividido entre a Docenave e a
Cia. Vale do Rio Doce! A empresa foi
criada em 1962 e hoje tem uma particlpação atuante em 13 empresas dos mais
variados setores da economia. São elas:
1 — Usina Siderúrgica da Bahia S.A.
(Usiba); 2 — Eletrosiderúrglca Brasilelra S.A. (Sibra, BA); 3 — Alumínio S.A.
Extrusão e Laminação (PE); Companhia Nacional de Frigoríficos (Confrio,
SP); Alumínio do Brasil Nordeste S.A.
(Alcan, BA); Rio Doce Madeiras S.A.
(Docemade, ES); Florestas Rio Doce
S.A. (MG); Amazônia Mineração S.A.
(Amsa,( PA); Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer); Cia. ítalo Brasileira de Pelotização (ES); Celulose Nippo-Brasileira S.A. (Cenibra, GB); Siderúrgica Brasileira S.A. (Siderbrás); Cia.
Hispano-Braslleira de Pelotização (GB).

• Expansão
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que
tão foi encaminhada à Sunamam
deverá dar uma solução. "Necessitamos
entrar mais firme no transporte de cargas nobres para suportarmos a baixa
rentabilidade que o minério de lerro
proporciona", afirmou o Sr Palhares.
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O diretor superintendente da Vale
do Rio Doce Navegação S. A. — Docenave, Sr João Carlos Palhares, informou
ontem que a sua empresa pretende entrar no setor de transporte de soja, bauxlta e celulose. Essa medida visa a obtenção de uma maior margem de lucro
liquido que no ano de 1974 ficou em torno de 9 milhões e 800 mil dólares (Cr$
74 milhões e 600 mil).
O transporte de soja, segundo o Sr
Palhares, está nos planos da «mpresa
o controle
desde que o Governo assumiu
"Não é pelo fadas vendas ao exterior.
to de a Docenave ser uma empresa estatal que a mesma tem privilégios especiais. Nós teremos de disputar o mercado com as demais empresas que operam
no setor", afirmou.

E NAVIOS

: ,_.rC

Docenave vai expandir Seu Navios podem EUA fazem
portos mais
provocar
campo de atuação este ano explosões
profundos

Armadores
retiram
sobretaxa
f
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Ferrovia será contratada hoje
Brasília — O Presidente Ernesto
Gefcel presidirá hoje a solenidade de
assinatura do contrato entre o Ministério dos Trarísportes e 25 empresas
nacionais .para a construção da primeira etapa da Ferrovia do Aço, 11gando Belo Horizonte a Volta Redonda.
A primeira etapa da Ferrovia do
Aço, que futuramente será estendida
até São Paulo, a partir de Itutinga.
terá 397 quilômetros de extensão com
bitola larga e será totalmente eletrlficada, estando a .construção orçada
em Cr$ 9 bilhões e 500 milhões. O Mlnistro dos Transportes, General Dirceu
Nogueira, discursará na solenidade de
assinatura dos contratos,
A solenidade será realizada na sa-

Ia de reuniões do Ministério, no Palacio do Planalto, a partir das 10 horas,
contando com a presença também dos
Ministros do Planejamento, Sr Reis
Veloso, da Indústria e Comércio, Sr
Severo Gomes, ve do Trabalho, Sr Arnaldo Prieto,.
A Ferrovia do Aço, em sua primeira etapa, terá 129 pontes e viadutos,
97 quilômetros de túneis e em sua
construção serão aplicados 140 mil toneladas de trilhos e 1 milhão e 670
mil dormentes, sendo o trajeto até
Volta Redonda concluído em dois 'anos
A ferrovia sai de Belo Horizonte e
passa por Itutinga para depois seguir
até Volta Redonda. A segunda etapa
sairá de Itutinga e fará a ligação com
São Paulo.

você sai de casa e liga
o rádio do carro na jornal do brasil
entre um sinal e outro,
dois engarrafamentos,
uma parada para abastecer,
a moca bonita do carro do lado
e seis vendedores ambulantes,
você vai ouvindo as notícias do dia,
no programa "hoje no jornal do brasil".
ao chegar no escritório. você vai
se sentir um homem bem informado.
e se o seu escritório estiver
Aparelhado com os equipamentos da
sperry remington, além de bem informado
você é um empresário bem sucedido.
e pode até reservar 15 minutos
de seu dia para ler o jornal do brasil
mais detalhadamente.
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um resumo das principais noticias do dia.
de 2? a 6? feira, 8 e 30 da manhã.
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Inflação no Rio não decresce
e chega a 2,3^0 em fevereiro
A inflação na cidade do Rio de
Janeiro, expressa pelo Índice Geral
de Preços no conceito de Disnonibilidade Interna, foi de 2,3% no mês
de fevereiro passado, informou ontem o Instituto Brasileiro de Econo mia, da Fundação Getúlio Vargas, No mês de janeiro, o mesmo
indice havia se- elevado em 2,2%.
Já o aumento do custo de vida,
expresso pelo índice de Preços ao
Consumidor, foi de 1,9% em tevereiro (contra 2,9% em janeiro),
conforme havia antecipado o Ministro Mário Henrique Simonsen, da'
Fazenda., Os Índices de Preços por
Atacado, porém, tiveram aumento
em fevereiro, atingindo a 2,5% no
conceito de Disponibilidade Interna
e 2,4% no conceito de Oferta Giobal, contra 2,0% nos dois conceitos
em janeiro.
í: o seguinte, na integra, o estudo de preços da FGV:
Durante o mês de fevereiro de
1975, os Índices Gerais de Preços
calculados pelo Instituto Brasilelro de Economia, e regularmente
publicados em. Conjuntura Econômica, apresentaram elevação de
2,2% no conceito de Oferta Global
e de 2,3% no de Disponibilidade
Interna.
No mês de fevereiro, o indice
de Preços ao Consumidor na cidade do Rio de Janeiro reflete aumento de 1,9%.
Na identificação das fontes de
pressão sobre este indice verificase em fevereiro que o grupo Serviços Públicos foi o de maior intensldade de alta, seguido pelos grupos Serviços Pessoais e Habitação,
todos apresentando ritmo de aumentos superiores ao índice médio:
5,8%, 4,47o e 2,1% respectivamente.
O grupo Assistência à Saúde e Higiene apresentou alta de intensidade igual ao do indice médio.
A pressão exercida pelo grupo
Serviços Públicos é explicada pela
absorção parcial dos reajustamentos das Tarifas de Luz e dos Transportes Urbanos.
A alta observada nos Serviços
Pessoais é explicada pela incorporação de aumentos de preços dos
cigarros, corte de cabelo e manutenção de veiculo próprio.
O aumento do grupo Habitação
é, em boa parte, devido aos reajustamentos dos aluguéis e das tarifas
de energia (força).
No grupo Assistência à Saúde e
Higiene a alta observada é motivada pelo aumento de preços dos remédios e consultas dentárias.
O grupo Alimentação embora
tendo crescido menos que a média
geral (0,5%) é o mais importante
na explicação da alta do custo de
vida, em face da sua grande ponderação. Cabe destacar entre os produtos que, em ordem decrescente de
influência, contribuíram sensívelmente na evolução do indice: leite,

margarina e banha em sentido posiilvo, isto é, de alta, e quiabo, tomate, batata, ovos, chuchu e ga!!nha em sentido negativo ou de
baixa.

Em Grosso
Os índices de Preços por Ata-cudo, durante o mês de fevereiro,
refletem alta de 2,5% no conceito
de Disponibilidade Interna e de
2.4% no' de Oferta Global.
Para as Matérias-Prlmas não
Alimeritares, as maiores influências
de alta estão localizadas no petróleo (2,8%), borracha SBR (2,1%),
alumínio ím lingote (1,9%) e fios
de raion (1,3%). No tocante aos
Produtos Alimentares, a explicação
maior está centrada no leite
(16,0%), ovos (3,5%) e milho
(2,7%) no sentido da alta e tomate
(-1,8%) batata (-1,8%)
e feijão
(-1,0%) no sentido da baixa,
Focalizada a origem dos bens
e dada a estrutura de pesos do Indice da Oferta Global, as maiores
influências de alta, entre os produtos industriais, se fizeram sentir nos
veículos a motor (16,1%), combustiveis e lubrificantes (6,7%), produtos . metalúrgicos (5,2%), fumo
(5,07c) e minerais não metálicos
(4,57o). Entre os Produtos Agrícolas,
um único grupo concentra influência de alta considerável: Produtos
Animais e Derivados (31,17o); essa

Influência é em parte neutralizada
por redução de preços nos Legumes
e Frutas (-2.27o), Raízes e Tubérculos (-1,77o) e Fibras Vegetais
(-1,47o).
Com base na observação dos
índices de Preços por Atacado, ciassificados os Bens Econômicos em
Bens de Produção e Bens de Consumo, os primeiros apresentam aumento de 2,97» e os Bens de Consumo, variação no sentido da alta
de 2,37o. Entre os Bens de Produção as maiores variações de preços se verificaram em borracha
SBR (17,97o), veículos utilitários
(15,67o), chapas galvanizadas
(14,37ò), álcool (13,7%), sal (13,6%),
fios de raion (10,9%), calcário
(10,9%)), camlnhonetas (10,8%),
chapas de flbra-cimento (10,57o),
vidro de segurança (10,47o) e isoladores de porcelana
(10,17o).
os Bens
de ConsuEntre
mo as variações mais importantes
estão nos liqüidificadores (21,07o),
cigarros (17,87o), mesas de metal
(16,77o), margarina (15,0%), biclcletas (14,47o) e aguardente
(13,7%).
Finalmente, o Índice de Custo
de Construção no Rio de Janeiro, o
terceiro ingrediente na elaboração
do Índice Geral de Preços, divulgado na abertura desta nota, apresentou alta de 1,8% em fevereiro de
1975.
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Benefícios
em salários
não cairão
São Paulo — Ao limitar
o percentual de aumento
dos assalariados que percebem mais de 30 salários minimos mensais, o Governo
não atingirá os chamados
"benefícios
paralelos", um
tipo de salário indireto que
as empresas, oferecem a
seus funcionários e que,
mesmo não constando da
Folha de Pagamento, representa vantagem extra oferecida pelo empregador. E
como esse tipo de remuneração está se tornando cada
vez mais comum, não. é imatravés dos
possível
"benefíciosque
paralelos" seja
até mesmo anulada a limltação a ser estabelecida.
Essa é a conclusão a que
chegou um estudo preparado pela equipe da Simonsen
Associados, que cita a exlstèncla de pelo menos 65 tipos de' benefícios paralelos,
desde que a isenção do ponto até o aluguel da residència, passando pelo banheiro
privativo, pelo aval para
empréstimo bancário, motorista particular, viagem ao
exterior e incluindo em certos casos cartões de crédito
oferecidos a funcionários,
que são autorizados a gastar certa importância por
mês, sendo a conta saldada
pela firma empregadora.
INTERNACIONAL
Sem entrar no mérito do
"salário indireto", o estudo
demonstra que o fenômeno
não é apenas brasileiro. Nos
Estados Unidos, por éxempio, os fringe benefits são
comuns e permitem que se
ofereça maior status a um
funcionário cujas necessidades básicas já estão atendidas. No Brasil influi tambem a ausência de encargos
sociais sobre o salário lndireto, encargos esses que podem representar mais de
80% sobre o salário própriamente dito, enquanto o empregado também prefere o
benefício paralelo porque
não aparece em sua declaração de rendimentos.
Mas se o beneficio paraleIo permite oferecer um aumentó sem alimentar os encargos sociais, por outro lado é de difícil mensuração,
criando obstáculos para o
estabelecimento de uma politica salarial objetiva e para uma administração eflciente. E o problema tornase mais grave ainda quando
se trata de' competir com
um concorrente, oferecendo
condições melhores para
atrair um executivo, por
exemplo.

PRÊMIO BRAHMA DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA. 1075
REGULAMENTO
O Prêmio Brahma de Administração c Gerência,
10 O recebimento dos originais se fará ate as 16 horas
do último dia útil de julho de cada ano.
instituído e patrocinado cm âmbito nacional, pela
Companhia Cervejaria Brahma, destina-se a
11 Os originais deverão ser apresentados com suas
premiar os autores nacionais de livros técnicos J páginas numeradas e autenticadas pelos respectivos
/ autores.
sobre Administração e Gerência.
12 A remessa dos originais significará a aceitação por
As obras terão que ser inéditas, escritas em
dos participantes, de todas as exigências
parte
autores
brasileiros e que, por seu
português, por
regulamentares e o não cumprimento de quaisquer de
conteúdo, se revelem de real significado para o
seus dispositivos, implicará na desclassificação do
desenvolvimento da tecnologia administrativa nacional,
autor que os infrigir.
no campo da direção de empresas, nos termos deste
13 Será facultado a cada participante concorrer com
regulamento.
mais de uma obra.
O Prêmio Brahma de Administração e Gerência será
14 As obras não premiadas poderão ser
atribuído, anualmente, ao livro técnico, original, de
«apresentadas
pelos seus autores para concorrerem
autor brasileiro, escolhido pòr comissão julgadora
nos anos subseqüentes.
especialmente designada para tal fim, sendo vedada a
15 Todos os originais serão devolvidos aos seus
inscrição de simples traduções
ou adaptações de
respectivos autores, com exclusão do trabalho
trabalhos estrangeiros. '
premiado, desde que os interessados os solicitem na
O fato de a Companhia Cervejaria Brahma instituir e
sede da Companhia Cervejaria Brahma —
Administração Central — Rua Marquês de Sapucaí, _
patrocinar o prêmio não implica, absolutamente, em
avaliar ou endossar os conceitos e opiniões expedidos
200, 5.° andar — Rio der Janeiro — GB, 30 (trinta) dias
após a divulgação do premiado pela Comissão
pelos participantes, sendo fundo e forma da obra da
exclusiva responsabilidade de seus autores.
Julgadora.
16 Não serão devolvidos originais pelo correio eos .
Das Inscrições
participantes
que, decorrido o prazo de 90 (noventa)
'
Os originais deverão ser apresentados em 5 (cinco)
dias após a divulgação do vencedor, não reclamarem
vias, num único envelope, fechado a cuia c subscrito
seus trabalhos perderão o direito de fazê-lo, sendo
com as seguintes indicações: pseudônimo do autor,
as 5 (cinco) vias da obra inutilizadas, na presença de
nome do prêmio e endereço da Companhia Cervejaria
dois representantes indicados pela Comissão
Brahma — Administração Central — Rua Marquês de
Julgadora.
Sapucuí, 200, 5." andar — Rio de Janeiro — GB.
Da Comissão Julgadora
O envelope deverá conter, além das 5 (cinco) vias do
17 A Comissão Julgadora será composta de 8
trabalho, outro envelope fechado a cola c subscrito
personalidades de comprovada reputação e renomados
unicamente com o pseudônimo do autor, dentro do
conhecimentos no campo de Administração e Gerência
qual o autor .identificará seu nome e endereço,
Empresarial, indicadas por suas respectivas
acrescendo o nome do prêmio e titulo da obra.
associações de classe, ou entidades, tais como:
Universidades, Fundação Getúlio Vargas, Associação
Cada original terá, no mínimo, 100 (cem) páginas e
Brasiícirade Técnicos de Administração, Associação
deverá ser apresentado datilografado, em papel
de Técnicos ém Computação, Associação Brasileira de
tipo ofício, de um lado só é em espaço duplo, com
Marketing, Associação Brasileira de Normas
o pseudônimo do autor.
Técnicas, Conselho Brasileiro de Economia e
Os originais participantes serão entregues <
Estatística, Instituto de Gerência da PUC, Conselho
diretamente à Companhia Cervejaria Brahma —
Superior de Propaganda, Associação Brasileira de
Administração Central — Rua Marquês de Sapucaí,
Vendas, Associação Brasileira de Administradores de
200,5.° andar —Rio de Janeiro — GB, mediante talão
Pessoal e outras associações e/ou entidades igualmente
de protocolo, numerado e assinado, entregue
ligadas ao assunto.
ao portador no ato — ou remetido pelo correio, sob
18 Osnomes que formarão a Comissão Julgadora
registro postal, preferivelmente por via aérea.
serão referendados pela Companhia Cervejaria
Brahma, sendo uma das condições essenciais, além das
Para efeito de validade da inscrição será considerada
mencionadas no item 17, que os indicados não tenham
a data do registro postal da remessa dos originais
vínculo de qualquer natureza com a empresa. Os
ou o protocolo de entrega da Companhia Cervejaria
nomes do.s integrantes da Comissão Julgadora serão
Brahma.
divulgados dentro de 30 (trinta) dias após o
encerramento das inscrições.
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19 Os trabalhos apresentados serão examinados em
rodízio, por todos os membros da Comissão, ?
sendo-lhes conferidos pontos, conforme critério
estabelecido nos itens 24 e 25.
20 Para que a Comissão Julgadora entre
em funcionamento, será necessário que concorra,
anualmente, ao Prêmio Brahma de Administração
e Gerência, um mínimo de 5 (cinco) trabalhos.
21 Se em um determinado ano, a soma de trabalhos
não atingir o quorum estabelecido no item anterior,
serão eles devolvidos aos seus autores para serem
reapresentados no ano seguinte.
22 A Comissão Julgadora terá o prazo de 150 (cento e
cinqüenta) dias a contar da data do encerramento
das inscrições, para apresentar sua indicação da obra
premiada, cuja decisão será, sempre, irrecorrível.

Do Critério Dê Julgamento
23 Os trabalhos poderão versar sobre assuntos que se
enquadrem nos seguintes títulos gerais:
(
Gerência Geral
Recursos Humanos
Produção
Marketing
Contabilidade e Finanças
Organização e Métodos
Computação
24 O Critério de julgamento será o de pontos
(de ia 5) atribuídos a cada um dos seguintes itens:
Originalidade
Oportunidade

Objetividade
Clareza
Tratamento técnico
Forma literária
25 A obra premiada será aquela a que, na Soma total,
for atribuído maior número de pontos pela Comissão
Julgadora.

29 A Companhia Cervejaria Brahma terá o direito
a 30 (trinta) exemplares da obra premiada, livre
de quaisquer despesas.

Da Proclamarão
30 A entrega do Prêmio Brahma de Administração t
Gerência será realizada em cerimônia pública,
presentes todos os membros da Comissão Julgadora,
na Guanabara, em data, horário e local a serem fixados
pela Companhia Cervejaria Brahma, dentro de 30
(trinta) dias após a indicação do trabalho vencçdor,
ocasião em que, juntamente com o prêmio, serão
devolvidos ao autor o original e as cópias da obra
premiada.

Da Divulgação \
31 A Companhia Cervejaria Brahma se reserva o
direito de usar publicidade e promoções em torno da
instituição e patrocínio do Prêmio Brahma de
Administração e Gerência, consentindo os autores
participantes que seus nomes, foto, títulos de
qualificação profissionale obras premiadas sejam
utilizados em publicidade, independente de qualquer
prévia notificação ou autorização.
32 Nas capitais dos principais Estados brasileiros,
onde existem Filiais ou Empresas associadas da
Companhia Cervejaria Brahma, será dada adequada
divulgação sobre a instituição do Prêmio Brahma
de Administração e Gerência, durante o período
que antecede o encerramento das inscrições.

Das Disposições Finais

1

v

33 Os casos omissos neste regulamento serão
resolvidos pela Comissão Julgadora, com a
concordância da Companhia Cervejaria Brahma, sendo
a decisão final adotada, irrecorrível.

Do Prêmio
26 O Prêmio Brahma de Administração c Gerência terá
o valor único, anual, de CrS 60.000,00 (sessentamil
cruzeiros) c será conferido pela Companhia Cervejaria
Brahma ao autor que tenha recebido o maior número
de pontos da Comissão Julgadora.
27 No caso de empate entre duas ou mais obras, a
maior número de
vencedora será aquela que apresentar
na soma dos atributos "Clareza" e
pontos
"Tratamento Técnico".
28 O autor agraciado, em cada ano, se compromete a
mandar publicar, através do processo normal de
impressão de livros, sua obra premiada, dentro de 90
(noventa) dias após recebido o prêmio.

Para maiores informações, favor se
dirigir à Companhia Cervejaria Brahma
Caixa Postal, 1205 - GB
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ECONOMIA - 21

Sauditas tiram o rial das transações com o exterior
Dólar mantém
a baixa na
Europa
Brtixelas — O valor do
dólar norte-americano flutuou ontem nos mercados
de cambio internacionais,
baixando em Frankfurt, Paris, Bruxelas e Amsterdã.
Corretores londrinos disseram que a moeda americana tem sido vendida recentemente muito abaixo
do seu valor, e que contlnuará flutuando até que se
estabeleça um nivel conforme com a realidade.

Beirute e Nova Iorque — A
Arábia Saudita suspendeu ontem todas as transações exterlores em sua moeda nacional, o
rial, "devido às flutuações e à
confusão que prevalecem nos
mercados de cambio estrangeiro de todas as partes", segundo
anunciou ontem a rádio estatal
saudita.
A medida deu origem a versoes de que a Arábia Saudita
estaria pretendendo revalorizar
o rial, moeda que é bastante forte em relação ao dólar e outras
divisas. O rial está cotado a 3,55

por dólar. Banqueiros de Belrute consideram que uma revalorização do rial, será seguida de
medida idêntica por outros paises produtores de petróleo.

Perdas no petróleo
O Wall Street Journal, de
' Nova Iorque,
publicou ontem que
as empresas norte-americanas
que exploram petróleo na Arábla Saudita estão perdendo 9
centavos de dólar em cada barril que vendem no exterior. Cl-

PREOCUPAÇÃO

A baixa do dólar nos mercados cambiados internacionais de há muito preocupa os paises produtores de
petróleo. A perspectiva é a
de outros paises, como a
' Arábia Saudita ontem, também desligarem sua moeda
das transações internacionais.
Descontentes com a baixa
de suas receitas em dólares,
os países da OPEP, poderiam encarar novos aumentos de preços e abandonar
mesmo o bloqueio de preços
que aplicam atualmente.

Inglês pede
controle nas
importações
Londres — O Instituto
Britânico de Pesquisas Econômicas e Sociais sugeriu
ontem a imposição de severos controles nas importações, para salvar as indústrias atingidas pela recessão em todo o mundo. Os
controles deveriam fazer
parte de acordos internacionais para o uso dos paises que enfrentam dificuldades em seus balanços de
pagamento.
Em seu relatório trimestrai sobre a economia mundial, o Instituto salienta
que principalmente na área
da indústria automobilística
é que se experimenta uma
recessão este ano
profunda
"e no
próximo, e talvez, por
maior período." E frisa: "A
livre concorrência em condições de depressão pode
causar o fechamento de
muitas empresas."
RECUPERAÇÃO
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Atualmente — continua o
relatório — muitos
paises
industrializados "não se
empregam a fundo em suas
tarefas de expansão, devido
em parte à inflação e também para conseguir excedentes em seus balanços de
pagamento. Se todos os
paises persistirem nesta politica é bem possível conseguir-se uma recuperação geral na produção mundial."
No ano passado — diz o
relatório — a economia
mundial entrou em recesso.
O pronunciado aumento dos
custos da energia levou
muitos» paises a adotarem
normas restritivas, "destinadas a controlar a inilação e reduzir o déficit do
balanço de pagamentos da
maioria dos países importadores de petróleo." Como
conseqüência, o crescimento
desses países experimentou
um declínio médio de 0,5%.
O Instituto salienta que este ano haverá um declínio
similar.
Um estancamento desse
tipo — termina o relatório
— "provocará desemprego
em niveis elevados, assim
como indicará o inicio de
uma baixa no volume do comércio internacional. Ao
mesmo tempo, o relatório
diz que "para o final do
ano, a tendência deverá ser
marcadamente altista e em
1976 o crescimento da produção estará provavelmente
próximo à média de 5%."

cuperar os 9 centavos, e por isso
"estão negociando cora o Governo saudita uma reestruturação
nos preços".
'
Revelou ainda o jornal que o
lucro das companhias ficou reduzldo em 21 centavos de barril de petróleo extraído na Arábia Saudita, contra os anteriores 35 e 50 centavos por barril.
A perda seria'o motivo princlpai da redução da produção a
cerca de 7 milhões de barris por
dia, abaixo do nivel autorizado
pela Arábia Saudita, que é de 8,5
milhões.

'ikfewMittaMr
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COTAÇÕES
Em Frankfurt, o dólar
baixou, do fechamento anterior de 2,3280 marcos
alemães para 2,32. Em Paris, perdeu um centimo e ficou em 4,22 francos franceses por dólar. Em Bruxelas,
baixou de 34,90 francos belgas por dólar, para 34,85.
Em Amsterdã, ao fechar,
pagava-se somente 2,3745
florins, em lugar dos 2,3785,
de anteontem.
Contudo, o dólar subiu
em Zurique, Milão e Tóquio,
a 2,4910 francos s u iç o s,
633,50 libras e a 288,85 ienes,
respectivamente. A libra esterlina fechou a 2,41375 dólares, um aumento quase
insignificante em relação
ao dia anterior.

tando a Exxon, a Standard, a
Texaco e a Mobil, diz o Jornal
que as perdas se devem à retração do mercado mundial de petróleo e aos custos operacionais
dessas empresas na Arábia Sau.
dita. .
As quatro empresas norteamericanas possuem 40% das
ações da Aramco, a principal
companhia produtora eaudlta.
As ações restantes estão em
mãos do Governo da Arábia
Saudita. Segundo um funcionario da empresa, as quatro companhias americanas querem re-
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DIRETORIA
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

Presidente
Superintendente
Administrativo
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do Controle
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- Viclor Martins Nunos
- Guilherme Vlctor Soares Nunes
- Sônia Navarro Rangel
- Sérgio Carvalho Gomes dos Santos
- Clênio Wiederhecker Duarte
- Antônio P. F. Rosas Sobrinho Filho
Roberto José de Alagão e Cindido

Senhores Acionistas:

GUILHERME NUNES
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S. A.
C.G.C.- 34,267.401/0001

CONSELHO FISCAL
Victor Hugo Lopes da Cruz
Walmore Pereira de Siqueira
Alfredo Emílio Benz
Ronaldo Prado Santiago
Antônio José Alves Fernandes Requeijo
Jorge de Azevedo Braga

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Cumprindo disposições estatutárias, temos a satisfação de submeter a seu exame e apreciação o Balanço Geral e a Demonstração de Lucros e Perdas, relativas ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de
1974, bem como o parecer favorável do Conselho Fiscal.
Como decorrência de um sistema de planejamento integrado, implantado em 1971, foi desenvolvido um programa de atividades que possibilitou à GNAC uma total utilização dos recursos, permitindo que, em 1974,
a empresa atingisse resultados altamente satisfatórios.
Os resultados desse trabalho estão refletidos na situação econômico-financeira da GNAC, a qual, analisada por intermédio de diversos indicadores, demonstra que elaé uma em presa administrada em bases sólidas
e sadias.
A utilização de modernos métodos de trabalho e de criteriosa aplicação dos recursos disponíveis, conjugados a um programa administrativo objetivo, conquistaram a confiança de seus inúmeros clientes, fazendo com
que a receita efetiva atingisse a CrS 11.500.000,00 em 1974.
Nesse ano, dando continuidade à política de apurar em balanço somente o faturamento das obras encerradas no exercício, levamos a Lucros e Perdas o total de Cr$ 9.900.000,00, oque proporcionou um lucro líquido
da ordem de Cr$ 1.100.000,00.0 lucro liquido patrimonial foi, portanto, em 1974, de Cr$ 0,40 por ação.
s
Operando dentro de estrutura financeira estável, com um coeficiente de liquidez positivo e alicerçada em situação econômica favorável, em que a margem de lucro reflete o sucesso na manutenção dos custos ereceita
e da relação entre ambos, a GNAC alcançou alto grau de lucratividade, que superou a bar/eira dos 100%.
A situação acima descrita somente foi possível em face da confiança depositada por nossos acionistas, clientes, fornecedores, instituições de crédito e autoridades federais e estaduais, bem como, e em especial, pelo
interesse, trabalho e dedicação de todos os nossos funcionários, pelo que somos imensamente gratos.
Finalmente,'colocando-nos ao inteiro dispor de VV.SS. para quaisquer outros esclarecimentos que julguem necessários, subscrevetno-nos,
atenciosamente,
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974

PASSIVO

ATIVO
IMOBILIZADO
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
Imóveis
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Instalações
Soma.

NÃO EXIGlVEL
CAPITAL SOCIAL
Capital
Soma

693.711,56
7.478,23
299.714,43
86.297.42
1.087.201,64(1)

(MOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
Aplicações Diversas
Soma
,
Total Imobilizado

RESERVAS
Reserva p/Aumento de Capital
Reserva Especial „.„...-...,
Reserva Legal _..„....,.........„..'..,
Lucros em Suspenso".,.......,.....,;..

7.957,02
7.957,02 (2)
1.095.158,66

DISPONÍVEL
DISPONIBILIDADE IMEDIATA
Caixa Geral
Bancos C/Movimento

61.073,84
398.427,52
459.501,36

Soma

Total Disponível

459.501,36

REALIZÁVEL
REALIZÁVEL AC/PRAZO
Duplicatas a Receber
Contas a Receber
Contas Correntes
SOITia

12.478,85
468.878,38
658.478,97 (3)
1.139.836,20

m.HMÜM..,;

REALIZÁVEL AL/PRAZO
Acionistas C/ Capital IIHIIIIIUIIIIIII
Depósitos e Titulos Diversos
Soma
Total Realizável

IIMIIIIII

MlHItMUtlMtlllllMIIIMIIIIt
¦IMMIIUM1II4IUIIHI

500.000,00 i
500.000,00

<Mlllll«<lllllltlIlllll>l

400.000,00 (4)
16.307,00
416.307,00

1.556.143,20

54.725,66 (7)
2.957,00
59.150,00
85.391,97(7)
'
202.224,63

PROVISÕES S/CONTAS DUVIDOSAS
S/Duplicatas a Receber
Soma
-...
Total Não Exigivel

374,36
374,36

702.598,99

EXIGlVEL
EXIGIVEL AC/PRAZO
Fornecedores
Contas a Pagar
Titulos Descontados
C/C Obras p/ Administração
C/C Obras p/Empreitada
Soma
iitiimmiiiuittiiutiMiiMiiMuiiiiiudiMiiiitHi

236.293,00
87.757,81 (8)
340.581,62(9)
772.239,11(10)
32.830,25
1.469.701,79

EXIGÍVEL AL/PRAZO
Financiamentos >....»
uimnniiuiiiMimniiMiru
Soma
ItlllllIlIttlllUlimlIHUUIltlIUMIllIlUtHHMUlMtlll MIM ••>
Total Exigivel III IIMIIHMHWMMIIIIIIWMimiilMIUMMMIIIIIIIII ¦»¦!

134.232,00(11)

134.232,00
1.603.933,79

PENDENTES/TRANSITÓRIAS
CONTAS PENDENTES

PENDENTES/TRANSITÓRIAS
CONTAS PENDENTES
Despesas Diferidas
Soma
CONTAS TRANSITÓRIAS
Obras p/Empreitada
Soma
Total Pend./Trans

1.120.953,92
1.120.953,92

LUCrOS O rOrdaS •lUKMitMtMMmtiIMUMItUtiniHHttlUlHUMiUiillrimiiHiMHitiii

171.827,48(5)
171.827,48

O O Tia
i Olnl

|i|,| MlM*lllltltMlll|IIMIM«MUIMM4*ltlllHttlia»>*t«lttM4ll*lt>MIHIMlM>lll

1.120.953,92

r6(10./1 rflnSIl, uiiiiiimiiiii!UM*itiitiiiui>i<iiu»iitiii<"iiiiuiiii>iM!>ii"iii

144.856,00(6)
144.856,00
316.683,48

3.427.486,70

TOTAL ATIVO

3.427.486,70

TOTAL PASSIVO |,Í||»|lltMMMIMI«niMIIMMMimilll.lltMÍWI»liMUmM»H4I.IIHMinMUII»lllllMII«M»MM»IMMMIIUlMIMIHJ

Sérgio Carvalho Gomes dos Santos

Guilherme Victor Soares Nunes

'3'uilherme Victor Soares Nunes

Sônia Navarro Rangel

Dir. Presidente em Enercicio

Dir. Superintendente

Dir. Administrativa

Dir. de Obras

Clênio W. Duarte

Antônio Rosas S. Filho

Roberto J, Alagão e Cândido

Dir. Projetos

Dir. de Controle

Hélio J.Mattos
ConUdor-T.C.RJ71»*TGB-C.P.F.0977701«7

Dir. Jurídico

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DÊ LUCROS E
PERDAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974.
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA DE OBRAS
Receitas de Obras p/Empreitada
Receitas de Obras p/Administração
Soma

8.243.603,44
1.639.950,71
9,883.554,15

RECEITAS DE VENDAS
Prod. Fabricação Terceiros
Soma
.„„„

80.921,83,
80.921,83

OUTRAS RECEITAS
Receitas Financeiras
Receitas Diversas
Recuperação de Despesas
Soma
Total Receitas

26,05
1.581.941,39
8.968,60
1,590.936,04
11.555.412,02

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM OBRAS
Despesas Obras Empreitadas
Despesas Obras Administração.......

Soma

!.,.!

.....a.

DESPESAS GERAIS *
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Soma
Total Despesas

tlltlMItlMIimiHMIIIMItlMIll*

IIM1MI1.M

TOTAL GERAL.

SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

DO CONSELHO FISCAL
10.372,361,10

LUCROS E PERDAS
LUCRO DO EXERCÍCIO
Saldo á disposição da Assembléia.,
Soma
Saldo da conta

Nota (1) O valor de Cr$ 1.087.201,64 não foi corrigido por corresponder a bens adquiridos no oxercicio
de 74.
Nota (2) Refere-se a aplicações em Incentivos Fiscais.
em execução..
Nota (3) Corresponde a adiantamentos a subempreiteiros, por conta de contratos de obras
"ad referendum"
• Nota
da
sociedade,
autorizado
do
capital
integralização
das
ações
Subscrição
para
(4)
da A.G.O., em virtude dos resultados alcançados até a data da subscrição.
Nota (5) Refere-se a juros e correção monetária dos financiamentos obtidos paraaqulsição de equipamento para processamento de dados e imóvel da sede social da empresa.
Nota (6) Saldo de custos de obras em curso transferido para o exercício de 75.
Nota (7) Reservas provenientes de exercícios anteriores a serem transferidas para aumento de capital,
conforme deliberação da assembléia.
Nota (8) Impostos diversos (INPS, ISS, IR, ICM) vencíveis em 75.
Nota (9) Correspondente ao saldo do financiamento obtido para aquisição do imóvel da sede social da
empresa.
Nota (1Ò)Saldo de Fundos de Obras sob regime de administração.
Nota (11 )Saldo do financiamento obtido para aquisição do equipamento para processamento de dados.

... 1,08
1 - Quociente Seco de Liquidez.
1,25
2-QuocientedeLiquidezComum
0,31
3-Quociente Absoluto de Liquidez
lllllt-UMK 1,40
.4 - Valor Patrimonial da Ação
S - índice de Lucratividade (MMMIIIKMUMIHMIIMIIHMIt* 1,36

7.048.875,00
1,102.432,09
8.151.307,09
2.079.790,03
119.101,42
22.152,56
2.221.044,01

iittiuiiiiiiii

NOTAS EXPLICATIVAS

1.183.060,92
1.183.060,92

Nós, abaixo assinados, no cumprimento dasfunçõeslegaiseestatutáriasdeMembrosdoCpnselhoFiscal
Patrimonial
da GN ACGUILHERME NUNES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO S.A, examinamos o Balanço
e documentos.
encerrado em 31 de dezembro de 1974, a Demonstração de Resultado e demais registros
como também
Declaramos que os mesmos representam a real situação econômico-financeira da empresa,
sejam aprovados
traduzem com propriedade as operações neste exercício. Recomendamos, portanto, que
pelos Senhores Aoionistas.

1.183.060,92
11.555.412,02

Victor Hugo Lopos da Cruz

Alfredo Emilio Benz

Ronaldo Prado Santiago
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79
em
óleo
Garoupa
Geisel
a
diz
Petrobrás
produz
que
Distribuição de aço
é reformulada para
evitar cartelização
A expansão do setor de
distribuição de aço vai ser
feita com o cuidado de se
evitar a sua cartelização.
Para tanto, vai-se procurar
levar o distribuidor no sentido da especialização.
Isso será feito a partir da
reformulação da Resolução
de n° 5, do Conselho de Siderurgia e Não Perrosos
' (Consider), que até o final
do ano deverá estar pronta.
'
A DISTRIBUIÇÃO

O Presidente Geisel reuniu-se ontem na
parte da manhã durante aproximadamente
duas horas com técnicos do Departamento de
Exploração e Produção (Dexpro) da Petrobrás, que lhe fizeram um relatório sobre os
trabalhos no campo de Garoupa, estabeleceudo para 1979 o inicio da sua produção comercial.
Na reunião estiveram presentes, ainda, os
Ministros do Planejamento, Fazenda e Minas
e Energia, respectivamente, Reis Veloso, Mário Henrique Simonsen e Shigeaki Ueki. O General Geisel foi informado pelos técnicos da
Petrobrás que Garoupa, localizada no litoral
fluminense, poderá inicialmente produzir 200
mil barris diários de petróleo (um pouco mais
que toda a atual produção do pais), caso as
expectativas otimistas sejam confirmadas pes
los estudos.

Ueki justifica capitai
estrangeiro em minério

'

São Paulo — O Ministro das Minas e
Energia, Sr Shigeaki Vekl foi demoraâamente aplaudido ontem na Câmara Municipal por
' mais
de 500 pessoas ao explicar a participação de recursos estrangeiros no trabalho de
descoberta e exploração das jazidas minerais
na região amazò~
brasileiras, especialmente"os-verdadeiros
antinica, e ao afirmar que
nacionalistas são aqueles que defendem a tese
de que, uma vez que não podemos explorar
nossas jazidas minerais, devemos nos sentar
em cima delas, gritando que pelo menos ninguém vai botar a mão nelas".
O Ministro Vekl, que abriu o I Ciclo Sobre
Ocupação da Amazônia, promovido pela Camara Municipal de São Paulo, fez uma polestra a mais de SOO pessoas, ocupando-se de
ler e comentar, um amplo relatório de ..26*
páginas feito pelo seu Ministério sobre todos
os projetos e pesquisas em andamento na redebates e o
gião amazônica. No final houve"existência
de
próprio Ministro anunciou a
dados altamente promissores sobre a existência de extensas jazidas de urânio nas proximidadcs de Uaupês, perto de São Gabriel da
Cachoeira, próximas ao Pico da Neblina, segundo informações levantadas esta semana
por técnicos do Projeto Radam".

oportunistas do m e r c a d o
prejudiquem a programação governamental para
o setor, como aconteceu
principalmente no ano passado.
AS MODIFICAÇÕES

que está sendo estudado com vistas às modlflcações pode ser resumido
no seguinte:
— A distribuição de
produtos siderúrgicos n o
Brasil deve ter um caráter
A rede brasileira de dis- dinâmico:
tribuidores de produtos-si— as limitações quantli derúrgicos é hoje responsade compras devem
tativas
vel pela moviment ação
valor reduzido paseu
o
ter
3
milhões
de
anual de mais
ra efeito de análise de per. de toneladas.
conheciJá existe uma conscienti- formance, já que a
interna
da
oferta
rigidez
da
é
necessário
zação de que
algum
especializar o distribuidor, ainda perdurará por
no
que
E'
possível
tempo.
pois só assim ele poderá se
seja
mecanismo
esse
futuro
fuã
expandir para atender
tura produção de aço no viável:
— inclusão de indicadopaís. Dentro dessa idéia,
pretende-se desenvolver a res econômico-financeiros
figura do distribuidor liga- para acompanhamento de
do à indústria naval, indús- desempenho do setor, o estabelecimento de indices-retria siderúrgica e outras.
A medida em que isso se- ferência para rentabilidade,
de caja obtido, ter-se-á uma re- liquidez, participação
outras.exle
próprios
pitais
usidas
dução do trabalho
apuranas siderúrgicas no preparo gênclas que seriam
distribuidas
próprios
pelos
do aço com fins específicos,
como ocorre ainda hoje . dores e divulgados periodiSão poucos os distribuidores camente;
4 — todo esse sistema se
que contam com um parque
adequado para processar o apoiaria numa lógica operaproduto recebido da usina, cional na qual as usinas,
dentro das especificações para evitar o congelamento
do quadro atual de distriexigidas pelo cliente.
E' para obter esse resul- buidores, s e responsabilitado que de agora em dian- zariam pelas nomeações
te as empresas que quise- desligamentos do quadro de
rem ser registradas como distribuidores de produtos
distribuidoras oficiais de- s i d e rúrgicos, justificando
verão apresentar projeto perante o órgão governaespecífico ao Ministério da mental coordenador da poIndústria e do Comércio. litica siderúrgica as razões
Com isso, evitar-se-á que técnicas daquelas medidas.

GÁS NA FOZ
"antinacioO Ministro fez a acusação de
"devemos nos
nálistas" aos que acham que
sentar em cima de nossas jazidas e impedir
que outros nos ajudem a explorá-las", quando
falava acerca das pesquisas sobre as reservas
de bauxita na Amazônia, às margens do rio
Trombetas, no Pará, feitas pela Mineração
Rio do Norte S.A. e Companhia Brasileira de
Alumínio.
Sobre as pesquisas no Acre afirmou que
a presença de água doce nas areias dos poços
perfurados não elimina as possibilidades petroliferas da área, pois no campo de Maquia
no Peru, ela ocorre abaixo da zona de óleo.
Entretanto se a coluna do cretáceo revelar-se
excessivamente arenosa nos próximos dois ou
três poços a serem perfurados, a Petrobrás
analisará os resultados e poderá suspender os
trabalhos naquela área.
Na bacia da foz do Amazonas, foram per"mas todos eles foram abanfurados 14 poços,
ãonados como secos, embora houvesse registrado bons indícios de gás na zona de alta
pressão". O Ministro revelou ainda que outros dois poços estão sendo perfurados na
área, "visando testar arenitos terciários" e
que a Petrobrás testará também a bacia de
Cassoporé.
"desponta
Quanto ao ouro, ele revelou que
a Região Amazônica como uma das maiores
produtoras no Brasil, apesar de não estarem
ainda quantificadas suas reservas.

BRADESCO
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O campo de Garoupa, onde hoje opera uma
sonda, poderá produzir 200 mü barris diários

BATTISTELLA S/A

Crédito, Financiamento e Investimentos
AGENTE FINANCEIRO DA F1NAME

informa
Autorizados pelo BNH - Banco Nacional da Habitação e
Banco Central do Brasil, assumimos o controle acionário da
TRIUNFO Cia. de Crédito Imobiliário,
que passa a.operar sob o novo nome de
BRADESCO - RIO S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO,
com jurisdição em toda a área do
novo Estado do Rio de Janeiro.
Estamos às ordens, nos antigos endereços da Triunfo ou
em qualquer agência BRADESCO, para:
— Depósitos (Cadernetas de Poupança)
— Financiamentos Imobiliários.

BRADESCO

Em atendimento à Circular n." 197
e de conformidade com a Resolução
n.° 293, do Banco Central do Brasil,
informamos os coeficientes para
amortização em 24 meses:

ESPÉCIES
Veículos Novos
Vefculos Usados
Prestação de Serviços
Eletrodomésticos
Operações sem
Alienação Fiduciária

COEFICIENTES
0,0606080,061738
0,065785
0,065785
0,073478

Rio de Janeiro, 14 de Março de 1975

TELEFONE PARA
222-2316 E FAÇA UMA

garantia de bons serviços

ASSINATURA DO JORNAL DO BRASIL

oer-

BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO GEDIP N.° 329

OFERTA DE LETRAS DO TESOURO NACIONAL
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no parigralo 1.°, artigo l.o do
Decreto-lei n.° 1079, de 29.01.70, e nos incisos I e II da Resolução n.° 150, de 22.07.70, toma publico que
•colherá no próximo dia 17.03.75, no horário de 9,30 às 11,30 horas, proposta» de Instituições Financeira»
para a compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, a lanas competitiva», como segue:

m
'M

1

LTN DE 182 DIAS
ITN DE 91 DIAS
DE PRAZO A VENCER:
DE PRAZO A VENCM:
CrS 400 milhões
MONTANTE DA EMISSÃO: CrS 400 milhões
19.03.75
19.03.75
DATA DA EMISSÃO:
17.09.75
18.06,75
DATA DO RESGATE:
2. As propostas das Inslituiçõe» Financeiras deverão ser apresentada» à GERÊNCIA DA DIVIDA PÚBLICA
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, através dos «eu» Serviço» Regictiai», na» praça» do Rio de Janeiro, (Praça
Pio X, 7 — décimo andar) e de São Paulo (Av, Paulista número 16B2 — aobrelola), em envelope fechado,
mediante o preenchimento de formulário próprio (modelo do BANCO CENTRAL DO BRASIL) no qual será
especificado o montante da oferta (mínimo de um milli.io de cruzeiros) e * respectiva taxa de desconto
sobre o valor nominal das LETRAS DO TESOURO NACIONAL, bem como o valor liquido por CrS 100,00,
expresso com até 3 casas decimais, que prevalecerá sempre para efeito de apuração.
3. O BANCO CENTRAL DO BRASIL procederá à abertura das propostas ás 11,30 horas, roservando-se o
direito de, a seu critério, aceitar total ou parcialmente as prcpcslai, ou mesmo recusar.
4. A» propostas de compra de LETRAS DO TESOURO NACIONAL, apresentadas com Incorreção no «eu
preenchimento, serio automaticamente excluídas da licitação.
5. A partir da» 17 hora» do dia 17.03.75, o BANCO CENTRAL DO BRASIL Informará, por escrito,
diretamente ás Instituições Financeiras o resultado da oferta e pela Imprensa, no dia seguinte, apenas as
taxas máxima, média e mínima, aceitas.
6. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL emitidas em decorrência desta oferta estão subordinadas ás normas previstas no § 1.° do artigo No artigo 22, do Decreto-lei n.o 1338, de 23.07.74.
7. A entrega dos tltuios «erá processada centra pagamento no dia 19.03.75, utilizando-se a mesma
rotina |á em vigor para a liquidação das LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Brasília, 12 de março de 1975
GERENCIA DA DIVIDA PÚBLICA
(a) João Ary de Lima Barro»
Gerente

...

Caixa Econômica Federal
CONCORRÊNCIA PUBLICA N.° 01/75
do» InteA CAIXA ECONÔMICA fEDERAL - FILIAI DE BRASÍLIA, leva «o conhecimento
a Comissão Pefm»™"'e
rosados que no dia 14 de abril, de 1975, ès 15 (quinze) horas, perante
de concorrer.cia,
de Compra, e Contratações - CPC, fará realizar licitação sob a modalidade
na SQN 206, todos do tipo A-ZA
para a construção de 11 (onze) blocos de unidade» residenciais,
O» diocoi
com 36 (trinta • seis) unidades em cada bloco, sob o regime de empreitada global.
serão reunidos em 3 (três) grupos.
se
Serão admitida, a concorrer firmas nacionais, cuia atividade social
/°mPree"d<,."°
milho» de cruze o.
ramo d, construção civil, com a capacidade Igual a Cr$ 8.000.000.00 oito
mllhoe» de cruzeiro.)
para concorrer a apenas 1 (um) grupo e de Cr$ 15.000.000,00 (qvlnze
de
um
mais
grupo.
para
de 1975, Seção I, parte 1,1,
O edital desta concorrência acha-se publicado no DOU n.° 48
,
páginas 757 a 760.
- CPC d» Filial de Brasília,«•«
Na Comissão Permanente de Compra. • Contratações
•
das
nos dias utel
no 3.» artdar do Edifício Eldorado, sala 313 - Setor de .Diversões Sul,
apresentação de
mediante
anexos,
e
seu»
edital
do
cópias
às 18:00 horas serão fornecidas
^co
õerviço
cruzeiros) feito no Poslo de
provante de recolhimento de Cr$ 2.000,00 (dois mil
Eldorado.
Edifício
do
térreo
no
andar
Agência Contrai, situado
13' de março de 1975.
COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS E CONIRATAÇÕES

Brasília,

,p

Águas profundas
O Presidente da República chegou ao Rio
. às 9 horas, vindo de Brasília, dirigindo-se à
sede da Petrobrás onde às lOh 45m, aproximadamente, teve início a reunião com técnlcos do Dexpro, entre os quais, o superintendente do departamento, Francisco de Paula
• Medeiros; o chefe da divisão de exploração,
Carlos Walter Marinho; e os responsáveis pe. Ias divisões de perfuração e produção, Carlos
Augusto Lopes e Simon Stein.
Durante o encontro — que terminou às
s llh 45m — o Presidente da República voltou
a ressaltar a importância de a Petrobrás reduzir o espaço de tempo existente entre a
descoberta das jazidas e a sua produção comercial.
Os técnicos da empresa, por sua vez, fizeram um relatório sobre os trabalhos de perfuracão e desenvolvimento na área do litoral
fluminense, prevendo para 1979 a entrada em
exploração comercial do campo de Garoupa,
que poderá remeter às refinarias cerca de 200
mil barris diários de óleo cru.
Os responsáveis pelo Departamento de
Exploração e Produção da Petrobrás deixaram
claro para o Presidente da República que a
empresa não precisa temer o desafio das perfuracões em águas profundas, pois, hoje, ela
já opera em Campos em uma lamina dágua
um pouco acima dos 120 metros.
Ao General Geisel foi concedida, também,
uma explicação da saída da plataforma semisubmersível Zephyr-II de uma locação bastante promissora na foz do rio Amazonas. A força da correnteza na área terminou forçando
o deslocamento da plataforma para uma outra zona, mas a empresa já programou o seu
retorno num futuro próximo àquela locação,
já com a conclusão dos estudos sobre essas
correntes.
Por sugestão do próprio Presidente da
República, o superintendente do Dexpro,
Francisco Medeiros, realizará uma viagem da
estudos ao Oriente Médio.
Demonstração de apoio
A iniciativa do Presidente Geisel de encontrar-se pessoalmente com os responsáveis
diretos pelos trabalhos da empresa no setor
de produção e exploração, na própria sede da
Petrobrás, está sendo considerada por alguns
observadores como uma clara demonstração
de apoio irrestrito à empresa.
Esses observadores lembram que a reunião, além do fato de terem participado dela
três Ministros de Estado, ocorreu exatamente no dia seguinte à decisão do Conselho de
Desenvolvimento Econômico (CDE) de susdas
pender, este ano, aumentos de capital
empresas públicas através de subscrições junto ao público. Há poucos dias, a Petrobrás
convocou seus acionistas para o dia 25, a fim
de aprovarem um aumento de 41,6% do seu
capital, sendo 20% por subscrição.
O General Geisel, durante o encontro de
ontem, teria, inclusive, procurado saber dás
necessidades do Departamento de Exploraenfrente
ção e Produção para que o setor não
seus
dos
progracumprimento
problemas no
mas.
Álcool na gasolina
Depois de almoçar no Palácio da Laguna
—
com o seu irmão General Orlando Geisel— o
Ministro da Guerra do Governo Mediei
Presidente da República dirigiu-se ao Centro
de Pesquisa e Desenolvimento da Petrobrás,
na ilha do Fundão, onde chegou de helicóptea .
ro às 14h 45m.
Logo depois teve início a cerimonia de
homenagem ao recém-falecido diretor industrial da empresa, Leopoldo Miguez de Mello
_ foi descerrada pelo Presidente uma placa
em sua homenagem — que, segundo decisão
do conselho de administração da Petrobrás,
concedeu seu nome ao Cenpes.
Durante a visita às instalações do Censuperinpes, o General Geisel — segundo o Moggi —
Seabra
Antônio
tendente do Centro,
mostrou-se bastante interessado pelos estudos
sobre a adição do álcool à gasolina e acerca
dos trabalhos para uma maior recuperação
comercial do óleo das jazidas. Na parte da
manhã, o Sr Antônio Moggi ressaltou para a
imprensa a importância do desenvolvimento
•
interno de tecnologia. .
Sem a presença na comitiva do Ministro
Shigeaki Ueki, que viajou para São Paulo após
a reunião na sede da Petrobrás, o Presidente
üa
Geisel conheceu os novos supersônicos
Galeão,
FAB, os F-5 Tiger, na base aérea do
.,
antes de embarcar de volta a Brasília.

JORNAL DO BRASIL
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REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA S. A.
•
•
GRANDE DO SUL
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO • GEMEC/RCA 200-74/089 ¦ C.G.C.M.F. 94.845.674/0001-30 RIO GRANDE RIO

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
A atividade do refino foi fortemente influenciada pela situação do mercado internacional
de petróleo, cujos eleitos afetaram também, de modo menos direto, todos os setores da cconomia nacional.
Em nossa atividade, entre outros reflexos, cumpre salientar a necessidade de substancial
aumento no capital de giro requerido pela imobilização em estoques e vendas, decorrente sobretudo, da drástica redução ocorrida nos prazos de pagamento aos fornecedores de óleo cru.
Enquanto que o Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1973 registrou cm estoques e
contas a receber o valor de CrS 92.885.385,50 e um crédito de fornecedores de CrS
28.302.003,44, cm 31 de dezembro de 1974 essas rubricas evoluíram respectivamente para CrS
CrS 145.671.014,57 e CrS 3.371.895,02, evidenciando-se uma imobilização a maior nesses
itens de CrS 77.715.737,49.
O lucro líquido obtido no ano de 1974 foi de CrS 60.292.236,31, iá deduzidas as parcelas
correspondentes ã depreciação e às provisões para Imposto de Renda, devedores duvidosos e recolhimento para o Plano de Integração Social, (PIS), da parcela correspondente ao faturamento
do 29 semestre de 1974.
Não estão incluídas no lucro líquido do exercício, por terem sido contabilizadas diretamente na respectiva conta de Reserva, as ações bonificadas recebidas de outras Empresas, no valorde CrS 1.821.336,46.
A análise dos valores acima expostos mostra que as necessidades de capital de giro para a mo-

vimentação dos negócios exigiram, além da mobilização da totalidade do lucro disponível, •
utilização de recursos creditícios de outras fontes
A conclusão da instalação das unidades de craqueamento catai Itico cm nossa planta industrial, programada inicialmente para o próximo mês de março, deverá ocorrer no início do 2P
semestre de 1975, devido ao atraso por parte dos fornecedores na antrega de alguns equipamentos básicos e à dificuldade de aquisição de outros no mercado nacional e no exterior. Estas circunstâncias se refletiram sobremodo em retaidamento na execução da montagem, como se observa no posicionamento abaixo.
Em 31 de dezembro de 1974 foram atingidas as seguintes posições:
do ,0,a|
1°0%
Execução e detalhamento do projeto
cjo tota
99%
Compras efetuadas no País e Exterior
"° ,0,al
76%
Equipamento recebido na obra
do tota
96%
Construção civil realizada
total
do
61%
Montagem dos equipamentos

foi destinado o valor de Cr$
CrS 9.191.288,33. Para aplicação cm Incentivos Fiscais
'

2.646.820,00.

.

.

..,.

recolheu aos cofres publiAtravés de outros tributos, inclusive Imposto Único, a Empresa
cos, no ano lindo, a quantia de Cr$ 87.523.619,49.
As contribuições ao Instituto Nacional de Previdência Social c ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço somaram cm 1974 CrS 4.648.921,18,
confiança
Encerrando, expressamos nosso reconhecimento aos senhores acionistas, pela
os
em nós depositada; ao Egrégio Conselho Nacional do Petróleo, pelo apoio recebido e, cm
dedicação e esforço demonstrados.
pecial a todos os nossos funcionários, pela
necessários.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem
Rio Grande, 28 de janeiro de 1974

Os dividendos pagos èm 1974 totalizaram CrS 7.031.315,82.
O Imposto de Renda pago no exercício, acrescido das parcelas destinadas a Proterra, Proatingiu a importância de
grama de Integração Nacional, Programa de Integração Social e Mofara!,

Francisco Martins Bastos
João Pedro Gouvêa Vieira
Roberto Bastos Tellechea
Bolivar Balditiarotto Moura
Sérgio Silveira Saraiva
Flavio Basto» Tellechea

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1974

ATIVO

cai

CRS

CRS

ÇJÜ

ÇRJ

EXIGIVEL A CURTO PRAZO

DISPONÍVEL
Bens numerários
Depósitos bancários à vista

21.833,89
6.543.004,65

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Estoques (Nota 2)
Créditos:
Contas a receber de clientes
Valores descontados
Previsão para devedores duvidosos
(Nota 1)

6.564.838.54

57.396.268,12
23.977.084,60
(13.552.804,78)
12.648.242.391

7.776.037,43
64.297.661,85

De empresas subsidiárias ou coligadas.
Outros créditos:
Depósitos bancários especiais
Adiantamento a fornecedores
Empresas subsidiárias ou coligadas .
Devedores em conta corrente
Valores a receber
Impostos a recuperar

6.581.725.22
2.347.340.46
795.973,69
548.386.15
343.077.73
280.030,11

10.896.533,36

140.366.500.76

Fornecedores
'.
3.025.352,14
346.542,88
Empresas subsidiárias ou coligadas
Diretores e acionistas:
1.758.572.97
Obrigações estatutárias
464.026,06
Contas correntes de diretores
6.087.556,26
3.864.957,23
Dividendos a pagar
5.750.584,00
Provisão para imposto de renda
Outras exigíbilidades:
17.483.683,04
Empresas subsidiárias ou coligadas .
16.687.984,26
Impostos a recolher
Ajuste de preço de derivadus de pe10.775.104,31
trólco lei 4452/64
1.918.829,03
Previdência e encargos sociais
5.500.000,00
Títulos a pagar
Participações e gratificações a fun1.223.674,13
cionários
1.188.471.18
Credores diversos
54.786.358.68
8.612.73
Salários e ordenados a pagar
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Provisão para imposto de renda
Empréstimos no exterior (Nota 6)

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos de empresas subsidiárias ou
coligadas
Outros créditos, valores c bens:
Devedores cm conta corrente
Adicionais restituíveis e empréstimos compulsórios

3.792.446,00
7.435.000,00

69.996.393,96

11.227.446,00

27.846,26

CRS
Renda operacional bruta:
Venda de produtos
Imposto faturado

265.277,26

Capital subscrito (Nota 71
Capital a integralizar

588.709.82

560.863,56

IMOBILIZADO
Imobilizações técnicas- (Nota 31
Valor histórico
Correção monetária

70.854.938,88
41.488.587.22

Valor corrigido
Depreciações acumuladas

112.343.526,10
(35.047.359.60)

Imobilizações financeiras:
Participações em empresas subsidia19.501.815,64
rias ou coligadas (Nota 4)
Aplicações por incentivos fiscais
7.866.522.02
(Nota 51
Depósitos para aplicação em incen3.319.451.00
nvos fiscais
42.644,68
Cauções permanentes
Outras:
582.972,32
Títulos públicos
Investimentos com recursos pró33.557.140.66
2.243.735,00
prlos
PENDENTE
Insuficiência de depreciação sobre correção monetária do imobilizado a ser
compensada (Nota 3)
Despesa; diferidas
COMPENSAÇÃO
Contratos de seguros
Devedores por títulos em cobrança ....
Co-responsabilidades
Depósitos vinculados ao FGTS
Devedores por equipamentos.em serviço
Caução da diretoria

66.000.000,00
(39.484.55)

Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto

65.960.515,45
Capital integralizado
Correção monetária do ativo imobilizado
10.845.121,02
Reservas legais:
9.823.927,90
Reserva legal
Reserva para manutenção do capi45.974.085.82
36.150.157,92
tal de giro próprio

Despesas com vendas

Outras reservas legais:
2.228.286,35
Reserva de ações bonificadas
Reservas estatutárias:
Reserva para aplicação na indústria
petroquímica ou em obrigações do
tesouro ou títulos equivalentes da
União
27.346.562.55

77.296.166.50

110.853.307,16

332.473.215.00
94.179.187.35
13.419.825,00
1.006.664,61
51.374,51
300,00

441.130.566.47

844.065.60
5.893,736,52
19.588,00
-¦¦
8.318.130,51 _
(18.517.700.72)
. 3.442.181,09

Depreciações e amortizações

(856.044,35)

11.703.193,36

(5,248.976,42)

..„,,„,.'
441.130.566,47

3.632.885,22
3.864.957,23
3.516.976.53
2.512.247,10
470.000,00

(13.997.066.08)

nu.„
Apropriações do lucro liquido:
Reserva legal
3.014.611,82
24.657.924,2b
capital
de
do
giro próprio
Reserva para manutenção
Reserva para aplicação na indústria petroquímica ou em
,„,.,,,. -,-,, —\
obrigações do Tesouro Nacional ou em títulos eqüivaleu(36.716.371,52)
_M.43,835,45
tes da União
_M1M%.21

Lucro suspenso

ROBERTO BASTOS TELLECHEA
Diretor • Superintendente

ECON. BLASCO I. DA CUNHA TORRES
Rcgs. CREP nP 1127 • TC/CRCRS nP 8979

FRANCISCO MARTINS BASTOS
Diretor • Presidente

5.359.613,43
774.288,99
5.569.290,94

Distribuição do lucro líquido:
Dividendos relerentes ao 1P semestre (já distribuídos) ....
Dividendos referentes ao 2P semestre (propostos)
estatutária referente IP semestre (já distriParticipação
^
buídos)
Participação estatutária referente 2P semestre (proposta)
Gratificações

710.133.441.83

710.133.441.83

63.138.019,37

Lucro líquido antes da provisão
69.592.236,31
para imposto de renda
(9.300.000,00)
_
Provisão para imposto de renda
60.292.236,31
Lucro líquido do exercício

124.215,99

COMPENSAÇÃO
332.473,215,00
Seguros contratados
94.179.187,35
Títulos em cobrança
.13.419.825,00
Obrigações por coresponsabilidade ...
ao
vinculados
Créditos por depósitos
FGTS
1.006.664,61
51.374,51
Equipamentos de terceiros em serviço
300,00
Depósitos da diretoria

Gastos gerais:
Honorários da diretoria
Despesas administrativas
Impostos e taxas diversos
Despesas financeiras
Perdas diversas

Despesas não operacionais

187.654.819.41

Rendas diferidas

105.060.216,70

(22.548.451,26)

Rendas não operacionais;
Financeiras
De participações
Eventuais

PENDENTE
10.629.519,08

394.672.016,94
(289.611.800,24)

Lucro operacional

Reservas livres;
914.620.83
Reserva livre
Reserva para conservação e melhoramentos
179.784.71
Reserva para encargos na legislação
social
19.301.54
Reserva para renovação de equipa25.721.449.51
24.607.742,43
mentos
9.578.798.71
Lucro suspenso

10.054.273,34
575.245,74

«6.080.485.74
(80.418.468,80)

Renda operacional líquida

NÃO EXIGIVEL
295.586.30

CR$

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 1974
NOTA 1 ¦ PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
No exercício findo cm 31 de dezembro de 1974, a empresa constituiu, pela primeira vez,
legisa previsão para devedores duvidosos, calculada segundo o limite máximo permitido pela
lação do imposto de renda sobre o total das contas a receber.

NOTA 4 • PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS OU COLIGADAS
de dezemAs participações em empresas coligadas ou subsidiárias são as seguintes, em 31
brode 1974:
Participação
acionária
CRS

NOTA 2-ESTOQUES
criO custo dos estoques, que é interior ao de mercado, foi deterrrtinado pelos seguintes
térios:

ÇM
_„„-,..-.„
Ao custo de aquisição:
M&S'!?
Petróleobru.o
c
Almoxarifado e armazéns
nip i-km
5.018.133,52
Importações cm andamento
Ao custo de fabricação:
Produtos intermediários
Produtos acabados

•

í2-25I;S5í*ãÍ
16.096.721,91
57.396.268.12

NOTA 3 ¦ IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
em
A composição dos bens relativos ao ativo imobilizado técnico está assim representada,
31 de dezembro de 1974:
Custo Correção
Total
histórico monetária
CRS
CRS
CRS
Terrenos
Edifícios
Equipamentos e instalações de
operações
Equipamentos e instalações diversas
Obras em andamento
Outras

Depreciações acumuladas

91.662,54 2.449.665,57
221.533,12 3.172.862,35

2.541.328,11
3.394.396,47

1.437.872,83 22.744.967,27
3.235.853,97 11.013.322,55
65.849.872,16 2.103.799,53
18.144,26 3,969,95

24.182.840,10
14.249.176,52

70.854.938.88 41.488.587,22

112.343.526,10

67.953.671,69
22.114.21

(35.047.369,60)

Isa Cuf-Fertilizantes, Produtos Alimentícios
e Participações S.A
Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga
Distribuidora de Produtos de Petróleo
Ipiranga S.A
Outras

8.702.958,00

42.280.510,95

31.12.74

6.664.178.68

221.623.415,99

31.12.74

1.941.374.70

164.606.632,90

31.12.74

.2.193.304,26
19.501.815,64

Em todas as participações antes mencionadas, o patrimônio líquido excede proporcionalexceto a
mente ao investimento aplicado, sendo auditadas as empresas citadas nominalmente,
'..'
primeira.
_¦":
..:
durante o
A Isa Cuf • Fertilizantes, Produtos Alimentícios o Participações foi constituída
- Indústria e Comércio e Ferano de 1973, a qual recebeu as participações havidas na leisa S.A.
Refinaria de Petrotilizantes do Sul S.A. como integralização da parcela de capital subscrito por
leo Ipiranga S.A.
NOTA 5 ¦ APLICAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
assim represenEm 31 de dezembro de 1974, as aplicações por incentivos fiscais estavam
tadas:
Em empresas coligadas:

limos. Srs.
Diretores de
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Prezados Senhores
Ipiranga S.A. levantado em
Examinamos o balanço patrimonial de Refinaria de Petróleo
ao exercício findo na
31 de dezembro de 1974 e o demonstrativo de resultados correspondente
de auditoria e consoante
mesma data. Nosso exame foi efetuado segundo normas reconhecidas
integrantes do mercado de capitais,
exigências do Banco Central do Brasil paro as companhias
técnicos de auditoria que julgainciuindo provas nos registros contábeis e outros procedimentos
. .-'¦-.,
¦
mos necessários nas circunstâncias.
de resultados acima referidos
Em nossa opinião, o balanço patrimonial e o demonstrativo
do Refinaria de Petróleo Ipiranga
representam adequadamente a posição patrimonial e financeira
correspondentes ao exercício
SA em 31 de dezembro de 1974 e o resultado de suas operações
aceitos o com excefindo na mesma data, de acordo com princípios de contabilidade geralmente
relação ao exercício anterior.
em
uniformidade
com
1
e
3,
aplicados
nas
notas
ção do mencionado

Co'ntador Responsável
Alberto R. Bordasch
CRC-RS. nP6755
Gemec-RainP72/007-2-F.J.

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 1975
DIEHL, BIEDERMANN & BORDASCH LTDA.
CRC-RS. nP 603
Gemcc-Rai nP 72/007-P.J.

$

Wigg S.A. • Comércio e Indústria
?:'hm on? M
SZabq'™
Agrofertil S.A. Indústria e Comércio de Fertilizantes
?S?'2??'S
Charrua Motéis Rodoviários S.A
4Í2
Leal Santos Pescados S.A.
609 00
1.41Z.bU9,U0
Indústria Riograndense do Pescado S.A

5.056.642,00
°'"'°° '
—2.810.880,02

Em outras empresas

7.866.522.02

77,296,166,50
A depreciação foi calculada pelo método linear sobre o custo histórico e a correção dos
bens com base nas taxas normais permitidas pela legislação do imposto de renda.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1974, foi contabilizada a correção moa nova
netária dos bens, com base nos índices oficiais vigentes em janeiro de 1974, consoante
apurado, no vasistemática introduzida pelo Decreto-lei nP 1302/73, e cujo montante líquido
lorde CrS 8.655.118,80 loi creditado em contado reserva específica.
a empreDe conformidade com o Docreto-lei nP 1302/73 e Portaria Ministerial nP 52/74,
a apuração
sa alterou os procedimentos adotados até o exercício encerrado em 31.12.73, para
o valor de
da correção monetária do ativo imobilizado e registrou em conta do ativo pendente
CrS 10.054.273,34 correspondente á depreciação da correção monotária do ativo imobilizado
correção
não apropriada às contas de resultado na data da mudança da sistemática do cálculo da
exermonetária do ativo imobilizado. Esta mudança de procedimento não afetou o resultado dp
cm concicio findo cm 31 de dezembro de 1974, devendo o valor mencionado ser apropriado
tas de resultado a partir do exercício de 1975.

Patrimônio liquido
CRS Data

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

NOTA 6 - EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
atualizados à taOs empréstimos no exterior no valor de USS 1,000,000.00 encontram-se
de 60 moses, pagaveis em
xa cambial vigente em 31 de dezembro do 1974, com prazo de resgate
incidem juros de 0,75% ao ano, acima da taxa
parcelas semestrais. Sobre o valor do principal
de 1,2bh
LIBO(London Interbank Best Offor), reajustada semestralmente, bem como comissões
ao ano sobro o saldo devedor.
coligadas.
Em garantia dos empréstimos mencionados (oram fornecidos avais de empresas

NOTA 7 - CAPITAL SUBSCRITO
Em 31 de dezembro de 1974, o capital social subscrito era formado de 34.500.000 ações
de CrS 1,00 cada uma.
ordinárias e 31.500.000 ações preferenciais, todas do valor nominal

VY
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
forma habitual, proAos 29 (vinte e novo) dias do mês de janeiro de 1975, reunido em sua
de Resultados, e dos
cedeu osso Conselho ao exame do Balanço Patrimonial, do Demonstrativo
Ipiranga S/A., relativos ao exerdemais documentos da Contabilidade, da Refinaria de Petróleo
cício social encerrado em 31 de dezembro de 1974.
na mais perfeita ordem, somos
Após os devidas verificações c tendo tudo sido encontrado
o Balanço e demais conde parecer que a Assembléia Geral Ordinária deva aprovar, sem reservas,
tas aprosentadas. por estarem cm perleita ordom.

Rio Grande, 29 de janeiro de 1975
OSCAR CARDOSO DE PAIVA
HENRIQUE MANOEL SIMÕES DE AZAREDO
WALTER ALBRECHT
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IPIRANGA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE^PETRÓLEO

Contribuintes sob n° 92.689.256/0001-76
200-74/086 - Inscrita no Cadastro Geral de
DE CAPITAL ABERTO GEMEC/RCA n°
PORTO ALEGRE • RS- SOCIEDADE

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:
de V^as. o Balanço eDemonstrat.vo de Resut.
Temos o prazer de submeter à apreciação

br° d

*^
Nãoes.ão incluídas nc.lucro líquido as,aço«^"«^

SZTc^o° o^

6 0rÍeS^pos1ç^t^U'Snis,as

'""'"O
odo lu consumo, em relaçãoaos índtces
t^SSS^SSáS^^^
""'tvTmTdetndTdes.a
a 1.004.323.210.itros,
Empresa no exercício de 1974 atingiu

TtjtSwía^^
de 81,7% sobre
um acréscimo

™n-

.«eimanto

teve o seguinte desdobramento:
Importodefenda pagino exercício de 1974.
2.880.852,00
CrS
Cr$
Imposto de Renda propriamente dito
669.965,00
^'""'rioíci
'.'.".'.".!'.'.'.'.
Proterra
334.982,00
Cr$
Cr$
Programa de Integração Social tflil
i.rj04.948,00
••••••••'•
Programa de Integração Nacional (PIN)
Cr$ 66.996,00

cionais.
Porto Alegre, 03 de março de 1975
Francisco Martins Bastos
João Pedro Gouvêa Vieira
Sérgio Silveira Saraiva
Roberto Bastos Tellechea
Bolívar Baldisserotto Moura
João Francisco Tellechea Filho

em volume e ovalor de vendas mos'-

31 DE DEZEMBRO DE 1974
BALANÇO PATRIMONIAL EM

~~

adipara prestar quaisquer «sedimentos

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
31 DE DEZEMBRO DE 1974

PASSIVO

ATIVO

CR$

CRS

CRS

DISPONÍVEL
3.483.501,36
Bens numerários
16.022.497,87
Depósitos bancários à vista
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
(até 180 dias)
43.930.720.83
Estoques (Nota 1)
Créditos:
129.183.695.33
Contas a receber de clientes
7.69B.256.24
Letras a receber
(6.057.706,47)
Valores descontados
Previsão para devedores duvidosos
(3.580.000,001 127.244.245,10
(Nota 2)
10.828.680,73
.
coligadas
ou
subsidiárias
De empresas
créditos:
Outros
Devedores diversos
5.816.380.16
2.439:05523
Depósitos bancários especiais
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Outros créditos, valores e bens:
Contas a receber de clientes
Depósitos compulsórios
Devedores por empréstimos
Imposto de renda a compensar ....
Letras a receber
IMOBILIZADO
(mobilizações técnicas (Nota 3)
Imobilizações financeiras:
Participações em empresas subsi-diárias ou coligadas (Nota 4) ......
Aplicações por incentivus fiscais..
Depósitos para investimentos
Outras aplicações
Cauções permanentes
PENDENTE
Insuficiência de depreciações sobre a
correção monetária (Nota 3)
Despesas diferidas
COMPENSAÇÃO
Caução da diretoria
Contrato de seguros
Devedores por títulos em cobrança .
Devedores hipotecárias e por fiança
Contratos de crédito
Ffanças prestadas
Depósitos vinculados- FGTS
Soma

19.505.999,23

EXIGlVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores
Empresas subsidiárias ou coligadas
Diretores o acionistas:
Obrigações estatutárias
Contas correntes de diretores
Dividendos a pagar
Instituições financeiras (Nota 5)

187.820.026,82

15.805.735,83

69.091.475,19
42.208.894,42
3.095.549,00
1.259.751,02
217.019,50

Ví^oSn
_4.173.34yu

6.447.931,05
14.300.628.86
CRS
3.054.535,95
7.329.980.61
7.284.881,16
3 700.000.0Q 161.267.506,14

7.254.903,79

27.758.647,97
916.602.62
9.990.512,74

23.527.260.04
1.100.000,00
4.083.769,60

Depreciações

60,00
93.531.742,00
90.190.953,76
20.503.320,00
15.300.000,00
12.281.600,00
161.487,14 731.969.162.90
574.154.707,29

g 93742993
Rendas não operacionais:
1
Financeiras
596.266!40
7
De participações
506.929,51
"
Outras
Despesas não operacionais
Lucro antes da provisão para
imposto de renda
700.000,00
,
3
Provisão para imposto de renda
Menos:
r-iic
257 nn)
,
j^io.^o/.uui
Reversão do saldo do exercício anterior
Lucro liquido do exercício ...

28.711.029,64
3.000.940,31
331.332,96

Reserva livre
Lucro suspenso

167.522.773,39
12.264.86
342.185.544,39

COMPENSAÇÃO
..
Depósitos da diretoria
Seguros contratados
Títulos em cobrança em bancos
Garantias hipotecárias e por fiança
Créditos contratados
Obrigações por fianças ••»•»•
l-b l s>
"Créditos
por depósitos vinculados-

60,00
93.531.742,00
90.190.953,76
20.503.320,00
15.300.000,00
12.281.600,00
161.487,14

4
Distribuição do lucro I íquido:
1 g5 757 64
7'800.000,00
Gratificações
Dividendos
f
Apropriações do lucro liquido:
15 537 240,87
¦—¦¦ •• -•"•""{'"
Reserva legal
'"•',0
294 219Í45
........
'»-«V
de
giro
capital
do
Reserva para manutenção
de
recebidos
dividendos
e
Reserva de bonificações
- ^^^
'
outras empresas
Lucro suspenso

731.969.162,90

574.154.707.29

Soma.

—:

SÉRGIO

EDUARDO LIPIARSKI
Contador C.R.C.R.S.nP 9.613

FRANCISCO MARTINS BASTOS
Diretor Presidente

NOTAS WM*2»»gáR%$$$tC0NTÂBE,S

1 125.735.322,45
(1 013.665.261,49)
112.070.060.96
(56.638.990,01)

(26.903.078.99)
13.960.539,381
24.567.452,58

Lucro operacional
45.920.667,12

CRS
1.125.237.562,29
497.760,16

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
•¦—
Lucro bruto
da previsão
Despesas com vendas, excluída a reversão
1.152.763,59)
para devedores duvidosos (CrS
Gastos gerais:
844.065,60
*
Honorários da diretoria
g05650154
7440
administrativas
Despesas
516 72
10
Impostos e taxas diversas
561 995' 13
—;
'¦
financeiras
Despesas

65.000.000,00
24.558.803,36

PENDENTE
Receitas diferidas
2.928.405,35

Renda operacional bruta:
Venda de produtos.
Prestação de serviços
Renda operacional líquida ....

13.383.000,00

NÃO EXIGlVEL
Capital subscrito (Nota 6)
Correção monetária do ativo
Reservas legais:
•.••••
Reserva legal
Reserva para manutenção docapital de giro
Correção monetária de valores mo•••;
biliários
Reserva de participações sociais ...
Reservas estatutárias:
Reserva para renovação de equipamento
¦•••••
Reserva de previdência
Reserva para garantia de dividendos

342.185.544,39

CRS

1-204.248,98

EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Instituições financeiras (Nota 51

252.688.03 116.125.377,16

2.483.763,71
444.641,64

CRS
71.518.175.38
47.631.373,13

Encargos compulsórios (CNP)
Credores por endossos ...*.
Impostos e obrigações a pagar
Provisão para imposto de renda

4.112.185.30
101.361,07
10.761.827,44
75.064,19

755.297,83

ÇR$_

10.040.625.84
I 379.518,101
34.228.560.32

13.483.743.00)
30.744.817,32

(11.985.757,64)

(18.427.726,72)
331.332,96

SILVEIRA SARAIVA
Diretor Secretário

::HiB»r^sts^s»s=f»"*

NOTA 1 • ESTOQUES
foi determinado da seguinte maneira:
O custo dos estoques, que é inferior ao de mercado,

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

ÇRJL
9 833 683 53

••
Matérias-primas, ao custo médio de aquisição
16522 85535
Combustíveis, ao preço da última compra ""XiXrlrkrán
fabricação
i13*.176'.615,73
de
custo
ao
automotivos,
lubrificantes
Óleos especiais,
129 669,06
776.703,36
Asfalteis e graxas, ao custo médio de aquisição
,,..,
compra
última
da
ao
Solvente,
preço
1 695'473,55
7gg 72Q 25
Almoxarifados.ao custo médio de aquisição
.„'.„',
Vasilhames.ao custo médio de aquisição
43.930./^0.0*3
DUVIDOSOS
NOTA 2 • PREVISÃO PARA DEVEDORES
duvidosos foi constituída pelo limite mMfno
devedores
Neste exercício a previsão para

adv,r na liquidação de tais contas.
dera ser insuficiente para cobrir os prejuízos que ppderão
NOTA 3-IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
ativo imobilizado, em 31 de dezembro
A composição do valor dos bens componentes do
de 1974, está assim representada:
Correção
Custo
Total
monetária
histórico
CRS
CRS
CRS
22.320.967,15 39.615.503,34
Terrenos e edifícios
ÍÍ^WS
7.462.032,55
3.354.258,39
4.107.774,16
Máquinas e instalações..
3,076.937,22
1.446.177,22
1.630.760,00
Material de transporte
2.940.438,82
1.161.002,99
1,7««oot
Móveis e utensílios
73.937,74
38.477,87
diversos
,79000™
Ferramentas e materiais
10.224.057,68 28.396.926,98
clínful.
distribuição
Equipamentos para
6.221.8|2,96
701.258,23
1 477 qír u
Obras em andamento
1.477.946,14
bSJMsaSíla
classificar
a
Bens patrimoniais
89.266.535,75
39.246.189,53
50.019.346,22
120.174.060,56)
Depreciações acumuladas
69.091,475.19

limos. Srs.
_.,,-., c a
Diretores de
Ipiranga S.A.
Distribuidora de Produtos de Petróleo
de dezembro de 1974.
centivos fiscais, estão assim demonstrados em 31
Patrimônio
Participação líquido
CRS CRS
22^.623.415,99
629,42
.8.260
Cia. Brasileirade Petróleo Ipiranga
Indústria Riograndense de.Pescado SA .. •»|.39B,54 |;331//u
Prodasa- Processamento de Dados SA ... -889.221.00 J^JflSBM
1.471.840,1.4 ^f/'^
Charrua Motéis Rodoviários S.A
52!
leisa S.A. Indústria e Comércio
971022.97
f^glm? '°913 S» 62
WiggS.A Comércio elndústrta
S.A
i.ooi.o*/,-<=>
Farroupilha
Comercial
|,i Cu< Fertilizantes Produtos Alimentí- 42.280.510,95
inqtfiMM
19
cios e Participsçoes S.A.
450 843,23
"lOl
Agrofertil S.A. Indústriae Comércio
14
947
_1.101.84/,uu 2 172.367
Asfrio- Asfalto Frio Ipiranga S.A
37.789.371,32
JAW22JS
Outras
42.208.894,42

Prezados Senhores

Data
31.12.74
31.12.74
31.12.73
31.12.73
31.12.73
31.12.73
31.12.74
31.12.73
30.06.74
31.12.74
30.06.74
31.12.73

Segundo ás demonstrações contábeis dessas =S^
S^presas men°
cm relação as respectivas participações V"PhT1 rTd S l^Ca B asileira de Petróleo

levantado em 31 de dezembro de 1974 e o *^«^^S^hS de audi.o'"'•'•^"7,
cício findo na mesma data. Nosso exame
« COmPThlas integrantes do mercado Brás I para asc°™£™
ria e consoante exigências do Banco Central
J{écnlC0S de audi.
e outros procedimentos
contábeis
registros
nos
dò de capitais, incluindo provas
circunstancias.
.
nas
.
necessários
toria que julgamos
rcsu|,ados acima referidos,
de» '
Em nossa opinião, o balanço patrimonial a o
de Produtos de
U,s corre$pbn.
tf*fcffi|òrã
e financej a da
a
patrimonial
posição
adequadamente
representam
de 1974 Bn^?^J^f^-?dvtóntBblltdBdà
dezembro
de
31
em
S.A.
Ipiranga
Petróleo
acordo «^g^ i^ralnion.
dentes ao exercício findo na mesma data. de
em re.
nas notas 2 o 3, apiicaoos
mencionado
do
exceção
e
com
aceitos,
te
lação ao exercício anterior.
Porto Alegre, 28 de fevereiro de 1975
Contador Responsável
& MRDMCH LTDA.
BIEDERMANN
DIEHL,
ALBERTO R. BORDASCH
CRC-RSNP6755
Gemec-RaiNP72/007-P.J
Gemec-Rai NP 72/007- 2-F.J.
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento ás determinações^S^^^^jlSl^^.

a aprovação
-"Tendo encontrado os citados documentos em perfeita ordem, recomendamos
Porto Alegre, 03 de rnarço de 1975
IGNÂCIO DA CUNHA RASGADO FILHO
JOSÉ IGN^UNAND0
dexHEIMER KESSLER
HERBERT BRUNO RENNER
companhias associadas c notas promissórias.

JORNAl DO BRASIL

D
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1.° Caderno

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
OE CAPITAL ABERTO-QEMEC N«> RCA 200-74/108
C.G.C.M.F..33.089.766/000181.RIO DE JANEIRO-GUANABARA-SOCIEDADE

RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA

entre outros fatores, pela elevação
A arave conjuntura econômica internacional, 9»rada
repercutiu de modo intenso na economia
dos preços de petróleo, no último trimestre de 1973,
dos derivados de petróleo.
dÕpa l"rafetando,dBmáneirasignillcativa,8satividadesdedistrfauiçao
fazendo co* que os resultaEste fato tornou o exercido de 1974, de certo modo atípico,
com características peculiares.
dos de nossas atividades, em alguns aspectos, se apresentem
o volume de 1.846.067 m-J.
As vendas da Cornpanhladurante o exercício de 1974, atingiram
anterior, que foi de 1.701.018 m«*.
Este volume revelou um acréscimo de 8,5% sobre o do ano
só as medidas governamenO aumento obtido é bastante significativo, tendo em vista, nao
ésponíveis o
segundo
tais disciplinados do mercado, como também o fato de que,
teve um
Companhia no^adc»
período,
comerciados
pela
do
derivados
de
petróleo
no
consumo
pais
a tendência de aumento de nossa
mantida
sido
ter
modo,
deste
Revela-se,
3,9%.
de
crescimento
no mercado, que tem sido constante ao longo dos anos.
narticiDacão
participação nome(o
e o..
jj..^^ atjngiu Cr$ 2,285.445.478,52 (dois bilhões, duzentos
c setenta e oi» cruzeiSenta e cinco milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos
sobre o de 1973. que foi de
os e cinqüenta e dois centavos) com um crescimento de 95,5%
novecentos e sessenta e um
CrS 1.168.961.130,74 (num bilhão, cento e sessenta e oito milhões,
mil cento é trinta cruzeiros e setenta e quatro centavos).
de volume de venEssa taxa de crescimento não guarda consonância com a do aumento
fato de que, os preços dos
das Contudo, a disparidade existente é perfeitamente explicável, pelo
1974, os quais para a gasolina e
derivados de petróleo sofreram fortes reajustes durante o ano de
respectivamente
óleo diesel, os dois principais derivados comerciados pela empresa, atingiram,
104,5
e nove miCumpre destacar qué o nosso lucro líquido de Cr$ 59.263.598,48 (cinqüenta
cruzeiros e quarenta e oi»
lhões duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e oito
foi afetado pela d centavos) depois de feita a provisão para o pagamento do Imposto de Renda
e cinqüenta e um mil,
novecentos
milhões,
(seis
de
Cr$
6.951.678,26
importância
da
minuição

de provisão corresponseiscentose setenta e oito cruzeiros e vinte e seis centavos), decorrente
de 1975, que
dente aos valores das contribuições para o PIS, relativas aos primeiros seis meses
têm como base de cálculo os faturamentos mensais de julho a dezembro de 19'4-E,4te,Procedj;
1974, publimento foi adotado em vista do Parecer Normativo CST-174, de 26 de setembro de
cado no Diário Oficial de 22 de outubro de 1974.
em geral, vem
A nossa empresa, como o comércio da distribuição de derivados de petróleo
face dos atuais níveis de
sofrendo fortes e crescentes pressões de aumento de capital de giro, em
econômico gera a necessidade de represapreço dos produtos com que transaciona. Esse fenômeno
„„„,.„. ,
mento de uma parcela importante dos nossos lucros.
mantevea
Durante o ano de 1974, e a despeito da situação comunctural, a Companhia
de sua intertorizaçao
à
solidificação
e
ênfase que Vem daneko à expansão be suas áreas de atividade
em mascavei,
no pais. Com tal objetivo foram adquiridos terrenos para instalações de Depósitos
Preve-se, de ouEstado do Paraná; Dourados, Estado de Mato Grosso e Ilhéus, Estado da Bahia.
Estado do Paraná.
tro lado, para in feio de 1976, a conclusão das obras do Terminal de Araucária,
deixando de
Como resultado da mesmo política, foram inaugurados 213 Postos de Serviço
de 1B5 estabeoperar 28 antigos devido à sua baixa rentabilidade. Ocorreu, assim um acréscimo
lecimentos em nossa rede, que ao final do exercício contava com 11.801.
da DireEm 28 de outubro de 1974 a Assembléia Geral Extraordinária aprovou Proposta
de cruzeiros) metoria para aumento do capital social para Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões
o
ações novas direito
diante uma bonificação em ações de Cr$ 19.000.000,00, ensejando-se as
findo.
do dividendo integral relativo ao segundo semestre do exercício social ora
novecenDo lucro disponível foi destinada á parcela de CrS 7.956.458,34 (sete milhões,
centavos)
e
tos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e oito cruzeiros e trinta quatro
cento) para as ações preferenpara pagamento de dividendos anuais à razão de 12% (doze por
.
. ,cnlc.E
ciais e 6% (seis por cento) para as ações ordinárias.
2.504.645
Durante o ano de 1974, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foram negociadas

• cinco) ações ordinárias
(dois milhões, quinhentas e quatro mil e seiscentas a quarenta
e vinte e quatro)
12 458 624 (doze milhões, quatrocentas e cinqüenta e oito mil e seiscentas
milhões, sessenta e
ações preferenciais, correspondendo ao montante de CrS 2.067.615,99 (dois
as ações ordinárias e Cr»
sete mil selscentos e quinze cruzeiros e noventa e nove centavos) para
e seis cruzeiros e se15 694 076 78 (quinze milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setenta
sua liquidez
toritae oito centavos) para as ações preferenciais. As ações preferenciais melhoraram
do exercício.
em 1974 o que permitiu que fossem incluídas no IBV do primeiro quadrimestre
funcionários
Ao encerrarmos este relatório, não podemos deixar de agradecer aos nossos
da produtividade da emprepela dedicação e esforço demonstrados, e que permitiram aumento
em rjeral, pela
sa, agradecimento que estendemos a toda nossa rede de revendedores e clientes
preferência com que nos têm distlnguido,
do
Deve ser externado outrossim, nosso reconhecimento ao apoio recebido por parte
de derivados de
E Conselho Nacional do Petróleo que num período delicado do abastecimento
normal do mercado.
petróleo soube por suas firmes diretrizes assegurar o abastecimento
em sua
Especial agradecimento é dirigido aos nossos acionistas, pela confiança depositada

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974

CRS

CRS

DISPONÍVEL
JÍSnnlí'?!!
Bens numerários
, 52.602.049,14
Depósitos bancários avista

co coo «¦» cn
58.686.763,50

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
(até 180 dias)
Estoques (Nota2)
111.655.299,17
Créditos:
170.876.751,50
Contas a receber de clientes
10.973.422,02
Letras a receber
(4.971.364,55) „-,•„-_
Valores descontados
(5.103.878,00) 171.774.930,97
Previsão para devedores duvidosos..
De empresas subsidiárias ou coligadas. 2.401.970,37
Outros créditos:
4.400.068,90
Contas a receber-CNP
,„„-,¦
00, ..,,,„ fi0
293.513.417,69
7.681.217,18
3.281.148.2B
Devedores diversos
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ei •a1-17p.fi
Créditos de clientes
91
itl.iM.tao.il
Letras a receber
Outros créditos, valores e ben.
Empréstimos compulsórios t di348.812,30
cionais de Imposto Renda
,„.„„.,
60.858.11
. 409.670,41
Imposto de Renda a compensar

CRS.
EXIGlVEL A CURTO PRAZO
Fornecedoras
Empresas subsidiárias ou coligadas ....
Diretores e Acionistas
Dividendos a pagar
. Obrigações estatutárias
Instituições financeiras
Encargos compulsórios -CNP
Fretes a pagar
Impostos retidos na fonte e previdência social
Obrigações sociais
Direitos, taxas, seguros e impostos diversos a pagar
Credores diversos
Partes beneficiárias a pagar
Provisão para Imposto de Ronda

-i, ¦,«»'.aee m
51.723.456.62

IMOBILIZADO
99.891.752.62
Imobilizações técnicas (Nota 3)
Imobilizações financeiras
Participações em empresas subsidia12.558.211,75
rias ou coligadas (Nota 4)
Aplicações por incentivos fiscais
7.972.430.00
(Nota 5)
Depósitos para investimentos 3.036.419,00
586.540,40
Outros tttulos e investimentos

our^™^...:::::::::::::::::::

«jffiffi

™™w \»**.w»

PENDENTE.
Insuficiência de depreciações sobre a
15.608.036,78
correção monetária (Nota 3)
590.622,16
Despesas diferidas
Outras;
1.115.067.03
Perdas em suspenso.cabotagem
Remunerações e pagamentos adiantados
464.063,64
1-867.319,48
288.188.81
Débitos pendentes

EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Instituições financeiras (Npta 61
Outras exigibilidades a longo prezo
Provisão para Imposto de Renda
Imposto de Renda a pagar

ÇRÍ

CRS.

210.153.368,90
14.467.709,33
7.050.587,64
1.720.436,34

8.771.022,98
22.414.278,22
7.277.776,17
.8.840.355,36
1.118.100,38
7.167.103,68

14.870.000,00
..

NÃO EXIGlVEL
Capital subscrito (Nota 7)
Correção monetária do Ativo
Reservas legais:
Reserva legal
Reserva para manutenção do capital
de giro
Reserva de bonificações recebidas
de outras empresas
Reservas estatutárias:
Reserva para resgate de partes beneficiárias
Reserva para renovação de Instalações e equipamentos

3.663.558,00
17.671.62

18.551.229,62

3.681.229,62
100.000.000,00
41.693.613,53

9.213.065,27
38.057.803,35
5.678.264.45-

42.888.826,11
1.777.907.00

239.309.479,71

PENDENTE
Créditos pendentes
17.965.978,42

1.410.236.110.75

279.914,70

COMPENSAÇÃO
Depósito da diretoria
Seguros contratados
Garantias hipotecárias e por liança ....
Créditos contratados
Créditos por depósitos vinculados FGTS
Credores por garantias fiduciárias
Títulos em cobrança
Credores por responsabilidades contingentes
Contas diversas
TOTAL

160.00
619.005.488,70
191.093.803,51
26.500.000,00
1.322.240.88
13.900.000,00
9.804.183,56
1.000.046,60
1.174.866.41 863.800.789.66
1.410.236.110,75

NOTA 2 • ESTOQUES
O custo dos estoques, que é inferior ao de mercado, foi determinado da seguinte maneira:
CRS
59.868.234,00
31,641.673,00
13.430.325,16
6,715.067.01

111655.299,17
NOTA 3 • IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
A composição do valor dos bens componentes do ativo imobilizado, em 31 de dezembro
Correção
de 1974, está assim representada: Custo
TOTAL
monetária
histórico
CRS
CRS
93$

Depreciação acumulada

21.272.749,83

9.349.190,04
1.973.872.29
183.452,86
68.473.506.83

(43.688.616,26)
1.777.907,05

CRS

NOTA 1 ¦ PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
Em exercícios anteriores a companhia contabilizava as contribuições para o programa de
integração social (PIS) pelo regime de caixa, entretanto, no exercício findo em 31 de dezembro
de 1974, foram estas contribuições contabilizadas pelo regime de competência. Emconseqüência, o exercício recém-findo está onerado em aproximadamente CrS 2.777.000,00, correspondente a contribuições de competência do exercício findo em 31 de dezembro de 1973,

5.447.209,25
30.247.032,56

do lucro líquido
Apropriações
¦Reserva
legal
*
^Icn'™
27.182.660,00
Reserva para manutenção do Capital de Giro
592.635,98
Reserva para resgate de partes beneficiárias
Reserva para renovação de instalações e equipa12.950.170,36
mentos
Lucro Suspenso
CARLOS IMBROSIO
Tec. Cont. CRC-GB-11.123

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 1974

Terrenos
6.068.146,68
Edifícios e instalações
21.540.754,46
Equipamentos de serviço
48.041.798,02
Veículos
9.737.298,29
Equipamentos de escritório
2.119.300,30
Diversos
363.898,14
em
curso
Construções
5,413.622,97
93.284.818,86

(482.988,00)
Despesas não operacionais
Lucro antes da provisão para
67.795.581,48
;..
Imposto de Renda
8.615,389,00
Provisão para Imposto de Renda
Menos:
.
(8.531.983.00)
(83.406.ooi
Reversão do saldo do exercício anterior
59.263.598,48
Lucro líquido do exercício ..
Distribuição do lucro líquido
Í-SSSSSS
Gratificações
;••
1.777.937,95
Partes beneficiárias
Dividendos referentes ao IP semestre (já distribuidos)
3.560.625,00
(13.797.045,22)
Dividendos referentes ao 2P semestre (propostos).. _ 4,395.833,34

JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA FILHO
Diretor Superintendente

JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA
Diretor Presidente

Combustíveis, ao custo médio CIF depósito
Óleos especiais, lubrificantes automotivos e industriais, ao custo industrial
Matérias-primas, almoxarifados, equipamentos e materiais para revenda
e produtos diversos, ao custo médio de aquisição
Importações em andamento, ao custo atual

Renda operacional bruta
2.285.445.478,52
Venda de produtos
1.398.518,29
Prestação de serviços
2.286.843.996,81
Renda operacional líquida ....
12.077.935.059,29)
Custo dos produtos vendidos e' serviços prestados
208.908.937,52
Lucro bruto
Despesas com vendas, excluída a reversão do saldo da
(79.269.333,16)
previsão para devedores duvidosos (CrS 3.101.172,79)
„
Gastos Gerais:
_.
pi0.061,64
Honorários da diretoria
4
Despesas administrativas
nl elH?
694.650,24
diversas
Impostos e taxas
financeiras
«olon
Despesas
(70.342.213,81)
16.531.985,30
Perdas diversas
19.054.387,67)
Depreciações
50.243.002,88
Lucro operacional
*$&£££&
9-134.919.62

62.949.133,07

1.835.280,84
41.053.545,27

CRS

CRS

1.503.127,65
859.302,11
770.721,28 *
4.951.831,00 286.294.697,06

Lucro suspenso

COMPENSAÇÃO
-.nnnclSoSn
Caução da diretoria
619.005.488,/U
Contratos âe seguros em vigor
fiança
...
191.093.803,51
Devedores hipotecários e por
26'500-°°°'2°,
Contratos de créditos
,H™'nnnnn
Depósitos vinculados FGTS
Garantias fiduciárias - vagões tanques.. 13.900.000,00
9.804.183,56
Devedores por títulos em cobrança
Devedores por responsabilidades con•Incerites
1.000.046,60
863.800.789,66
1-174.866,41
Diversos • outras contas" .',
TOTAL

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1975
Joio Pedro Gouvia Vieira
Francisco Martins Bastos
Roberto Bastos Tallechea
Joio Pedro Gouvia Vieira Filho
Aloysio Farraira de Salles
Fernando Abbott Torra»
Cleintho de Paiva Leite

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1974

ATIVO

ÇM

Permanecemos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos complementares.

11.515.355,93
51.787.787,02
69.314.547,85
19.086.488,33
4.093.172,59
547.351,00
5.413.622,97
161.758.325,69
(61.866,573,07)
99,891.752,62

A depreciação foi calculada pelo método linear, sobre o custo histórico e a correção monetária dos bens, com base nas taxas normais permitidas pela legislação do imposto de renda.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1974 foi contabilizada a correção monetária dos bens, com base nos índices vigentes em 31 de janeiro de 1974 e segundo a nova sistemática introduzida pelo Decreto-lei nP 1302/73, cujo montante líquido apurado, no valor de
CrS 5.147.624,56, foi creditado em conta de reserva para aumento de capital.
De conformidade com o Decreto-lei nP 1302/73 e Portaria Ministerial nP 52/74, a empresa alterou os procedimentos adotados até o exercício de 1973, para a correção monetária do atlvo imobilizado e registrou em conta do ativo pendente o valor de CrS 15.508.036,78 correspondente á depreciação da correção monetária do ativo imobilizado não apropriada às contas de resultadó na data da mudança da sistemática da correção do ativo Imobilizado. Esta alteração de
de 1974, devendo
procedimento não afetou o resultado do exercício findo em 31 de dezembro
o valor mencionado ser apropriado em contas de resultado a partir do exercício de 1975.

NOTA 4 - PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS OU COLIGADAS
Os investimentos em empresas subsidiárias ou coligadas estão assim demonstrados em
31 de dezembro de 1974.

Outras

PATA
31.12.73
72.573.000,00
„..„,,.
31.12.74
42.280.610,95
1.804,253,76

31.12.73

87.247,90
64,055,45

Dessaforma, o capital social em 31 de dezembro de 1974 era constituído por 53.472.222
CrS 1,00 cada uma.
ações ordinárias e 46.527.778 ações preferenciais, no valor nominal de
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
limos. Srs.
Diretores de
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

220.050,00
Prezados Senhores:

12.658.211.75
Segundo as demonstrações contábeis dessas empresas, a proporção do patrimônio líquido
em relação às respectivas participações é superior ao investimento aplicado.
NOTA 5 - APLICAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS
Em 31 de dezembro de 1974, as aplicações por incentivos fiscais estavam assim representadas:
Em empresas coligadas:

ÇM
Wigg S/A. • Comércio e Indústria
Indústria Riograndensede Pescado"ISAPEIXE"
Leal Santos Pescados S/A
Agrofertil S/A. • Indústria e Comércio de Fertilizantes
Em outras empresas

12.960.000,00
5.888.696,65

19.000.000.00

PATRIMÔNIO
PARTICIPAÇÃO LIQUIDO
CRS
CRS
"PROVIDRO" .... 7.329.738,75
Cia Produtora de vidro
IsaCuI-Fertilizantes, Produtos Ali3.730.893,00
mentíciose Participações S/A
Charrua Motéis Paraná • Santa Catarina
S/a
1.277.530.00

Reserva para aumento de capital Lei 4728, art. 58
Reserva para manutenção do capital de giro
Reserva de correção monetária de obrigações reajustáveis do
Tesouro Nacional ..'.
Reserva de correções monetárias

!??Í,4,?H'22
'•ii?.£;,22

de Petróleo Ipiranga levantaExaminamos o balanço patrimonial da Companhia Brasileira
correspondente,««.exércio
do em 3 de dTzlbro de 1974 e o demonstrativo de resultados
reconhecidas de auditoria a
findo na mesma data. Nosso exame foi efetuado segundo normas
integrantes do mercado de
as
companhias
Brasil
do
Central
Banco
para
do
exigências
consoante
técnicos de auditoria
outros
e
contábeis
procedimentos
registros
nos
incluindo
capitais,
provas
circunstâncias.
..!j,„„(.,wm
nas
necessários
aue julgamos
referidos
Em nossa opinião o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultadqsaclma
da Companhia Brasileira de Pa
representam adequadamente a posição patrimonial e financeira
6P|eo Ipiranga em 31 de dezembro de 1974 e o resultado de mfl^.gW#g%&£e
exercício findo na mesma data, de acordo com princípios de contabilidade geralmente^aceitos
com uniformidade em relação
com exceção dos aspectos mencionados nas notas 1 e 3 aplicados
ao exercício anterior.
Porto Alegre, 05 de março de 1975

Sul?!'™
831.317,00
4.693.107,00'3.279,323,00,

aSto^Sdasch

«biE=—S

7.972.430.00
PARECER DO CONSELHO FISCAL
NOTA 6 • INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
O valor do instituições financeiras a longo prazo, no montante de Cr$ 14.870.000,00 corresponde ao saldo de um empréstimo de USS 2.000,000,00 resgatável semestralmente até março
de 1979, sujeito à variação cambial e juros de 1,5% ao ano acima do London Interbank Rate, garantido por notas promissórias emitidas pela companhia o avalizadas por diretores. Como garantia suplementar foram oferecidos em alienação fiduclária, bens do ativo fixo no valor atribuído
de CrS 13.900.000,00.
NOTA 7 - CAPITAL SUBSCRITO
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1974 o capital social foi aumentado em
.
CrS 19.000.000,00, com aproveitamento das seguintes reservas:

DE PETRÓLEO IPIOs membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA BRASILEIRA
Balanço Geral do Exerc,.
RANGA, após examinarem atentamente o Relatório da Diretoria e o
ditos documentos
cio de 1974, bem como o Demonstrativo de Resultados, «o fie parecer que
reativos ao segund,, sase encontram em boa ordem, permitindo-a distribuição dos dividendos
as açoos preta
mostre de 1974, na base de doze o seis por cento ao ano, respectivamente, para
rendais e ordinárias,
Rio de Janeiro, 24 de janeiro do 1975
PEDRO HUMBERTO FIGUEIREDO
MIGUEL OTERO GENESCA
OLAVO FERREIRA LEITE

JORNAl DO BRASIL
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S FERTISUL

D

Sexta-feira,

14/3/75

D

1.° Caderno

FERTILIZANTES DO SUL SA

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO • REGISTRO GEMEC/RCA • 200-73/49 • INSCRITA NO CGC 94.845.980/0001-90

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
var a conclusões que não espelham com exatidão a realidade dos fatos.
Com efpito, a instalação da FERTISUL foi realizada com recursos provenientes de capital
e ágio tomados pelos Senhores Acionistas e também por empréstimo realizado junto ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico.
As parcelas correspondentes àquelas duas fontes de recursos foram, respectivamente de
41 milhões de cruzeiros e de 44,5 milhões de cruzeiros, as quais considerando as épocas de sua
efetiva realização, são equivalentes a um total de 1.495.050 ORTN que por sua vez valiam em
31.12.74 cerca de 157,6 milhões do cruzeiros.
Essa última cifra corresponde portanto ao valor atualizado do capital realmente investido
na FERTISUL pelos seus acionistas e pelo seu banqueiro, sendo pois o número que deve servir
de base na determinação do valor relativo do lucro, uma vez que ambos são expressos, aproximadamente em termos de uma mesma moeda.
Por outro lado, devido à conjuntura mundial e nacional, como já foi acima exposto, verificaram-se durante o ano de 1974 ponderáveis aumentos nos custos das matérias-primas utilizadas pela indústria de fertilizantes em geral, fato que ocasionaria uma perda substancial na capacidade de reposição de estoques nas empresas, caso não fosse obtida, em contra partida, uma correspondente parcela adicional do lucro líquido.
No caso específico da FERTISUL que em 31.12.73 possuia em estoque e em trânsito
63.208 tons. de matérias-primas e que valiam CrS 24.859.000,00 tornava-se absolutamente necessário auferir uma receita líquida adicional de CrS 44.831.000,00 somente para fazer face aos
aumentos de custo verificados durante o exercício para aquele mesmo lote de mercadorias, sob
pena de se ver forçada a reduzir suas operações industriais.
3. Feitas estas considerações fácil é concluir que o resultado da operação industrial da
FERTISUL em 1974 permitiu não só manter sua capacidade financeira operacional aos níveis
de 1973, como também remunerar em taxa perfeitamente aceitável o capital investido na empresa, devidamente reavaliado com base em índices oficiais.
Este fato demonstra, não como poderá parecer á primeira vista, uma eficiente execução
de bem elaborados planos,mas sim que a FERTISUL foi implantada no lugar certo e no momen-

Cumprindo disposições legais e estatutárias écom a máxima satisfação quevimosapresontar aos Senhores Acionistas o relatório c o balanço das operações industriais de nossa Companhia relativo ao exercício de 1974, o qual corresponde ao primeiro ano em que a FERTISUL
contou com todas as suas unidades de processo em pleno funcionamento.
1. Durante o mencionado exercício acentuou-se a influência de fatores oriundos da conjuntura econômica mundial no comportamento dos preços das matérias-primas e produtos secundários empregados pela indústria de fertilizantes, as quais sofreram aumentos que escapaiam a quaisquer previsões.
A ação simultânea da crise do petróleo, dificuldades tecnológicas e logísticas nas fontes
produtoras de matérias-primas, preservação do meio ambiente que vem criando obstáculos ao
aumento de exploração e produção de produtos básicos aliados à demanda cada vez maior.de
fertilizantes como conseqüência da explosão demográfica, tem provocado elevações espetaculares no custo dos principais produtos básicos fertilizantes como mostram os índices de aumento
que se seguem:
700% sobre o valor FOB
Rocha Fosfatada
400% sobre o valor FOB
Amônia Anidra
333% sobre o valor FOB
Ácido Fosfórico
sobre o valor FOB
177%
Superfosfato Triplo
166% sobre o valor FOB
Foslato Diamònio
Incidindo ainda sobre estes produtos o elevado custo dos fretes marítimos além das taxas
portuárias proporcionais seja ao custo CeF, seja ao frete, fácil é concluir das razões do grande
aumento nos preços dos fertilizantes entregues ao agricultor.
Limilando-sc a venda da FERTISUL às empresas do ramo de fertilizantes do estado eà
FECOTRIGO, e não estando em vigor qualquer mecanismo de proteção aduaneira, os preços de
venda por ela praticados foram sempre equiparados aos níveis do custo nacionalizado dos produtos similares de procedência do exterior.
2. Uma análise superficial do balanço e conta de resultado do exercício de 1974 pode le-

to exato, condições que permitiram a sua administração.apesar da conjuntura mundial e nacional, manter e remunerar convenientemente 0 patrimônio formado pelo seu capital social c pelo
empréstimo obtido junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico.
Ao término deste relatório cumpre a este Conselho de Administração agradecer:
a • aos Senhores Acionistas a confiança depositada ao delegar-nos poderes para administrar
a empresa.
b - a' todos os funcionários e demais colaboradores que diariamente com zelo e dedicação
realizam as tarefas que lhe são confiadas e aos quais cabe ponderável responsabilidade pelo bom
desempenho na empresa;
c - ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e ao Banco do Brasil S.A. pela
cooperação financeira que vem prestando à empresa desde sua instalação.
Rio Grande, 14 de fevereiro de 1975
Francisco Martins Bastos
Presidonte
João Pedro Gouvêa Vieira
Vice-Presidente
João Pedro Gouvêa Vieira Filho
Sérgio Silveira Saraiva
Bolivar Baldisserotto Moura
Cleantho de Paiva Leite
João Francisco Tellechea Filho
Fernando Abbott Torres
Antônio Afonso de Pinto Galvão Lucas
Rui Domingues Fernandes

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1974
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 1974

ATIVO
CRS

CRS

ÇR$

DISPONÍVEL
Bens numerários
Depósitos bancários à vista

31.339.20
9.503.853.51

9.535.192,71

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
160.669.556,12
Estoques (Nota 2)
Créditos:
136.904.389,13
Contas a receber de clientes
Valores descontados
(71.101.537,01)
Previsão para devedores duvidosos , . (7.603.045,00) 58199.307,12
113.514.056,72
De empresas subsidiárias ou coligadas.
Outros créditos:
1.972.070.00
Aplicações financeiras
560.500,86
Devedores diversos
30.656.523,32
Depósitos bancários especiais
33.818.245,27 366.201,665,23
629.151,09
Adiantamentos a fornecedores
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Contas a receber de clientes
Contas a receber de empresas subsidiarias ou coligadas
Títulos de renda e depósitos compulsórios
IMOBILIZADO
'
Imobilizações técnicas: (Nota 3)
Valor histórico
Correção monetária

17.920.989,90
2.140.903,71
16.534,71

103.884.895,35
17.048.069,08

Valor corrigido
7 120.932.964,43
(31.723.634,13)
Depreciações acumuladas
Imobilizações financeiras:
Participações cm outras empresas ..
Depósitos para investimentos
(incentivos fiscais)
PENDENTE
Manutenção para capital de giro negativo, a ser compensada (Nota 4)
Insuficiência de depreciação sobre
correção monetária do imobilizado,
a ser compensada (Nota 3)
Gastos pré-operacionais (Nota 5)
Despesas diferidas

20.078.428,32

89.209.330,30

771.817,78
612.700.00

1.384.517,78

90.593.848,08

4.888.359,45
744.417,05
1:349.521,62
1.168.581,31

COMPENSAÇÃO
Contratos de seguros
Títuloscaucionados
Títulos endossados
Títulos a cobrar
Produtos de terceiros em depósitos ...
Ação em caução

8.150.879,43'

240.178.928,00
153.702.942,30
98.076.071,48
28.799.473,87
5.708.165,33
3.000,00 526.468.580,98

CR$
EXIGIVEL A CURTO PRAZO
Fornecedores
Empresas subsidiárias ou coligadas
Diretores e acionistas
BNDE - conta empréstimo (Nota 6)
Outras exigibilidades:
142.242.871,28
Obrigações de câmbio
54.400.051,84
Estoques a entregar
26.974.534,47
Títulos a pagar
6.495.876,25
renda
....
imposio
de
Provisão para
1.869.998,16
recolher
a
Impostos
1.400.000,00
Gratificações a empregados
4.128.658.21
Diversos
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
BNDE - conta empréstimo (Nota 6) ...
Obrigações de câmbio
Provisão para imposto de renda
NÃO EXIGIVEL
„....
Capital subscrito (Nota 7)
Capital excedente (ágio na subscrição
de ações)
Reservas legais:
Reserva legal
Reservas livres:
Reserva para aumento de capital .
Reserva para renovação de equipamento

FRANCISCO MARTINS BASTOS
Pte^idente
DIRETORIA EXECUTIVA:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE
31 DE DEZEMBRO DE 1974

5.000.000.00
4.115.642,00
18.000.000.00
19.725.870,98

37.725.870,98
32.215.959,45

Lucro suspenso
COMPENSAÇÃO
Seguros contratados
Endossos para caução
Endossos para desconto
Títulos cm cobrança
Produtos de conta alheia
Caução da diretoria

115.057.472,43

240.178.928,00
153.702.942,30
98.076.071,48
28.799.473,87
5.708.165,33

3.000.00

526.468.580.98

149.316.869,86
(14.407.240,78)

623.280.00
3.335.099.32
146.147,98
14.281.605,13

72.887.791,33
12.445.101,64
267.397.54
11.304.236,72

Despesas não operacionais:
Gratificações a empregados
Lucro antes da provisão para impôsto de renda
Provisão para imposto de renda
Lucro liquido do exercício
Amortização de gastos pré-operacionais (Nota 5)
Lucro a distribuir
Apropriações do lucro a distribuir:
Reserva legal
Reserva para aumento de capital
Reserva para renovação de equipamentos

1.021.028.594,75

ANTÔNIO AFONSO DE PINTO GALVÃO LUCA»
RUI DOMINGUES FERNANDES

AOAO DUARTE FERNANDEZ

RUI DOMINGUES FERNANDES

MARIO ABBQTT TORRES

ANTÔNIO AFONSO OE PINTO GALVÃO LUCA!

FERNANDO ABBOTT TORRES
Superintendente

O custo dos estoques, que é inferior ao do mercado, foi determinado pelos seguintes critéCRS
Matérias-primas, ao custo médio de aquisição
57.585.131,80
Produtos acabados, ao custo de fabricação
41.857.535,94
Materiais diversos e embalagens, ao custo médio de aquisição
16,786.910,37
Importações em andamento, ao custo atual
44.439.978,01

160.669.556,12
NOTA 3 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
A composição dos bens do ativo imobilizado está assim representada em 31 de dezembro
de 1974:

Correção
monetária
CRS

Total
CR$

3.006.046,01
17.450.781,77
72.806.623,89
1.760.413,00
1,316.010,41
46.678,50
6.458.837,52
1.039.504,25

925.064,81
4.120.259,44
11.874.680,06
70.950,13
57.114,64

3.931.110,82
21.571.041,21
84.681.303,95
1.831.363,13
1.373.125,05
46.678,50

103.884.895,35

17,048,069,08

das taxas de depreciação acelerada, de conformidade com a Resolução 96/69, do Conselho de
Desenvolvimento Industrial.
De conformidade com o Decreto-lei nP 1302/73 e Portaria Ministerial nP 52/74, a empresa alterou os procedimentos adotados até o exercício de 1973, para a correção monetária do atlvo imobilizado e registrou em conta do ativo pendente ovalordo CrS 744.417,05, correspondente à depreciação da correção monetária do ativo imobilizado não apropriada às contas de
resultado na data da mudança da sistemática da correção do ativo imobilizado. Esta alteração de
procedimento não afetou o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 1974, devendo
o valor mencionado ser apropriado em contas de resultado a partir do exercício de 1975.
NOTA 4 • MANUTENÇÃO PARA CAPITAL DE GIRO NEGATIVO, A SER COMPENSADA
Segundo dispõe o Decreto-lei nP 1338, de 23.07.74, e Portaria nP 544, de 15.10.74, a empresa procedeu na apuração do montante necessário à manutenção do capital de giro, cujo resultado apresontou-se negativo, originando uma receita adicional. Ainda sogundo facultam os dispositivos legais mencionados, o montante apurado foi compensado parcialmonto, conforme édomonstrado, com reservas oriundas do exercício antorior:
CRS
Manutenção para capital de giro negativo
Menos:

11.304.238,72

(3.789.254,59)
Correção monetária do ativo imobilizado
(1.996.134,92)
Rosorva Decreto-lei nP 1089
capital
de
do
Reserva para manutenção
giro
(365.428,28)
(143.026,00)
Reserva de ações bonificadas
(121.688,68)
Reserva para renovação de equipamentos
Q4JLS9)
Reserva de correção monetária de ORTNs
4.888,369,45
_
Saldo a ser compensado futuramente

120.932.964,43
(31.723.634,13;
89.209.330,30

Saldo no início do exercício
Amortização no exercício

1.039.504,25

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1974, foi contabilizada a correção monetária dos bens, com base nos índices vigentes em janeiro de 1974 e segundo a nova sistemática
introduzida pelo Decreto-lei nP 1302/73. Do montante líquido apurado, no valor do Cr$
9.795.105,12 foi utilizada a parcelado CrS 7.785.763,29 para compensação da correção monetária sobre linanciamentos destinados ã aquisição de equipamontos industriais, conforme disposições da Portaria Ministerial nP 544/74.
A depreciação foi calculada polo método linear sobre o custo histórico e a correção monetária dos bons com base nas taxas normais permitidas pela legislação do imposto de renda,
Para os bens integrantes das contas de "veículos" o "maquinismo e instalações", foram adota-

(1.400.000,00)
95.504.529,23
(21.133.105.00)
74.371.424,23
(674.760.80)

73.696.663,43
3.754.833,00
18.000.000,00
19.725.870,98

(41.480.703,98)
'32,215.959.45

PEDRO CESTARI
Técnico em Contabilidade
CRCRSnPWIO

NOTA 5 - GASTOS PRÉ - OPERACIONAIS
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 1974, os gastos pré-opencionais tiveram
a seguinte movimentação:
CRI

6.458.837,52

24.016.737,90

Lucro suspenso

JOÃO FRANCISCO TELLECHEA FILHO
FERNANDO ABBOTT TORRES

rios:

(18.386.132,43)

(20.160.037,74)
(23,475.667.58)

BOLÍVAR BALDISSEROTTO MOURA
CLEANTHO OE PAIVA LEITE

NOTA 2 ¦ ESTOQUES

Depreciação acumulada

73.757.550,10
24.363.876,85
14.637.228,75 112.758.655,70

478.795.590,67
(329.478.720,81)

JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA FILHO
SÉRGIO SILVEIRA SARAIVA

No exercício lindo cm 31 de dezembro de 1974, a empresa constituiu, pela primeira vez,
a previsão para devedores duvidosos, calculada segundo o limite máximo permitido pela legislação do imposto de renda, sobre o total das contas a receber.

Terrenos
Edifícios
Maquinismoe instalações
Veículos
Móveis e utensílios
Ferramentas e materiais diversos ...
Obras e instalações em andamento
Importações cm andamento

266,743.885,64

Renda operacional liquida
Custo dos produtos vendidos e prestação de serviços
Lucro bruto
Despesas com vendas
Gastos Gerais:
Honorários do Conselho de Administração e Diretoria
Executiva
Despesas administrativas
Impostos e taxas diversas
Despesas financeiras
Correção monetária sobre empréstimo do BNDE
Depreciações
Lucro operacional
Rendas não operacionais:
Financeiras
.•
Eventuais
Manutenção do capital de giro negativo (Nota 4)

JOÃO PEDRO GOUVÊA VIEIRA
Vice Presidente

NOTA 1 • PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

Custo
histórico
CRS

237.511.990,21

CRS

Renda operacional bruta:
476.698.492.60
Venda de produtos
2.374.796.48 479.073.289.08
.,
Prestação de serviços
(277.698.41)
Imposto faturado

19.040.120,14
5.878.102.57
333.828,33
3.979.844,39

36.000.000,00

1.021.028.594,75
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.'

CRS

CRS

,„„

2.024.281,42
(674.760.80)
1.349.521.62

Os gastos pré-operacionais estão sendo amortizados desde o exercício findo cm 31 de
dezembro de 1972 o dovorão estar absorvidos integralmente nos próximos dois exercícios, de
acordo com a legislação cm vigor.
NOTA 6 - BNDE - CONTA EMPRÉSTIMO
Os empréstimos todos em moeda nacional, foram obtidos junto ao Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, e são amortizáveis em prestações mensais voncíveis até novembro

das obrigações reajustade 1980 com juros de 6% ao ano e correção monetária segundo índices
foram apropriaveis do Tesouro Nacional. Os encargos incorridos até 31 de dezembro de 1974
.
dos no respectivo exercício social.
.
.-. j.
,...
no valor de
Em qarantia dos empréstimos foram oferecidos bens do ativo imobilizado,•
coligada Isa-Cuf Fertilizam
empresa
fornecida
fiança
como
bem
pela
54.726.000,00,
CrS
Produtos Alimentícios e Participações S.A.
NOTA 7 - CAPITAL SUBSCRITO
18.303.750
Em 31 de dezembro de 1974, o capital social da empresa era formado por
de CrS 1,00 cada uma.
ações ordinárias o 17.696.250 ações preferenciais, todas de valor nominal
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
limos. Srs.
Diretores de
Fertilizantes do Sul S.A.
re"

em 31 de deExammamos o balanço patrimonial de Fertilizantes do Sul S.A., levantado
findo na mesma
zembro de 1974 e o demonstrativo de resultados correspondentes ao exercício
econsoaneex gendata. Nosso exame foi efetuado sogundo normas «conhecidas de auditoria de capj«gm
cias do Banco Central rio Brasil para as companhias integrantes do mercado
auditorfa que |Ulgamos nedo provas nos registros contábois e outros procedimentos técnicos do
„.,i,.jne anima
cessários nas circunstâncias.
referidos
acima rnfarldos
Em nossa opinião, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resoados do buib A em
Fertilizantes
fjnanco.rade
e
representam adequadamente a posição patrimonial
ao exerc(ciotindc, na
31 de dezembro de 1974 e o resultado de suas operações correspondentes
contabilidade.geralmenteSf^SfôÔ^?
de
com
de
acordo
mesma data,
princípios
em relação ao exercício
aspectos mencionados nas notas 1 e 3 aplicados com uniformidade
Xe"°'Porto
Alegre, 5 de março de 1975
& «OR^SCHUDA
A^RTORRPBORDlSCH D.EHL, B1EDERMANN
"^/007-2-F.J.
*™«™ "P 72/°°7-P'JGemecSRai
PARECER DO CONSELHO FISCAL

da Fertilizantes so Sul b.A„ relativos
Resultados e dos demais documentos da Contabilidade
eXeV°SaslK^
na mais
perfeita ordem, somos
aprovar,
sem reservas, o Balanço e demais condeva
de parecer qúe a Assembléia Geral Ordinária
^
tas apresentadas.
^^ M de março de ,975
DOMINGOS CAROSIELLO
WALTER ALBRECHT
RUY NUNES
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1.» Caderno

ICISA S. A.

INDUSTRIA E COMÉRCIO

200-74/063 • INSCRITA NO C.G.C.M.F. N<> 94847555/000117
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - REGISTRO GEMEC/RCA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores acionistas:
de ResultaTemos a satisfação de submeter a V.Sas. o Balanço Geral e o Demonstrativo
dos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1974.
uma significaOs negócios desenvolveram-se dentro de um quadro favorável, marcado por
.....
,
• _
tiva expansão de nossas atividades.
foi um
A intensa concorrência entre as empresas, na disputa do mercado de fertilizantes,
com toda
empenhassem,
se
nossa
Companhia
de
os
setores
todos
estímulo permanente para que
e industriais, coa energia em melhorar os métodos de trabalho, não só nas áreas administrativas
de mistura,
mo também na política de comercialização. Isto levou-nos a instalar uma unidade
ao Estado do Paraná
com capacidade de 40 toneladas/hora, na cidade de Paranaguá, para atender
No Rio Grande do
e ao sul de Mato Grosso, a qual iniciou suas atividades em setembro ultimo.

Luiz Gonzaga -, estanSul, construímos mais dois depósitos - um em Santiago e outro em Sao
de Canoas, as margens
mumc.pio
no
terminal,
outro
um
de
a
construção
do cm fase adiantada
do calcário, aumendo Rio Gravataí. Desenvolvemos com maior intensidade a comercialização
disso, para podermos dar
A
41.000
toneladas.
em
par
interior,
exercício
ao
em
relação
tando-a
técnico, admitinmelhor atendimento à nossa clientela, aumentamos o nosso quadro de pessoal
„„...„
do mais oito engenheiros-agrònomos.
aliado as p ovidenAssim graças ao empenho de nossos operários, funcionários e técnicos,
volume de
maior
um
cias expostas acima, conseguimos atingir os nossos objetivos, alcançando
do aumento oo
vendas (40 5% superior ao exercício anterior), o que nos permitiu absorver parte
verificando-sev concusto das matérias primas e diminuir, proporcionalmente, as despesas gerais,
ao do ano anterior e condizenseqüentemente, um resultado operacional razoavelmente superior
te com os investimentos e os riscos envolvidos.

ao quadro do funcionários da
Concluindo', desejamos manifestar nossos agradecimentos
e Consultivo, permanecendo ao inteiro disCompanhia, aos Srs. membros dos Conselhos Fiscal
esclarecimentos que desejarem.
por dos Srs. Acionistas para quaisquer
Rio Grande, 4 de março de 1975.
Fernando Abbott Torrei
Diretor Presidente
Antônio Afonso de Pinto Galvão luca»
Diretor Vice Presidente
João Rubem de Oliveira Almeida
Diretor

DE 1974
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

CRS

j

CR$

DISPONÍVEL
Bens numerários
Depósitos bancários á vista

81.193,99
22.057.968,90

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Estoques (Nola 2)

93.170.832,38

61.780.374,72
Contas a receber de clientes
(1.845.682,44)
Valores descontados
Previsão para devedores duvidosos.. 12.006.498.10)
De empresas subsidiárias ou coligadas.
Outros créditos:
530.000,00
Aplicações financeiras
'
2.182.749,13
Devedores diversos
473.711.39
Adiantamento a fornecedores
18.715,45
Depósitos especiais
37.314.14
Impostos a compensar
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos, empréstimos compulsórios
e cauções
Títulos de renda
IMOBILIZADO
Imobilizações técnicas: (Nota 3)
10.170.018.33
Valor histórico
J 4.700.597,3.8
.Correção monetária
24'87°-^'^,
Valo, corrigido
(9,657.024,7/)
Depreciações acumuladas
Imobilizações financeiras:
Participações em empresas subsidia8.134.251,31
rias ou coligadas (Nota 41
Participações cm outras empresas ...¦ 528.896,96
612.530,70
Depósitos para investimentos
PENDENTE
Insuficiência da depreciação sobre correção monetária do imobilizado a ser
compensada (Nota 3)
Despesas diferidas
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Contratos de seguros
Documentos a cobrar
Títulos caucionados
Produtos em depósito
Títulos endossados
Fundo de garantia por tempo de serviço
;"'
Convênio com escolas particulares
Ações em caução
¦'?v

Ç_R$

22.139.162,89

57.928.194,18
7.263.772,78

3.242.490,11

161.605.289,45

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
J2.691.024.76
Fornecedores
19.300.B 10.09
Contratos de câmbio a liquidar
Empresas subsidiárias ou coligadas
73.361.9*0,^»
(Nota si
51
•JtmniSSI
liioid
—jbh.uid.oi 105.731.578,65
Diretores e acionistas
a
curto
prazo:
exigibilidades
Outras
Obrigações sociais e impostos a panar
1.475.984,1/
Comissionados
JLffiSK
Z"„I„2Í'2°
Estoques a entregar
2.402.239,56
Diversos
2.087.310,60
Provisão para imposto de renda ...
Provisão para ICM nos estoques
630.737,03
(Nota 1)
1.165.895,63 29.937.019.95
Gratificações

27.502,05
331.964,10 359.466,15

15.213.590,94

9.275.678,97

2.032.432,69
160.322,40

24.489.269,91

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para imposto de renda
Subscrição de ações em participadas a
integralizar
NÃO EXIGÍVEL
Capital
Correção monetária do ativo imobilizado
Reservas legais:
••¦
Reserva legal
Reserva de correção monetária sobre obrigações da Eletrobrás .........
Reserva para manutenção do capital
de giro
Outras reservas legais:
Reserva de ações bonificadas
Reservas estatutárias:
Reserva para conservação i melhoramentos
Lucro suspenso
PENDENTE
Contaajtransitórias

71.073.085,00
34.032.500.96
31.789.128,65
7.563.751,17
1.845.682,44
233.716,59
23.429,04
250,00 146.561.543,85
357.347.487,34

5.184.510,00
5.190.955,86

6.445,86

Renda operacional bruta:
Venda de produtos
Prestação de serviços
Imposto faturado
Renda operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Despesas com vendas, excluída a reversão da previsão para
devedores duvidosos lCr$ 508.249.64)
Gastos gerais:
Honorários da diretorra
Despesas administrativas
Impostos e taxas diversos
Despesas financeiras
Provisão para ICM nos estoques (Nota 1)

25.500.000,00
6.485.173,07
3.132.305.37
17.120.10
9.226.729,79

12.376.155,26
282.644,50
18.069.980,57
7.201.071,46

69.915.024,86
11.364,17

•••¦•

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Seguros contratados
Títulos em cobrança
Endossos para caução
Produtos de conta alheia
Endossos para desconto
Fundo de garantia por tempo de serviço
;•
Bolsas de estudo em escolas partícula-'
res
Caução da diretoria

71.073.085,00
34.032.500,96
31.789.128,65
7.563.751,17
1.845.682,44
233.716,59
23.429,04
250,00 146.561.543.85
357.347.487,34

Depreciações e amortizações
Lucro operacional
Rendas não operacionais:
Financeiras
De participações
Eventuais
Despesas não operacionais:
Gratificações a empregados
Lucro antes da provisão para
imposto de renda
Provisão para imposto de renda
Lucro líquido do exercício ...
Apropriações do lucro líquido:
•••'•••:
Reserva legal
Reserva para manutenção de capital de giro
Reserva para conservação e Soí^mo;::;::::;:
Lucro suspenso

AR
. RQ7 Q03 42
Matérias-primas, ao custo médio de aquisição _.
7446454
fabricação
094
de
Produtos cm elaboração, ao custo
77522
*' •
Produtos acabados, ao custo de fabricação.
77"225'5g
9
Importações em andamento, ao custo atual .._.
46361
926
'—
Materiais diversos, ao custo médio de aquisição
93.170.832,38

o exercício encerrado em 3jM3^P«
s. alterou os procedimentos adotados até
VSKe
imobilizado
depreciação da correção monetária do ativo
do cálculo da correção
ruas <a. r*5u,luUu na data da mudança da sistemática
não apropriada às contas
não afetou o ™^^™™™^a em
monetária do ativo imobilizado. Esta mudança
apropriad,«m «ornas de resultado»
^íezernbfSe ^'^doTva^m^^ado^
a partir do exercício de 1975.

NOTA 3-IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS
representada, em
A composição dos bons relativos ao ativo imobilizado técnico está assim
-.
31 de dezembro de 1974:
Total
Custo Correção
histórico monetária
CRS
CRS CRS
3.10B.871.91
1.501.180,12
1.607.691,79
Terrenos
7.700.528,52
2.104.963,46 5.595.565,06
€dif(cios
8.776.888,45
2.074.995.24 6.701.893,21
Máquinas e instalações
1.006.065,10
593.901,20 412.163,90
Móveis e utensílios
132.168,86
38.695,16 93.473,70
Ferramentas e materiais diversos .
1.492.346,12
1.204.752,94 287.593,18
Veículos
6.505,90
4.973,32 1.532,58
Biblioteca
2.647.240.85
2.646.556,89 683,96
Obras em construção
10.170.018,33 14.700.597,38 24.870.615,71
(9.657.024.77)
15.213.590,94

dos
A depreciação foi calculada pelo método linear sobre o custo histórico e a correção
renda.
de
imposto
legislação
do
normais
taxas
pela
base
nas
permitidas
com
bens
moDuianto o exercício findo em 31 de dezembro de 1974, foi contabilizada a correção
a nova
netária dos bens, com base nos índices oliciais vigentes cm janeiro de 1974, consoante
vasistemática introduzida pelo Decreto-lei nP 1 302/73, e cujo montante líquido apurado, no
lorde CrS 1.014.658,16, foi creditado em conta de reserva específica.
a empreDe conformidade com o Decreto-lei nP 1 302/73 e Portaria Ministerial nP 52/74,

OU COLIGADAS
NOTA 4 • PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS
as seguintes, em 31 de dezemsão
coligadas
ou
As participações em .empresas subsidiárias
„
.
oro de 1974:
. .
Patrimônio
Participação
líquido
acionária
CRS
ÇRJ
data
IsaCuf - Fertilizantes, Produtos
Alimentícios c Participações S/A
Agrofertil S/A - Indústria e Comércio
de Fertilizantes
Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga
Outras

„ _,, ...
n2.733.J44,uu.

42.280.510,95

31.12.74

1.940.721.17

19.450.843,23

30.06.74

1.185.827,32 221.623.415,99
2.274,358,82

31.12.74

excede proporcionalpm tnri« « narticiDacõos acima mencionadas, o patrimônio liquido
as empresas citadas nominalmente, exceto .
menteEao KtimKK. «ndo auditadas
primeira.
COLIGADAS
NOTA 5 EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS OU

sas coligadas.
,
...
NOTA
,
' 6 • CAPITAL
de acionistas, M|°™K
dezembro de 1974. por deliberação de assembléia geral
Em 31 de '"apitai
das seguintes
incorporação
a
mediante
social em CrS 8.500.000,00,
togado aumento

Reserva
Reserva
Roserva
Reserva

çr$

para conservação e melhoramentos
-•. •"•.••^•••••"¦••¦•••••-*
de ações bonificadas
de correção monetária de obrigações da Eletrobrás
•
de correção monetária do ativo .mobilizado part

327.032.046,23
1252.899.820,22)
74.132.226,01
(24.672.183,78)
248.416,00
6.287.793,58
333.146,87
4.805.703,72
630.737,03

(12.305.797,20)
1575.551,29)
36.578.693,74

3.805.212,46
132.839,40
287.912,35.

4.225.964,21
(1.600.000,00)
39.204.657,95
17.273.715,00)
31.930.942,95

1.676.547,15
6.197.244,70
j6.as6.079.64

(24.729.871,49)
7.201.071,46

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
limos. Srs.
Diretores de
leisa S.A. • Indústria e Comercio

Prezados Senhores

• Indústria e Comércio levantado em 31
«„* na
ex^clo findo
» exercício
correspondente
c^onden, ao
^..
-¦>
;»
,
oumuim,,»,...
de de^btr^^^o^ra^^resu^os reconhecidas d^auditona^consoante
normas
segundo
exame'foiçado
Nosso
mesma data.

terior.

8.134.251,31

reservas:

19.075.146.45
8.939.902,50 328.015.048,95
1983.002,72)

RUI DOMINGUES FERNANDES
Diretor
ZULMAR LIMA TAVARES
Contador
CR.C.R.S. 17.278

noVoS^

NOTA 1 PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
vez a
No exercício findo em 31 de dezembro de 1974, a empresa constituiu pela primeira
630.737,03.
Cr$
valor
de
no
estoques,
ICM
nos
provisão para
NOTA 2 • ESTOQUES
seguintes criO custo dos estoques, que é inferior ao de mercado, foi determinado pelos
,érioS:
ÇRJ

CRS

CRS

JOÃO RUBEM DE OLIVEIRA ALMEIDA
Diretor
ADÃO DUARTE FERNANDEZ
Diretor

EM
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 DE DEZEMBRO DE 1974

Depreciações acumuladas

135.668.598,60

2.192.755,09

ANTÔNIO AFONSO DE PINTO GALVÃO LUCAS
Diretor Vice-presidente

m
w.

GRS

CRS

CRS

-

FERNANDO ABBOTT TORRES
Diretor Presidente

1

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
.
DE 1974
DEZEMBRO
31 DE

PASSIVO

ATIVO

Adão Duarte Fcrnandoz
Diretor
Rui Domingues Fernandes
Direter

5.941.112,99
'
1.059.375,59
'"^
35.193,60
464.317,82
ZãBÕJÕãom

social ™<«™^™£S^
Desta forma, ao final deste exercício, o capital
de valor nominal do CrS 1,00 cada uma.
ordinárias 112.403.500 ações preferenciais, todas

Contador Responsável
ALBERTO R. BORDASCH
CRCRSnP6755
Gemec-RainP72/007-2-F,J.

Porto Alegre, 5 do março de 1975
DIEHL. BIEDERMANN &b0RcDr^
^
Gom.oc-.Ral 11R 72/poV-P.J.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
da ICISA S.A., INDÚSTRIAE CO^RCIO.
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal
Geral encerrado cm 31 de dezembro
Balanço
ao
seu
relativa
documentação
a
examinamos
Resultado,
A«nmtalóÍB Geral de Aciodo
o
Demonstrativo
como
bem
1974, 'Nosso
d?^oou^^^J^^^J^
parecer é favorável à aprovação
situação econômica c financon
real
a
nistas, pois estão na mais perfeita ordem e espelham
Companhia.
Rio Grande. 4 de março de 1975.
MIGUEL RIET CORRÊA JÚNIOR
CARLOS DE ARAGÃO MARTINS
JOAQUIM VA»»uus
BApT)STA CARVALH0
>-v

jj
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Sexta-feira, 14/3/75

D

1..° Caderno

CNA declara Resende Peres
"persona non
grata no orgao

-Informe Econômico-

Petrobrás terá todo
o dinheiro necessário
rfmj__f% FOUP PU PICO vwm
COM w Você nio podará abate-tos em sua
declaração, mas deverá relacioná-los. Se você
ZZEZ*5£5£SaE+ÃZ
tiver rnaisdúvidas. a Secretaria da Receita
MP06TO UC RENDA
Federal está pronta para esclarecê-las.
Mas você pode também procurar uma
orientação nas agências da UnISo da Bancos,
onde há sempre um funcionário treinado
para atendê-lo.
E quando sua declaração estivar preenchida,
procure novamente a Unifio de Bancos para
entregá-la com rapidez e eficiência.

Passado o impacto da notícia de
que as empresas estatais não deverão recorrer a subscrições de ações para aumentar seu capital, pairava ontem no ar do
Rio áe Janeiro pelo menos esta pergunta: — e de onde então virão os recursos,
se o mercado de capitais fecha suas
portas?
Em segundo lugar, especulava-se
sobre o destino das multinacionais: —
se o Governo fecha o caminho à Petrobrás, à Elethbrás ou ao Banco do Nordeste, como proceder em relação à Ford,
d Ericsson ou à Xerox?
Atento e de antenas permanentemente ligadas para os rumores do mercado, Paulo Lyra, presidente do Banco
Central, disse a propósito: — as multinacionais sempre obdeceram a um regime de eqxtidade pelo qual o acesso- ao
mercado financeiro doméstico será pelo
menos proporcional aos recursos externos que tragam para o país.
Segundo Paulo Lyra, não se pensa
em mudar esse regime.
Não obstante, a Ford, pelo que se
sabe, tentou realizar uma emissão de
debêntures e não foi bem sucedida na
obtenção de registro competente. É possivel que a versão oficial (a própria Ford
teria desistido) esteja correta. Afinal de
contas, os juros nessas operações são elevados e a variável principal — a inflação
— ainda está longe de permitir um curso
livre aos títxtlos de renda fixa dessa natureza.
Sobra então a outra pergunta: — e
como complementar os recursos sabidamente escassos da Petrobrás para a pesquisa e prospecção de petróleo na piataforma submarina?
Segundo o Banco Central, a empresa terá a necessária provisão de fundos
e "gastará o que for necessário" para arrançar o petróleo do fundo do mar. O
Banco não tornou riiàis explícito, entretanto, o sistema pelo qual as empresas
estatais obterão as somas necessárias à
complementação ou expansão de seus investimentos.
Paulo Lyra admitiu que existem propostas para lançamento de papéis das
empresas estatais brasileiras no exterior.
No caso da Vale, a idéia é antiga, e temse falado em debêntures, em lugar de
ações. Essa porta aberta para fora, acrescida da mobilização de recursos orçamentáríos internos, seria a resposta ao problema da expansão das empresas públicas, sem que sua presença no mercado de
capitais continue a asfixiar seus concorrentes privados.
O que se sabe é que a Petrobrás vai
investir este ano, em exploração e produção, CrS 2 bilhões 970 milhões. E o II Piano Nacional de Desenvolvimento fala em
CrS 26 bilhões até 1979. O detalhe é que
essa cifra seria o mínimo a ser aplicado.
Para acelerar a sua programação,
depois da recomendação expressa do Presidente Geisel de que entre a exploração
e a produção ele quer um prazo máximo
de dois anos, a empresa foi obrigada a
chamar de volta o seu já conhecido mestre-de-obras, que é o Sr Orfila Lima dos
Santos. Ele estava presidindo a Petroquímica.União, subsidiária da Petrobrás Química S/A e agora é o novo diretor industrial da Petrobrás. Desde. 1973 que o seu
nome era apontado como o primeiro da
lista para ocupar uma das diretorias da
empresa.
Entre as suas realizações destacam. se a Refinaria de Paulínia, os Oleodutos
São Sebastião—Patdíiiia e Paulínia—São
Paulo, a ampliação do Terminal Marítimo de São Sebastião e das Bases de Distribuição de Derivados de Petróleo de
Paulínia, Barueri e Santos, o Oleoduto
Rio—Belo Horizonte e outras obras.
A sua volta à Petrobrás — toma posse hoje, às 9 horas — se torna ainda mais
importante no momento em que ela tem
o seu diretor de Exploração e Produção,
Sr. Haroldo Ramos da Silva (47 anos de
idade), afastado de suas atividades em
conseqüência do enfarte que sofreu domingo passado.
De outro lado, ela abre um buraco na
direção da Petroquímica União. Quem o
substituirá na presidência da empresa?
Esta era a pergunta que dominava o mercado petroquímico ontem, que também
se apresentava agitado com a decisão do
Grupo Euluz de fazer monômero de cloreto de vinila (MVC) em Alagoas, já que
todo mundo quer saber de onde irá o eteno para a mistura com o cloro.
As preocupações iam mais adiante,
diante dos comentários de que o diretor
da Braspetro, Sr Carlos SanVAnna, poderá
ser o novo presidente da Cia. Brasileira
}
de Entrepostos e Comércio (Cobec).
Pelo

G

O Ministro do Planejamento, Sr Reis Veloso,
afirmou ontem em um programa de televisão carioca que "o Governo é um animal político", e que o
do Presidente Geisel ao Contexto da mensagem
"a volta da ação política intensa".
representa
gresso
O Ministro rebateu a crítica, objeto de uma pergunta na ocasião, de que as recentes medidas adomovidas
tadas no âmbito da política salarial seriam
"pela consAfirmou
intenções
demagógicas.
que
por
tituição dos seus homens e pela sua filosofia, o Governo nada tem de paternalista ou de demagógico".
POLÍTICA
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Entregue sua declaração na Unifio de Bancos

GRUPO UNI AO DE BANCOS

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS
E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
C.G.C. (MF) n.° 62.463.005/0001
Inscrição n.°

EDITAL N.° 02/75
Seleclo Comercial para habilitação d< Consircios a dentre os Julgados habilitados, daquela
que te encarregara da construção do Terminal
Açucirelro no Porto de Santos no Estado da
São Paulo, bem como do fornecimento e mon*
tagem dos equipamentos, no regime dt emprei*
teda por preço global.
1. A CEAGESP - Companhia da Entrepostos a Armaréns Gerais de São Paulo, com sede à Av. Dr. Gastão
Vidigal r>.° 1946 — Bairro do Jaguaré, Sío Paulo, Es*
fado de São Paulo, torna público, para conhecimento
de quantos possam se interessar, que fará realizar uma
Seleção Comercial para habilitação e escolha de Consórcio para construção, fornecimento e montagem de
equipamentos necessãrioj à implantação do Terminal
Açucareiro no Porto de Santos, Estado de São Paulo,
para a qual prevalecerão as condições estabelecidas
neste Edital e as normas previstas no Decreto Federal
n9 73.140, de 9 da novembro da 1973 e tei Estadual
n? 69, da 7 da julho da 1972 • respectivo Regulamento.
2. Fases da Silieit Comercial
A presente Seleção Comercial comportará duas fasest
a primeira, prévia • eliminatória, de habilita*
ção de consórcios que poderio concorrer k se*
gunda fase;
a segunda, da qual somente participarão os
Consórcios Julgados habilitados, para apresen*
tação de propostas para execução do Projeto
do Terminal indicado neste Edital e nas con*
dicões ora estipuladas e nas normas complemanteres que serão entregues aos consórcios
davidemente habilitados.

No mesmo local e hora, t, também, entregue
mediante recibo estão à disposição dos interessados o documento contendo as linhas ge*
rais do projeto em elaboração mencionado no
item 3 e o mapa da localização do Terminal.
10.3

tia falação
O objeto da presente Seleção é a construção de
um Terminal Açucareiro no Porto de Santos, bem como
do fornecimento e montagem dos equipamentos, ciro
projeto final, em elaboração, é definido em linhas gereis, que estão contidas em documento que será for*
necido aos interessados, nos termos do item n? 10.
4. Capital mínimo
As firmas Integrantes de cada consórcio
possuir, no seu conjunto, um capital mínimo
100.000.000,00 (cem milhões da cruzeiros).

13. decurso» Financeiros
Os recursos financeiros correrão por conta dos flnanclamentos convencionados com o Instituto do Açúcar
t do Álcool » o Banco do Estado dt São Paulo S.A.

deverão
de Cr)

Caução
14. Garantias
14.1 Para a segunda fase da Seleção, será exigido
dos consórcios julgados habilitados nl primeirl
fase, o prévio drpósito de caução, no valor
de Cr$ 7.000.000,00 (sete .milhões de cruzeiros), feito na Tesouraria da CEAGESP, em moeda
corrente ou em títulos: da divida pública (ederal ou estadual, emitidos ou garantidos por
entidades financeiras oficiais; ou seguro-garantia; ou ainda, fiança bancária.
Quando o interessado optar pela caução em
títulos da dívida pública, o valor dos mesmos,
(ixada
para efeito do cálculo da importância
dos mespara caução, será o da cotação média
mos, no pregão da Bolsa de Valores de Sao
Paulo, realizado 48 (quarenta e oito) horas antes do dia em que (orem oíerecldos para serem enucionados. Na hipótese de, na data mencionado, não tiver ocorrido pregão, o valor
será o da última cotação anterior.
14.2 As normas complementares da 2a. fase da
Seleção indicarão a complementação e os reforços de caução que o vencedor estará obri10,»
gado a fazer e que não excederão de
(dez por cento) do valor do contrato.

6. Rialmt ai* execução ala obra o iirviçts
O regime de execução da obra • serviços será o
dt empreitada por preço global.

Piniltdidii
a
St o consórcio vencedor da Seleção se negar
contratar a empreitada, no prazo que lhe for es•
cauCEAGESP,
tabelecido, perderá em favor da
ção depositada.
m
Se o consórcio contratante for Inadimplente
execução do contrato, poderá este ser imediatamente rescindido pela CEAGESP, com a perda, pelo
mesmo, da caução inicial, bem como dos reforços
feitos, se houver, e sem prejuízo das demais sancomo na leções previstas, não só no contrato,
neste
gislacão aplicável, especialmente as indicadas
Edital.

Rtgimo dt, aigaminta
Os pagamentos serão feitos por medição, tanto para
obras como para sarviços.
t. Dia, htre o local da tntrtgt da documentação

7.

8.1 Primeira faso
Para a primeira fase da presente Seleção,
destinada a habilitação, os Consórcios interes•ados, através de representantes devidamente
credenciados, deverão fazer a entrega dos documentos e formulários exigidos no presente
Edital, em sessão pública, que o Presidente da
Comissão Julgadora fari realizar às 14 horas,
do dia 12 de Maio de 1975, na sala de reuniões,
localizada no 19 andar do EdKlclo da Administração da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo.
6.2 Segunda 'asa
Os consórcios julgados habilitados t participarem da segunda (ase terão o prazo de
150 (cento o cinqüenta) dias, a contar da data
fixada para a entrega do projeto do Terminal,
para apresentação de suas propostas de preço,
t demais condições que lorem previstas nas
normas complementares, em sessão pública »
no mesmo local mencionado no item B.l.
o.

Dtcumanlaçía txlgida: documentos t formulários
Os consórcios deverão apresentar, para a primeira
fait dl Seleção:
9.1 Oe decumentes relacionados nos Artigos 16 t
23 dó Decreto n9 73.140, dt 9 dt novembro
dt 1973.
,
Os documentos serão apresentados em 4 (qutIro) vila, datilografada! sem risuras, rubricadas
em todas ai páginas t tm papel timbrado,
quando for e caso.
9.2 Os formulários, fornacldoi pela CEAGESP, em
número dt 18 (dezoito), devldamenlt preenchldos.
9.3 Os consórcios qut nlo apresentarem todos os
documentos exigidos t todos os formulários
fornecidos devidamente preenchidos, serão Inabilltados e, assim, desde logo, definitivamente
exclufdos da Seleção, na fase dt habilitação.
10. Formulírita t Informações
10.1 ftrmulárlta

10.2

¦-

¦
,

¦

Os formulários a terem preenchidos pelos Inte.
ressados, estão è disposição dos mesmos no
Departamento de Engenharia, localizado no 29
andar do Edifício da Administração dl CEAGESP — Companhia de Entrepostos e Armazáns Gerels de São Paulo, todos os dias úteis,
cias 9:00 às 17:00 horas o serão entregues mediante recibo.
Mnhie girais sft arojtto a ntipi de Itcaliia*
çãt da Terminal

*,7n™,*wrT.'.

r'''^wwvwKM^m

aos interessados serão pres*
no local « hor» referidos

12. Rtaiustamento dt preços
Os preços da empreitada poderão ser reajustados
pela forma estabelecida no Decreto Estadual n9 3.540,
de 10 dt abril de 1974.

5. finalidade • Características lisicaa
O Terminal Açucareiro da Santos tem por finalidade permitir a estocagem de açúcar a granel e seu
embarque, a granel e/ou ensacado, na irea portuária
de Santos, São Paulo c terá as seguintes características
básicas:
área de localização: no Porto de Santos, conforme planta
capacidade de estocagem: 400.000 t de açúcar
e granel
vias de acesso: rodovia e ferrovia
Capacidade de recebimento: 2.000 t/h
capacidade de embarque: 6.000 sacos/h - 2.000
t/hora d* açúcar ¦ granel.
O comprimento do cais constará das normas complementares, da 2a. fase, que acompanharão o projeto.

O mais novo Cidadão Fluminense é o
presidente da Cooperativa Fluminense
dos Produtores de Açúcar e Álcool, Sr
Evaldo Inojosa, que já foi presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA).
O Presidente Ernesto Geisel assinou
ontem decreto dispondo sobre a composição do Colégio de Vogais da Junta
Comercial do Rio de Janeiro, que será
constituída amanhã, e terá 20 vogais e
respectivos suplentes. Os vogais e suplen'que trata o decreto assinado pelo
tes de
Presidente da República serão escolhidos
com base nas listas apresentadas para
provimento dos atuais mandatos dos colégios de vogais das juntas comerciais
dos atuais estados da Guanabara e do Rio
de Janeiro.

Informaeõai gerais
tadas diariamente,
no item 10.1.

11. Critério dt Julgamento
11.1 Na escolha dos consórcios. na fase de habilt*
tação, considerar-se-á o interesse e a conve*
niènci» da CEAGESP; a experiência em obras
de grande porte; e, ainda a avaliação e afea
rição da capacidade técnica, administrativa
financeira das empresas consorciadas, na conformidade do Artigo 18 do citado Decreto Fa*
deral n9 73.140.
11.2 No iulgamento, na segunda fase, a Comissão
decidirá a favor da proposta mais vantajosa,
levando para isso em consideração os aspectos
técnicos, o preço total, o prazo de entrega da
obra e do fornecimento e montagem dos equi*
pamentos, objetos da presente Seleção.
11.3 A escolha dos consórcios que se habilitarão
a participar na 2a. fase desta Seleção, seri
feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da
referido no Item 8.1.
entrega das propostas

Objeto

9.

i.

dos Consórcio!
Os consórcios, que deverão ser constituídos no máximo por cinco (Irmãs, serão liderados sempre por
empresa brasileira que assumirá a responsabilidade
pelas (irmãs estrangeiras que venham Integrá-los.
Organização

17. A Comissão
A Comissão que julgará • presente Seleção será
designada pela Diretoria da CEAGESP, publicada no
Diário Oficial do Estado alá 15 (quinze) dias antes
da entrega dai propostai par» a primeira - (asi a
Comserá presidida pelo Presidente da CEAGESP
dt Sao
panhla de Entrepostoi t Armazéns Gerili
Paulo.
1». Dtl recursos, prasos i dlvtrsai
Aos Interessados, em cada fase da Seleção, t ficultido recorrer para a Diretoria d» CEAGESP, dis
decisões da Comissão mencionada ,00 Item 17, nos
citado Decreto
prazos fixados no Capitulo VII do
,
Federal n° 73.U0.
O prazo para assinatura do contrato, pelo vencedor
dl Seleção t dt ata 30 (trinta) dias di declsio da
2a. fase da Seleção, prevista no item 8.2.
A CEAGESP estabelecera o valor da Indenização
a ler pagi pelos consórcios habilitados a seleclonados, correspondentes li cópias do Projeto do Terrnlnal.
Ai condições nlo txpllcltadai no presentt Edilil
reger-se-ão, no qut couber, pelas prescrições do
Decreto Federal n9 73.140, dt 9 de novembro de
1973, t Lei Estiduil n9 B9, ia citados; no caso
de disposição conflitante, prtvileceri o estibelecido no primeiro.
As normal complementarei di 2i. fist indicarão
das obns, forneciprezo máximo para o término
mento a montagem dos equipamentos, bem como ••
não cumprimento
do
conseqüentes
multas percentuais
dis obrigaçõas contratuais que não iustlllquem ou nao
contratual.
¦conielhem • rescisão
'
Os casos omissos serio resolvidos pelo Presidente
di Comissão com aplicação da legislação portinenle,
em particular 1 dl referida neste Edital.
A CEAGESP se reserva o direito de anular ambas
ou umt du fases da presente Seleção, sem que caiba
aos concorrentes qualquer reclamação ou indenização.
São

O Ministro enfatizou que
a mensagem recentemente
encaminhada ao Congresso
pelo Presidente "o Geisel demonstra que
Governo
faz política:"
E' aquela volta da
ação política intensa. Assim
como tivemos um gradualismo econômico e podemos
falar em gradualismo sociai, vamos falar também
em gradualismo político.
Referindo-se à política salarial disse que "é preciso
levar a sério esse assunto
de distorções salariais."
Afirmou que o Governo está
preocupado com atuação
e com as eleições.
política
"Mas não fisiologicamente e
sim com motivação social."
E' preciso agir com
muito equilíbrio em matéria
de salários. Mas é preciso
também evitar que o salário
mínimo continue defasado
cm relação aos outros salarios.
MULTINACIONAIS

104.206.909

SELEÇÃO COMERCIAL

mercado

......

Veloso afirma que Governo
é "um animal político", mas
não tem ação fisiológica

Paulo,

10 de março di

1975.

¦ s.) Sibisllãt Ivan dt Amaral
Diretor Presidente

lumt

Ao ser indagado sobre o
papel das empresas multinacionais,"o afirmou o Mlnistro que
que se nota é que
as coisas mudaram muito
do lado dos Governos e do

lado das empresas multinaciornis.
— Do lado dos Governos,
no sentido de que eles adquiriram consciência de que
têm na mão o poder nacional e de que esse poder
sempre é capaz de a colocar
dentro da estratégia do
pais, se houver consciência
nítida, concreta, não em
termos gerais, do que seja
o interesse nacional numa
certa área em relação a determinado assunto. E também mudaram as multinacionais, porque elas hoje
têm consciência de que dependem do pais em termos
de recursos naturais, dos
insumos de que necessitam;
em termos de mercado e de
que o melhor para elas é
realmente procurarem se
integrar na orientação do
pais, se este pais tem consciência dos instrumentos
que pode usar e se os usa.
Afirmou que a área de infra-estrutura é hoje fundamentalmente nacional, com
empresas governamentais e
alguma participação de empresas privadas. Em outros
setores básicos, temos, em
siderurgia, a predominância
de empresas governamentais na área de aços planos,
de empresas privadas na
área ne não planos.

Brasília — A Confederação Nacional da Agricultura (CNA), após reunião
entro sua diretoria e seu
Conselho de Ropresentantes, decidiu declarar o futuro Secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Sr José Resende Peres, persuna non grata na
entidade.
A decisão foi tomada em
virtude "das acusações infundadas feitas pelo Sr José Resende Peres contra a
diretoria da Federação da
Agricultura do Estado do
Rio de Janeiro em órgãos
da imprensa de São Paulo
e Guanabara. A CNA se declarou "desgostosa com
a desprlmorosa divulgação
que só serve para desunir
a classe."

BANCO ITAÜ S.A.
AVISO
O BANCO ITAÚ S.A., solicita o urgente comparecimento das pessoas abaixo relacionadas à Divisão
a
encarregada da Custódia de Títulos, localizada
de
do
dentro
andar,
5.°
prazo
99
Praça Pio X, n.°
10 dias, a fim de tratar assuntos de máximo interesse, relacionados'com a Subscrição de ações do BANCO DO BRASIL S.A.
Amélia Lopes Brandão Osório de Barros
Anna Emilia Maia dos Reis
Antonia de Jesus Thome de Aguiar
Antonieta Costa Sobral
Antônio Cândido Pires de Vasconcellos
Antônio Teixeira Magalhães
Carlos Alberto dos Santos
Deotilia de Faria e Silva
Esther Mendes
Isaura de Souza Corrêa de Vasconcellos
João Antônio de Aguiar
João Antônio Pereira Guimarães
José Maria de Oliveira
José Tito de Aragão Villar
Justina Maria Pereira da Silva
Luiza da Graça Cardoso Miranda
Luiza Costa Maragliano
Maria de Castro Lemos
Maria da Glória dos Santos
Maria Joaquina Pires de Vasconcellos
Rachel Baltazar da Silveira Velho Tito
Ruth Marinho Costfl
Sylvia Mendes
Zulmira do Ceu Aguiar

REPUDIO CONJUNTO
A CNA distribuiu a seguinte nota oficial ã imprensa:
"A diretoria da Confederação Nacional da Agricultura e o Conselho de Representantes, reunidos em Brasilia, no dia 11 do corrente,
tomando conhecimento dai
publicações feitas pela imprensa da Guanabara e São
Paulo, contra a diretoria da
Federação d e Agricultura
do Estado do Rio de Janeiro, pelo Sr José Resende Peres, com a manifestação de
todas as Federações, se solidari'/.ar..m com os termos
das acusações infundamentadas e manifestaram o seu
desgosto pela desprimorosa
divulgação que só serve para desunir a classe. Diante
do repúdio geral, o diretor
da Confederação, Sr Múcio
Teixeira, apresentou uma
proposta para ser considerado o Sr José Resende Peres persona non grata na
Confederação, uma ve? que
detém o cargo de um dos
representantes da Federação do Estado de Minas
Gerais, no conselho da entidade. Tanto mais constrangedora a situação, por ter
sido o Sr José Resende Peres, agraciado pela Confederação, com o apoio de todas as Federações, com a
comenda do "Mérito AgricoIa." Com a ressalva de que
o Sr José Resende Peres
não se expressou como representante dessa Federação co-irmã e, sim na
qualidade de jornalista, divulgando sua opinião pessoai, a moção teve aprovação unanime, com a abstenção justificada da Federação mineira."

Curso de
Análise de Sistemas.
Dois anos.
Inicio dia 17 dt março.

mwt colégio

ANGLO AMERICANO
SESOT
lacimide lll
•mino lupirlor ¦
«¦¦¦¦•orli licnlca

Rua General Severiano, 159 - GB
Tels.: 226-0976, 226-8799,
246-2832 e 266-3019.

PROFICIENCY E HIGHER PROFICIENCY
BBC CENTRO OFICIAL DE EXAMES DE TRINITY COLLEGE
LONDON informa que encontram-se abertas as inscrições para
Roca 826/3.
os referidos exames até 9 de abril à Rua General
antjar _ Tijuca. Informações pelo telefone: 288-3299.

BRASILEIRA
•¦
ím
\^*»5^ COMPANHIA
VWWirJ-V.1l •¦!"» TE1EFÔNICA
J—^OMELEBHAS
SOCIEDAOI 01 CAPITAI
C.G.C.

ABERTO

MF N.° 33.000.118/0001-79

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Geral
a se reunirem em Assembléia
São convidados os Senhores Acionistas
na
sócia
sede
na
na
as 11:00 horas,
Ordinária, no dia 16 de abril de 1975
deliberarem
de
fim
^^TSmonstracao
Avenida Presidente Vargas n.° 2.560,
de
ue
Conta
da «_onia
oa
y-un
..nhre- a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração
f;.d°d*
exe^'°
ao
relativos
LucoVePedase0 Parecer do Conselho Fiscal,
dos honorários
1974 b) EWçSo do Conselho Fiscal; c) Fixação
^Diretóra^
n sede
serão depositados
mandato
de
instrumentos
Os
do Conselho'Fiscal.
*
N~
Assembel».^"'da
realização
social, até 24 horas antes da
^"«J
Acon.tíai
es¦
Senho
dos
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
DE 1974
APRESENTAÇÃO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administração, cumprindo as determinações
estatutárias, sente-se honrado em submeter ao exame o aprovação da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas o Relatório
de Atividades, o Balanço Geral, a Conta de Lucros e Perdas e a
Demonstração das Contas de Patrimônio referentes ao exercício
de 1974.
Os dados contidos no presente documento oferecem aos Senhores Acionistas visão global do comportamento das atividades
operacionais c de investimentos nos diversos setores'da Empresa.
No ano recém-findo a PETROBRÁS obteve êxitos marcantes,
mais particularmente realçados pela descoberta de novas jazidas de petróleo, afiançando resultados de fato excepcionais.
Os esforços envidados pela Empresa em 1974 receberam
integral apoio dos órgãos governamentais, especialmente do Ministério das Minas e Energia c do Conselho Nacional do Petróleo.
Cabe, também, enaltecer a eficiente e dedicada cooperação dos
empregados da Empresa.
Panorama

Geral

Com respeito à atividade de importação de petróleo c derivados, a característica essencial do ano de 1974 íoi a manutenção da política de preços elevados estabelecida pela OPEP na
reunião de 9 de dezembro de 1973. Em decorrência dessa política,
o preço de referência do petróleo árabe leve 34"? API, FOB Ras
Tanura, que em 01/10/73 já havia sido alterado de USS 3.011/b
para USS 5.119/b, aumentou 128%, passando para USS ll.C51/b.
*" A supracitada
política da OPEP acarretou pesados deficlts
no balanço de pagamentos dos principais paises industrializados, agravando a inflação que já se vinha manifestando de anos
anteriores, com taxas sempre crescentes.
A suspensão do embargo imposto por alguns paises produtores a determinadas nações, em vista do alinhamento político
destas na questão árabe-israelense, normalizou a situação do
abastecimento mundial de petróleo; e, em conseqüência da redução do consumo mundial — por força das medidas restritivas
motivadas pelos altos preços do petróleo —, no segundo semestre do ano se verificou excesso na produção mundial, com
algum reflexo nos preços de certos petróleos, reflexo limitado a
compras isoladas ("spot"). Todavia, a permanência do clima de
instabilidade não permitiu que os paises importadores usufruissem idênticos benefícios nos fornecimentos regidos por contratos.
Os últimos anos se têm caracterizado pela evolução do controle dos paises exportadores sobre a sua produção, através da
influência mais e mais acentuada de órgãos estatais na comercializaçao do petróleo, e pela correspondente redução da
participaçao das grandes companhias de petróleo na mesma atividade.
A participação percentual evoluiu conforme estas correlações:
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O final do ano foi marcado por estudos, no âmbito da OPEP,
para o estabelecimento de um sistema de preço único, elimlnando o preço favorecido de que as grandes companhias de
petróleo ainda gozavam até dezembro de 1974 graças ao petróleo de concessão, que lhes proporcionava maior
poder de competxão em relação às Cias. independentes. Com efeito, na reunião da OPEP em Viena, em 12/12/74, medidas concretas foram
tomadas para aquele objetivo, através da alteração do sistema
de taxação.
O Brasil não poderia ficar a salvo dos reflexos da conjuntura
mundial. Embora tenhamos atravessado sem
problemas de escassez de suprimento a crise do embargo, no principio do ano, vimos
o preço CIF médio do petróleo importado manter de
janeiro a
dezembro cotações uniformemente altas, registrando a média de
USS 12.55/b, com acréscimo de 225,5% sobre a média de 1973
(USS 3.86/b).
A partir de março, o Governo adotou medidas de desestímulo ao consumo de derivados, consubstanciadas, sobretudo, em
expressivas elevações dos preços. Tais medidas, entretanto, somente se fizeram sentir mais eficazmente no segundo semestre
de 1974, quando baixaram as taxas de expansão de consumo
dos principais derivados. O consumo de gasolina cresceu cm
nivel inferior a 4%, contra a media anual de mais de 12%
observada nos quatro anos precedentes. Em resultado, as importações de petróleo e derivados sofreram redução em sua taxa
de crescimento. O valor total das importações correspondeu a
compromissos (custos) da ordem USS 3,4 bilhões, envolvendo
USS 2,3 bilhões mais do que em 1973. O montante importado foi,
em parte, contrabalançado por exportações no valor de cerca de
USS 298 milhões, restando um dispèndio liquido de US$ 3,1
bilhões.
Entre várias razões, o fato de o petróleo ser um recurso natural não renovável está Induzindo os paises produtores, com o
intuito de prolongarem o prazo de explotaçáo das jazidas, a
participar mais ativamente nas empiesas petrolíferas que operam em seus territórios.
Por outro lado, os atuais níveis de preços tornaram compensatória a pesquisa de hidroearbonetos em regiões que até
agora apresentaram condições antieconômicas.
A economia brasileira manteve em 1974 o acelerado ritmo
de desenvolvimento dos últimos anos; reievo ainda mais vivo
ganha esta circunstância em confronto com o fraco desempenho
da maior parbe das economias dos paises industrializados, severamente afetadas pela alta dos preços do petróleo.
A análise setorial da economia nacional revela que a aüvidade industrial cresceu cerca de 9%, não obstante a escassez de
matérias-primas e a elevação de preços dos insumos básicos. O
potencial produtivo continuou, durante todo o período, sob forte
pressão da demanda de produtos básicos, de bens de capital e
de bens de consumo durável, de acordo com a manutenção de
expectativas favoráveis sobre o desempenho do mercado interno.
Os dados disponíveis respeitantes ao crescimento dos •setores
industriais de maior destaque são, em percentuais sobre a produção do ano anterior, os seguintes: material de transporte,
+ 19%; minerais não-metálicos, H- 16%; borracha, + 12%; e Indústria química, +9%.
As atividades agropecuárias, por sua vez, acusaram crêscimento de 8,7%, notavelmente superior às taxas obtidas nos
anos anteriores; o índice reflete as garantias de remuneração
adequada do setor, oferecidas pelo Governo e pela expansão das
, exportações.

Alguns setores extrativos minerais também experimentaram
acréscimo slgnlllcatlvo, sobretudo o do ferro c o do manganês,
em função da melhoria da posição competitiva brasileira no
mercado externo, o que tornou possível ampliar de forma expresslva a exportação.
A despeito das dificuldades conjunturais de âmbito lnternacional, a PETROBRÁS conseguiu assegurar ao Pais a normalidade do suprimento de petróleo e derivados. Além disso, as
importantes descobertas de petróleo na plataforma continental,
durante o período, permitem olhar o futuro com perspectiva
otimista.
Comportamento do Mercado Nacional de Derivados do Petróleo

O consumo nacional aparente de derivados do petróleo, em
1974, atingiu 48 milhões de m3 (827 mil barris diários), o que
representa aumento aproximado de 8% em comparação com o
ano anterior, cabendo ao primeiro e ao segundo semestres, respectivamente, os índices de 12% e de 4%.
Deveu-se a redução no ritmo de crescimento da demanda de
derivados -- crescimento este que em 1973 havia alcançado o nivel
de 20% — às medidas determinadas pelo Governo com o fim de
racionalizar o uso e incentivar a poupança de combustíveis liquidos, especialmente através da elevação dos preços das gasolinas automotivas.
A política de reorientar o consumo de cada derivado fez com
que, ao contrário do ocorrido com a gasolina, a taxa de expansão
do consumo do óleo combustível não sofresse declínio significativo, para dar continuidade à expansão das atividades do setor
industrial.
Quanto à demanda de combustíveis de uso doméstico, disclplinada pelos níveis elevados de preços, o gás liqüefeito evoluiu
de 7%, enquanto o querosene iluminante acusou queda em proporção ao consumo de 1973.
As mencionadas medidas governamentais reduziram a taxa
de crescimento para as gasolinas automotivas, enquanto o óleo
dicsel, refletindo a expansão do setor de transporte, ainda figurou com índice de aumento superior a 8%.
Dos combustíveis destinados à aviação, o querosene para jato
continuou mostrando expressiva elevação de consumo, da ordem
de 20%, fato que, como se sabe, está associado à política de
substituição do equipamento convencional pelos aparelhos a jato
puro, além do crescimento da frota aeronáutica.
O asfalto revelou declínio na demanda; mas, em vista da expansão da indústria petroquímica, o consumo de nafta acusou
significativo aumento.
Contribuição da PETROBRÁS para o Desenvolvimento do País

As atividades operacionais e de investimentos levadas a cabo
pela PETROBRÁS ilustram, de forma positiva, a contribuição da
Empresa para o desenvolvimento do Pais. Pode-se aquilatar esta
contribuição pelo valor que adicionou à economia nacional, calculado em cerca de CrS 9 bilhões e representando acréscimo de
aproximadamente 20% em termos reais, com relação ao registrado
no ano de 1973.
A produção da indústria nacional do petróleo, cotada aos
preços do mercado internacional, proporcionou ao País, em 1974,
economia de divisas da ordem de USS 1,53 bilhão, superando em
29% a do ano antecedente. Neste montante a PETROBRÁS participou com USS 1,48 bilhão, tocando ao setor de produção de petróleo USS 793 milhões, ao setor de refinação USS 586 milhões e
ao transporte marítimo os restantes US$ 100 milhões.
Os investimentos da Empresa, que geram poderoso efeito
multiplicador e promovem a dinamização do parque industrial
brasileiro, totalizaram CrS 7,04 bilhões, excedendo em 82% o volume de recursos aplicados em 1973. Do total investido o setor de
exploração e produção de petróleo recebeu cerca de 27%; os setores de refinação, de terminais e oleodutos e de transporte marítimo absorveram 58% do mesmo total.

Cumpre assinalar a importante cooperação da Empresa no
desenvolvimento da indústria de construção naval, apoiando a
política de expansão desta indústria, conduzida pela Superlntendêncla Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM).
A produção de petróleo bruto somou 10,3 milhões de m3 (177,5
mil barris/dia), com aumento de 4,2% cm relação a 1973. Ressalte-se a progressiva contribuição dos campos Situados na plataforma continental, os quais no ano de 1974 forneceram 14% do
total produzido, contra 8% no ano anterior.
Na área da exploração, Intenso trabalho realizado em todas
as bacias sedimentares obteve magníficos resultados com as descobertas do Campo de Mero, na plataforma continental de Alagoas, de outro na foz do rio Vaza-Barrls, em Sergipe, e do Campo de Garoupa, ao largo da costa do Estado do Rio de Janeiro.
Estas recentes descobertas, aliadas a outras de 1973, também na
plataforma continental — Campos de Robalo e Camorim, em Serglpe, e de Ubarana, no Rio Grande do Norte — fazem prever significativo reforço da produção nacional de petróleo nos próximos
anos.
Para se assegurar o abastecimento do mercado interno de
derivados, as refinarias operaram em regime de plena atividade
no período, aumentando em 8% a carga processada. Foi ainda
necessário importar alguns derivados, importações agora praticamente eliminadas com a entrada om operação, no último trlmestre do ano, da nova unidade de destilação da Refinaria de
Paulínia. Cabe registrar a Incorporação da Refinaria de Manaus
e da Refinaria de Capuava ao parque de Unidades industriais da
Empresa.
A PETROBRÁS tem desempenhado papel relevante no desenvolvímento da indústria petroquímica, através da PETROBRÁS
QUÍMICA S.A. — PETROQUISA. Esta subsidiária tornou viáveis
importantes projetos, pela associação ou participação no capital
de empresas privadas nacionais e pela utilização da tecnologia
de firmas estrangeiras.
É importante consignar que a Empresa, acatando orientação
governamental, está empenhada na elaboração de estudos e projetos junto às refinarias localizadas no Sul do Pais, para a fabricação de fertilizantes a partir do óleo combustível produzido
naquelas Unidades.
Acelerados vêm sendo, igualmente, os estudos de viabilidade
econômica com vistas à instalação, no Nordeste, de uma fábrica
de amônia e uréia cuja matéria-prima consistirá cm gás natural
procedente de Sergipe.
Economia do

Petróleo e Diretrizes

Governamentais

Com o objetivo de atenuar o impacto da brusca elevação dos
preços do petróleo importado, o Governo, preocupado em não
onerar demasiadamente os setores da indústria e dos transportes, reduziu as alíquotas do Imposto Único incidente sobre combustiveis c' lubrificantes; fez com que a PETROBRÁS assumisse
parte do aumento do custo do petróleo; c, finalmente, alterou
a relação entre os preços dos derivados.
Por efeito dessas providências governamentais e dos reajustamentos dos custos internos, o preço médio dos derivados de
petróleo subiu 70,6% em comparação com a média de 1973. O custo
do petróleo e a variação da taxa cambial contribuíram com cerca
de 88% desse forte acréscimo.
Em face dà pressão exercida no balanço de pagamentos do
Pais pelos gastos de divisas na importação de petróleo, o Governo criou uma Comissão Interministerial. sob a chefia do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, com o propósito de
estabelecer diretrizes para disciplinar o consumo de petróleo e
seus derivados e do carvão mineral.
Através da Lei n.° 6 093, de 29/08/74, o Governo instituiu o
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), uma de cujas fontes
de recursos é a parte pertencente à União na arrecadação dos
Impostos únicos sobre combustíveis e lubrificantes, minerais e
energia elétrica. O FND tem por objetivo financiar projetos prioritários em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico
e social.

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO — 1972/1974
VOLUME: MIL METROS CÚBICOS
CRESCIMENTO ANUAL: PERCENTAGEM
Derivados Energéticos
ANO

GLP

Comum
Quer.

Gas.
Autom.

óleo
Diesel

1972 2 632
1973 2 920
10,9
%
1974 3120
6,9
%

624
734
17,6
658
(10,4)

11966
14 009
17,1
14 521
3,7

8 193
' 9 806
19,7
10 608
8,2

LIBERAÇÃO

DE

DIVISAS

I

Derivados Não Energéticos
Nafta
Lubrl- Sol- Asfal- Total
fican- ven- tos
tes

Gas. Quer. óleos Total
Avia- p/Jato Com.
cão
tes
128
126
(1,6)
128
1,6

1034
1230
19,0
1474
19,8

10 478 35 055
12 412 41237
17,6 I
18,5
13 729 44 238 |
10,6
7,3 |

442
541
22,4
682
26,0

207 685 1334
248 937 1726
19,8 36,8 29,4
262 820 1764
5,4
(12,5) I
2,2

Total

925
1780
92,4
2 166
21,7

37 314
44 743
19.9
48 168
7,7
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perfuraram 125 mil metros, dos quais 109 mil metros em áreas
terrestres c 16 mil metros no mar. Dos 85 poços terminados, dois
localizam-se no mar e 83 em terra.
A Empresa, com o objetivo de Intensificar a produção de pctrólco na plataforma continental, em função das recentes descobertas ali verificadas, encomendou três plataformas fixas dc
concreto, dez plataformas fixas dc aço e contratou os serviços
de duas barcaças de perfuração.
Os investimentos nas atividades de produção montaram a
CrS 384 milhões.

um aumento liquido — descontada a produção de 10 milhões de
m3 no período — de 1 milhão de m3 sobre os números do ano
precedente. Note-se que a avaliação ainda não leva cm conta os
dados relativos as novas descobertas na plataforma continental
do Estado do Rio de Janeiro.

"A*

I

RESERVA

I

E

"'lx

W_r- 'y

NACIONAL OE PETRÓLEO

PRODUÇÃO

/

1970

/

1974

|-IIM„S OE Mlt«OSCti«ICM|

>S,0

REFINAÇÃO

PtC-fltOI IMICi'1

LiS

Cr)

Na área de refino da Empresa, durante o ano dc 1974, o
processamento de 45,6 milhões de m3 (785,8 mil barris/dia) ultrapassou em cerca de 8% o processamento do ano anterior.
O nivel operacional atingido propiciou substanciais acrescimos na produção de derivados, ressaltando os óleos lubrificantes
(-1- 50%), naftas (4- 26,3%), querosene de aviação (+ 20,4%), óleo
dicscl (-1-11,4%), parafinas (+10,1%), gasolinas automotivas
(+7,3%), gás liqüefeito de petróleo (+7,6%) e óleos combustíveis (+ 7%).
Com os investimentos realizados no setor, tiveram andamento ou foram concluídas importantes obras nas diversas refinarias da Empresa, para desenvolvimento e melhoria das condições
operacionais, diversificação da produção e maior capacidade de
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INVESTIMENTOS

O ano de 1974 coincide com o último do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, sob cujas diretrizes a Empresa oricntou seus investimentos prioritários no triènio 1972/1974.
Tais investimentos visaram sobretudo a capacitar a economia
do mercado inpetrolífera do Pais para atender as necessidades
terno de combustíveis líquidos, mediante a intensificação das atividades de pesquisa dc novas áreas produtoras de petróleo, a amdo sistema
pliaçâo da capacidade de refino e o desenvolvimento
de transportes marítimos.
Assim, é para mencionar a execução de programas de vulto
no campo da pesquisa de jazidas de hidrocarbonetos, programas que levaram ás expressivas descobertas feitas na plataforma continental; ampliou-se a capacidade de processamento das
refinarias nacionais e se incorporou, durante o exercício, as Refinarias de Manaus e de Capitava; por sua vez a Frota Nacional dc Petroleiros recebeu novas unidades de grande porte.
Na área internacional, a subsidiária Petrobrás Internadonal S.A. — BRASPETRO prosseguiu na consolidação de suas operações no exterior, em busca de jazidas de petróleo, tendo presentes as necessidades de suprimentos do Pais.
As subsequentes seções deste Relatório expõem os fatos mais
relevantes das atividades setoriais da Empresa no ano de 1974.

INVESTIMENTO

fl n»
7.W- -

1—

GLOBAL - 1970 / 1974

[
'

'

S.coo

l7T
"~tf

»->»MÍ
im ••) cr im

__-—-*"*~^

'

'

/

/

-ftO.UC'0

RESERVA E

PRODUÇÍO NACIONAL OE GAS

NATURAL.

1970/1974
DC UCTHOS

(lll-HOtS

CÚBICO!)

estocagem.

As reservas de gás natural em 31/12/74 estavam dimensionadas cm 26 261 milhões de m3, con.-:tatando-sc aumento de 398
milhões dc m3 sobre as reservas em 31/12/73. Em termos encrgétices, as reservas de gás em 31/12/74 eqüivalem a aproximadamente 30 milhões de m3 de petróleo.
Os investimentos em atividade exploratória atingiram CrS
1.5 bilhão, o que envolve incremento de mais dc 70% em comparaçáo com o ano anterior.
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A Empresa desenvolveu intensivos trabalhos exploratórios
nas áreas sedimentares de terra e mar, onde houve descobertas
particularmente notáveis de petróleo. Entre elas há que salientar as descobertas dos Campos de Garoupa e Pargo, localizados
na plataforma continental do Estado do Rio de Janeiro, que constituiram os acontecimentos dc maior vulto, não só pelos bons resultados iniciais obtidos no peço descobridor como também pelas
excelentes perspectivas da nova província petrolífera.
Foram efetuados levantamentos si.smográficos e aeromagnetométricos, e também acompanhamento fotogeológico, nas Bacias
terrestres do Acre e médio Amazonas, bem como nas Bacias do
Rio Grande do Norte. Sergipe, Alagoas, Recôncavo, Bahia-Sul,
Espirito Santo e Paraná, c em toda a extensão da plataforma
continental.
A geologia de subsuperficie proporcionou diversas descobertas. Nas áreas terrestres, merecem registro as ocorrências de hidrocarbonetos em São Miguel dos Campos (gás) e Fazenda Tomacia (petróleo! em Alagoas; Miranga Norte (gás). Lagos Verdes (gás), Rio dos Ovos 'petróleo), Remanso (petróleo), Apraius
(petróleo e gás) e Riacho dc São Pedro (petróleo), na Bahia;
na Bacia do Espirito Santo, o poço pioneiro Martins encontra-se
em fase de avaliação, havendo indícios de petróleo. Na plataforma continental, onde se verificaram as principais descobertas de
petróleo, assinala-se o Campo de Ubarana, no Rio Grande do
Norte, ora em fase de delimitação, com dois poços de extensão
definidos como produtores de petróleo, e um terceiro como produtor de gás. Na Bacia de Alagoas, o Campo de Mero, situado
cerca de 18 km a Nordeste da foz do rio São Francisco e a 6 km
do litoral, ficou com perfuração terminada e foi avaliado como
produtor de petróleo, dotado de alta produtividade, achando-se
em fase de delimitação. Na Bacia de Sergipe, o Campo de Robalo, com cinco perfurações, apresentou uma produtora de petróleo e outra de gás. O pioneiro l-SES-29 revelou-se produtor
de petróleo e gás e outro (l-SES-30), na foz do rio Vaza-Barris,
encontra-se em fase de avaliação, mostrando também indícios
favoráveis de petróleo. O Campo de Camorim foi ampliado para
nordeste, ocorrendo petróleo em um campo de extensão. A pesquisa na Bacia de Campos teve em mira testar estruturas mapeadas pela sísmica, cs calcarenitos da Formação Macaé; estes
foram testados através dos pioneiros 1-RJS-9A e l-RJS-12, tendo-se ambos revelado produtores. O 1-RJS-9A produziu petróleo
do calcarenito Macaé e seus testes permitem estimar vazão da
ordem de 800 m3/dia (5.000 bpd); esta descoberta indicou
novo campo, denominado Garoupa. O l-RJS-12 produziu no arenito Carapebus, acima do calcarenito Macaé, com vazão estimada dc 250 m3/dia (1570 bpd), o que significou a descoberta de
outro campo, denominado Pargo.
Os trabalhos sismográficos, realizados em áreas terrestres,
fluviais e na plataforma continental, empregaram nas operações
12 equipes sísmicas, perfazendo o total de 117 equlpes-meses e a
cobertura global de 21845 km de linhas ou perfis de reflexão.
Em 1974 foram utilizadas em trabalhos exploratórios 373,0
'sondas-meses,
a saber: 212,8 em terra e 100,2 no mar. Concluiu-se
a perfuração de 184 poços: 132 em terra e 52 na plataforma continental. A metragem perfurada alcançou 365 mil metros, isto é,
197 mil em poços terrestres e 168 mil em poços marítimos.
Participaram das atividades de perfuração 39 sondas, opcrando 22 em terra e 17 na plataforma continental.
Faça-se menção especial do término de construção daplataforma auto-elevável PETROBRÁS III, que entrará em operação
no inicio de 1975,
As reservas dc petróleo bruto avaliadas em 31/12/74 somavam 124 milhões de m.3 (779 milhões de barris), representando
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PRODUÇÃO
Os campos petrolíferos recentemente descobertos pela PETROBRAS em terra e no mar melhoram consideravelmente as
expectativas de aumento de produção nos próximos anos. Podese antecipar sensível diminuição na dependência das importações de petróleo, em função dos resultados dos esforços que a
Empresa está intensificando para abreviar ao máximo o tempo
de desenvolvimento dos campos encontrados em 1974.
Com a entrada em produção, no início de julho, do Campo
de Caioba, na plataforma continental de Sergipe, e o desenvolvimento dos Campos de Guariccma, na mesma plataforma, de
Remanso e Rio dos Ovos, no Recôncavo Baiano, e de Fazenda
Cedro, no Espírito Santo, foram produzidos 10 295 mil m3 (177,4
mil barris/dia) de petróleo bruto em 1974, volume que supera
em 4,2% os niveis de 1973.
Para se obter esta produção concorreram também os trabalhos de estimulação dos atuais campos produtores, mediante técnicas de recuperação secundária. Neste particular, tiveram contlnuidade as atividades de injeção de gás, água ou de ambos
em reservatórios dos Campos de Água Grande, Araçás, Buracica,
Brejinho, Candeias, Cassarongongo, Dom João-Mar, Dom JoãoTerra, Miranga e Taquipe, na Região dc Produção da Bahia, e
de Carmópolis e Siririzinho, na Região de Produção do Nordeste.

Na Refinaria de Mataripe iRLAM), foi ampliada a capacldade dc produção de asfaltos e terminada a construção do sistema de armazenamento intermediário e de transferência de
de ampliação das
produtos. Continuaram em progresso as obras
—
a produção de
para
unidades de lubrificantes e parafinas
—
de outra
a
construção
e
básicos
457 m3/do de lubrificantes
—
elevará
para
vácuo
a
que
e
unidade dc destilação atmosférica
de
capacidade
processamento.
a
barris/doi
7 950 m3/do <50 mil
Na Refinaria de Cubatáo iRPBO, prosseguiu a execução
nodos projetos de melhoramentos no sistema de utilidades; do
Ferro
de
vo sistema de transferência para o oleoduto da Estrada
Santos—Jundiai; dc reformulação das linhas de transferência
impulso as
para a Base dc Santos: e ganharam considerável
obras de ampliação do parque de tanques.
Na Refinaria de Duque de Caxias iREDUO. desenvolveramse as obras de construção da unidade de produção de parafinas
que produzirá 93 t/d de parafinas macro c microcristalinas;
a implantação do sistema de estabilização de gasolina e produEstadual de Gás
ção de nafta — para atender a Companhia
de GLP
armazenamento
de
do
parque
(CEG>; e a reconstrução
de amdo
Dentro
1972.
de
programa
danificado no incêndio
tanques
três
paficaram
prontos
pliaçào do parque de tanques,
de
obras
as
um
e
cada
progrediram
ra petróleo, de 87 000m3
mesma
a
com
tanques
petróleo,
dois
para
construção de mais
500 m3 cada
capacidade, e de sete tanques para derivados, de 34
um.
básicos,
Junto à atual unidade de produção de lubrificantes
infra-estrude
obras
as
também se encontram em andamento
de lubrifitura necessárias à implantação de um novo conjunto
no ano
operação
em
entrou
ao
que
cantes, de porte equivalente
recém-íindo.
.REPLAN), foi terminada e enNa Refinaria de Paulínia
20 000 m3/d
trou em operação a ampliação, que acrescentou
sendo imEstá
(125 800 b/di à capacidade de processamento.
solventes,
de
para
plantado o sistema de produção e escoamento
i
aguarsolventes
de
mil m3/ano
produção e fornecimento de 180
além de nafta para petrohexano),
e
borracha
de
solventes
ras,
química.
(REGAP»,
Nas Refinarias de Canoas (REFAP) e de Betim
de
enxofre,
recuperação
e
de
gases
as unidades de dessulfuração
seguideu-se
na
operação;
primeira,
em
concluídas, entraram
de solventes, para a
mento às obras de construção da planta
barris) dc hexano e outros tipos
produção de 40 000m3 (251600
de solventes.
se ampliou a caNa Fábrica de Asfalto de Fortaleza (ASFOR)
consumidor
mercado
o
vistas a suprir
pacidade dc produção, com
o
normal
programado
regional; além disso, teve desenvolvimento
de produtos.
armazenamento
ao
destinada
adicional,
tancagem
de refino do
Dentro do programa de expansão do parque
Refinarias de
Pais, continuaram as obras de construção das
(REVAPi, que
Araucária (REPAR) e de Sào José dos Campos
m3/d (188 700
mil
e
30
b/d.
800
(125
m3/d
mil
20
adicionarão
Empresa.
da
b/d), respectivamente, ã capacidade de refinação
1974, CrS 2 703
Foram investidos, na área de refino, cm
milhões.
— 1974
ESTRUTURA DE REFINO DA PETROBRÁS
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Especificação

A produção está distribuída por:
1 000 m3

1 000 barris

% total

Bahia

7 456

46 898

72,4

Gás Liqüefeito

Sergipe

1514

9 523

14,7

Nafta

Alagoas

125

786

1,2

Espirito Santo

222

1396

2,2

Plat. Continental

978

6152

9,5

A produção de gás natural registrou 1,5 bilhão de m3, superlor cerca de 26% à ocorrida em 1973, tendo os campos da Bahia
participado com 1,3 bilhão de m3. A venda de gás natural durante o ano atingiu 868 mil m3 por dia, o que representa 209%
a mais do que o fornecido no ano dc 1973,
Nas atividades de perfuração de cxplotação foram empre— que
gadas 113,3 sondas-meses — 95,5 em terra e 17,8 no mar

I

_!

Região

A produção de liquido de gás natural (LGN1 proveniente das
duas fábricas de gasolina natural instaladas na Bahia, com a
marca de 270 166 m3, excedeu em 19,4% a de 1973. Este aumento foi possibilitado, principalmente, pela entrada em operação
do gasoQuto Serglpe-Bahla (GASEB), destinado ao transporte do
gás produzido na plataforma continental sergipana, além do
aproveitamento do gás excedente dos Campos de Araçás e Fazenda Imbé, na Região de Produção da Bahia.

Volume
I
\ Participação
produzido
1000 vi3
2

¦

I

626

5,57

12

Querosene

679

787

1,44

10 965
13 863

Lubrificantes
Asfaltos

767

Gases residuais
Outros
Total

I

23,27

I

153

Parafinas

3,08

I

Óleos-combustíveis

Solventes

27,13

i

1453

óleo diesel

*

I
1830
4,00
I

Gasolinas

Querosene para jato

'•;

29,42
0,32

.

1,63

194

-»

~
z

0,41
0,11

52
1 539

I

166

47124

3,27
0,35

100,00
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PRINCIPAIS DERIVADOS DE PETRÓLEO,
REFINARIAS DA PETROBRÁS
1972/ 1974
f.eoo BPtt

1.000 m
15.000 «xe0s combustíveis

^"''gasousm s.b

-

12.000

'.
^^

ÒtEÍEL

CUG

aoa

^-^-""-

9.000 -\

r- 150

0.000 "s4

t- 100

Ao encerrar-se o exercício, a Frota Nacional de Petroleiros
dispunha de 39 navios, com capacidade total de 2 093 mil tonoladas de porte bruto. Em 1979, ano previsto para a conclusão do
atual programa de expansão naval, esse total deverá abranger
55 navios, correspondendo a aproximadamente 4 000 mil toneledas de porte bruto.
No tocante a embarcações de apoio ligadas às áreas de
cxploftição e produção, finalizou-se em janeiro a construção de
uma unidade de reboque e suprimento, última da série de cinco
embarcações desse tipo, de 5 750 HP cada uma, contratadas com
estaleiro norte-americano. Durante o ano, ficaram concluídos
dois rebocadores, construídos em estaleiro nacional e que vão operar em manobras de atracação e desatracação de navios petroleiros de até 300 mil TPB; e a Balsa de Serviço II, de 4 mil TPB,
que também apoiará a prospecção submarina e cuja construção
esteve a cargo de estaleiro nacional. Ainda objetivando o suporte
às atividades exploratórias da plataforma continental, contratou-se: em estaleiro japonês, a construção de balsa-guindaste
e de lançamento de oleodutos, com entrega esperada para abril
de 1976; em estaleiro norte-americano, cinco embarcações de
reboque e suprimento, duas lanchas para racliolocalização e
cinco lanchas de passageiros. Ainda com a mesma destinação,
foi encomendada a estaleiro nacional uma balsa de lançamento
e serviço, de 105 metros, e em fase de projeto entraram embarcações de reboque, suprimento e manuseio de âncoras, de 2 250

flutuante, com -51 mil m3 (322 mil barris) e 72 mil m3 (453
mil barris), respectivamente. No Terminal Marítimo de São
Sebastião foi ampliada a capacidade de armazenamento de petróleo, com a Instalação de doze tanques de 86 mil m3 (541 mil
barris) cada; acha-se em fase final de construção um tanque de
10 650 m3 (67 mil barris), para óleo diesel; ampliadas foram
também as Estações de bombeamento de São Sebastião c do Rio
Pardo, resultando um aumento da vazão de transferência de
petróleo para a Refinaria de Paulinea (REPLAN) de 28 600 m3
(180 mil barris) para 52 450 im3 (330 mil barris); e concluída a
ampliação das Instalações destinadas à exportação de petróleo.
Finalmente, começou-se a construção da tancagem reguladora
de GLP do Rio de Janeiro (COARJ) e desenvolveram-se os estudos iniciados para Instalação de sistema refrigerado, com capacidade inicial para armazenar 20 mü t de GLP, envolvendo
tanque pressurizado de 2 mil t.
Na atividade de transporte, a saber, transporte marítimo,
terminais e oleodutos, a Empresa investiu, cm 1974, Cr$ 1 394
milhões.
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PELOS TERMINAIS
MARÍTIMOS DA PETROBRÁS
— 1974 —
NÚMERO DE CARGA
NAVIOS MOVIMENTADA
ATENDIDOS milhões de m3

ESPECIFICAÇÃO

BHP cada uma.
t~ 50
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INDUSTRIALIZAÇÃO DO XISTO
Na Usina-Protótipo do Irati, no Paraná, foram levados
avante, de acordo com as diretrizes contidas no Programa Tricnal do Xisto para o período 1973/1975, os testes de operabilidade
do processo PETROSIX, que definirão sua avaliação econômica.
Merecem destaque os estudos teóricos e experimentais sobre
a determinação de esquemas operacionais básicos para a produção de óleo, e o desenvolvimento de projetos referentes a
equipamentos e à infra-estrutura dos serviços e dos fornecimentos de bens essenciais para a usina industrial, na UsinaProtótipo.
Registro importante é o interesse manifestado pelo Governo
para com este empreendimento, solicitando a aceleração dos
estudos para a compra dos equipamentos destinados à unidade
industrial.
Trabalhou-se, ainda, no mapeamento geológico da Formacão Irati e no reconhecimento geológico de outras formações
de xisto no Norte e Nordeste do Pais.
Foram dispenclidos nesta atividade, em 1974, CrS 56 milhões.

TRANSPORTES
Em 1974, a Empresa manteve o programa de ir ampliando
a capacidade operacional de seu aistema de transportes maritimos e terrestres de petróleo bruto e derivados, em consonância com as exigências de suprimento do mercado nacional destes
produtos. Em especial, o transporte marítimo se expandiu com
a incorporação de novas e modernas unidades.
No decorrer do ano, a Frota Nacional de Petroleiros
(FRONAPE) incorporou um navio minério-petróleo de 265 300TPB,
e dois VLCCs de 276 700 TPB cada um, todos construidos em estaleiro japonês. Em estaleiro belga, estão sendo construidos dois navios de 23 600 TPB cada um, que deverão estar
prontos em julho de 1975 e março de 1976, respectivamente. Em
estaleiro nacional, teve início a construção de dois de uma série
de trê.s navios minério-petróleo, com 131 mil TPB cada um e
entregas previstas para janeiro e agosto de 1976; a construção
do terceiro da série deverá começar em dezembro de 1975, esperando-se a incorporação para o segundo semestre de 1977. Ainda
em estaleiros nacionais, principiou em outubro a construção do
segundo de uma série de três navios de 116 mü TPB cada um,
cujas entregas estão marcadas para julho de 1975, janeiro e
julho de 1976, respectivamente. Finalmente, em abril e outubro,
também em estaleiro nacional, foi iniciada a construção de duas
unidades de uma série de quatro de 26 400 TPB cada uma, aguardando-se as entregas para fevereiro, junho e novembro de 1975,
e março de 1976. No decorrer do ano recém-findo foi assinado
contrato com estaleiro nacLonal para a construção de quatro
navios de 277 mil TPB cada um; a primeira destas unidades deverá entrar em fase de construção em novembro de 1976, e as
restantes, em março e outubro de 1977 e abril de 1978, estimandose os términos respectivos para novembro de 1978, abril, agosto
e dezembro de 1979. Encontram-se em fase de projeto quatro
navios minério-petróleo de 135 mil TPB cada um e um minériopetróleo de 131 mil TPB, estando a construção de todos para
ser encomendada a estaleiro nacional.

Tendo cm vista as necessidades de manobra e atracação cm
terminais marítimos, a Empresa mandou construir quatro rebocadores de 3 720 BHP cada um, para servir ao Terminal Maritimo dá Baia da Ilha Grande, e prosseguiu nas negociações
sobre três lanchas para o Terminal Marítimo de São Francisco
de
do Sul e uma lancha de apoio para o Terminal Marítimo

Carmópolis (SE)
Madre de Deus (BA)
Guanabara (GB)
São Sebastião (SP)
Tramandai (RS)

59
410
621
247
48

2.5
6,5
22,9
29,2
4,1

Carmópolis.
A produção de transportes, medida pela carga movimentada
milhões de tonepor navios próprios e afretados, alcançou 57,4
( + 12,8%) e
milhões
11,9
ladas métricas, cabendo à cabotagem
fomovimentação
Nessa
ao longo curso 45.5 milhões Cf16,0%).
299,0
contra
ram produzidos 356,6 bilhões de toneladas-milhas,
bilhões (+19,3%) do ano de 1973.
Das obras em andamento para ampliação e melhorias operacionais do sistema de terminais e oleodutos, destaque-se, em
da
fase de projetos e inicio de construção, o Terminal Marítimo
de
navios
grande
receberá
iTEBIGi,
que
Baia da Ilha Grande
além disso, operaporte, de até 400 mil TPB, podendo realizar,
estoques de petrócie
formação
a
ções de transbordo e permitir
10 tanques de
com
contará
leo. Seu parque de armazenamento
também, de
dotado,
Será
um.
i
cada
86 mil m3 (541 mil barris
'40
de diàcm
101.6
pol.j
e
um oleoduto de 138 km de extensão
(REDUCI
Caxias
de
Duque
de
metro, interligando-o à Refinaria
armazena pee ao parque de tancagem de Campos Elisios, que
(REGAPi.
Betim
de
tróleo para ser enviado à Refinaria
de Araucária
Para suprir de petróleo a futura Refinaria
de São
Marítimo
Terminal
o
(REPAR), continua em construção
de
composto
Catarina,
Santa
em
Francisco do Sul (TEFRAN),
até
de
monobóia com capacidade para amarração de petroleiros
dois
de
através
receberá
petróleo
200 mil TPB. Este Terminal
dia<34
de
cm
86.4
pol.)
com
e
llkm
oleodutos submarinos de
200
de
navio
um
descarregar
metro cada um, dimensionados para
constituído de
mil TPB cm 24 horas; possuirá parque de tanques
cada um e
sete tanques, sendo dois de 23 350 m3 (150 mil barris)
de ligação
cinco de 86 mil m3 (541 mil barris) cada um. O oleoduto
(REPAR)
Araucária
de
Refinaria
e
a
entre o Terminal Marítimo
de
aproximado
comprimento
e
(30
pol.)
terá diâmetro de 76,2 cm
125 km.
comEm fase final de projeto e inicio de construção está o
—
Vale do
São Sebastião
plexo operacional denominado Oleoduto
de transParaíba — Utinga (COSVAT), que constará de linha
de armazenaferéncia de petróleo de São Sebastião ao parque
dos CamJosé
São
de
Refinarias
às
dai
e
mento de Guararema,
e Capitava (RECAP). Alem
pos (REVAP), Paulínia (REPLAN)
dos Camdessa Unha, haverá dutos de derivados entre São José
um sistema de alta
pos—Guarulhos—Utinga, que escoarão, por
Grande São
eficiência, a parcela da produção para o consumo do
Paulo.
terceira linha
Em final de construção encontra-se, agora, a
a qual
extensão,
de
do Oleoduto Paulinea-São Paulo, com 100 km
da
influência
cie
levará o óleo combustível excedente ao mercado
Utine
Paulo,
São
de
REPLAN. Entre Barueri, a Oeste da cidade
necessário, também, consga, ao Sul da mesma metrópole, fez-se
integração do
truir linhas de dutos (50 km de extensão) para a
de
petróleo produzisistema produção/escoamento dos derivados
Paulinca,
dos, indistintamente, em Cubatão, em Capuava ou em
no
consumidor,
ao
Integração que vai favorecer o atendimento
requeridas
pelo
Grande' São Paulo, com a presteza e facilidades
maior parque industrial da América Latina.
as seEstavam concluídas ou em desenvolvimento regular
oleodutos:
e
terminais
dos
guintes obras de melhoria operacional
do Rio de Jacompletada, no sistema de Terminais e Oleodutos
de 25,4
oleoduto
do
instalação
a
neiro e Guanabara (TORGUA)
aviação,
de
pela
de
querosene
cm (10 pol.) para o abastecimento
"Aeroporto Internaao
(REDUO,
Refinaria de Duque de Caxias
com capacional Principal do Brasil"; montagom de um tanque
d'Agua,
ilha
na
fixo,
teto
de
barris),
cidade de 13 600 m3 (85 500
tancada
ampliação
combustível;
óleo
para armazenamento de
necessidanovas
às
face
fazer
fim
de
a
gem, em Campos Eliscos,
des da Refinaria de Betim (REGAP), tendo-se construído quatro
barris) cada um.
tanques, com capacidade de 86 mil m3 (541 mil
baia de Todos
No Terminal Marítimo de Madre de Deus, na
abasos Santos, foi terminada a linha de 86,4 cm (34 pol.), que
(RLAM);
tecerá de petróleo importado a Refinaria de Mataripe
na área do
novos
tanques
de
construção
quatro
a
e prosseguiu
(67 mil
Mirim, dois dos quais para óleo diesel, com 11 mil m3
m3
8,6
mil
com
barris) cada um, outro para óleo lubrificante,
12,7
com
BPE,
(54 mil barris) e p quarto para óleo combustível
mil m3 (80 mil barris).
No Terminal Marítimo de Tramandai, que recebe petróleo
importado para o abastecimento da Refinaria situada em Canoas, no Rio Grande do Sul, teve continuidade a construção de
mil m3
quatro tanques de armazenamento de petróleo, com 86
de teto
tanques,
de
dois
a
como
bem
um,
cada
barris)
mil
(541
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COMERCIALIZAÇÃO
As atividades comerciais da Empresa permaneceram entregues aos seus dois setores básicos: o de suprimento de petróleo
bruto e derivados ao mercado interno, provendo, no devido tempo, local e nas quantidades e qualidades adequadas, às exigências do consumo; e o de distribuição, a cargo da Petrobrás Distribuidora S. A., que, em conjunto com as demais empresas do
ramo, serve diretamente o consumidor.
Para assegurar o fluxo da matéria-prima necessária à operação das refinarias no Pais, a PETROBRÁS importou 40 261
mil m3 (cerca de 253 milhões de barris) de petróleo bruto, nafta
o reconstituídos, no valor CIF de USS 3 178 milhões, o que corresponde a um custo médio de USS 12.55/barril (apenas USS 3.86/
barril em 1973). Do total, 39 389 mil m3 (248 milhões de barris)
foram encaminhados às refinarias da Empresa e 872 mil m3 (5
milhões de barris) às permissionárias de refino.
Muito embora as diretrizes governamentais no setor petróleo
tenham permitido, a despeito da difícil conjuntura do mercado
internacional, garantir o fluxo normal de suprimento ao mercado interno, é importante considerar que o preço de importação
se manteve sempre elevado no decorrer de 1974, conforme 05
dados demonstrativos aqui relacionados:
-

MliS

USS/b

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

12.45
12.66
13.31
13,16
12.54
12.3.3
12-45

Agosto

12.43

Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

12-62
•••••
12.26
12-22
i2-38

O suprimento de derivados ao mercado nacional foi complementado com a importação de 2 085 mil m3, no valor CIF de
US$ 242,3 milhões, tendo predominado os itens: óleo lubrificante, gasolina automotiva, GLP e gasolina de aviação, que absorveram, respectivamente, 36,6%, 29,6%, 15,9% e 6,8% do total.
A Empresa exportou 773 mil rii3 (4 862 mil barris) de petróleo nacional, no valor global CIF de US$ 55 milhões. Colocou
mitambém no exterior derivados no valor CIF de USS 241.4
da
lhões, incluindo-se neste total USS 133 milhões provenientes
contratada
refinação
em
comercialização de derivados obtidos
rena Itália. O montante destas exportações cresceu 167'A cm
1973.
lação a
EXPORTAÇÃO DE DERIVADOS - 1974
DERIVADOS
I
Gasolina automotiva
I
Querosene
'
óleo diesel
I
óleo combustível
1
Parafinas
|
Querosene de aviação
Gás liqüefeito de petróleo. I
Combustível para navios
j
("bunker")
Nafta pesada

QUANTIDADES, EM M3
18917
63 971
871 683
1 259 995
31
129 109
66 505
626 701
74 201
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA
PETROFÉRTIL — Petrobrás Química Fertilizantes S. A.
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ULTRAFÈRTIL S. A. — Indústria e Comércio de Fertilizantes
PRODUTOS

TONELADAS

- <,*0

/

xl

|-r-r

77 800

-11,00

I

1
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wi - ry

"

¦

'

f

11,60
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TONELADAS

PRODUTO
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Ácido nitrico

192

057

274

020

79

620

192

941

Ácido sulfúrico
Ácido fosfórico

VENDAS DOS PRINCIPAIS DERIVADOS PRODUZIDOS
PELA PETROBRÁS (*)
— 1973/1974 —
QUANTIDADES, m3 | VARIAÇÃO

Nas empresas coligadas foram produzidos, em 1974:
POLIOLEFINAS S. A. — Indústria e Comércio
PRODUTO

de petróleo
automotivas "A" e

Gás liqüefeito
Gasolinas

"B"

1974/1973

1974

6,3

12 897 004

713 106

659 730

Querosene de aviação . . .

1162 024

1 459 899

25,9

óleo diesel

9 013 526

10 267 477

13,9

óleos combustíveis ....

10 154 630 | 10 888 280

I

(7,5)

I

7,2

727 699

655 686

(9,9)

Asfaltos diluídos

157 480

130 200

(17,3)

Solventes

122 909

134 265
1688

8 950

Eteno

I

9,2

846

PRODUTOS
Octanol

TONELADAS
12

Butanol

1

735
271

CBE — Companhia Brasileira de Estireno

i
31035 j

PRODUTOS

TONELADAS

Estireno

51

130

Tolueno

3

224

(81,1)

I

11861

Parafinas

45 556

52 144 |

I
I

14,5

Propáno

16 405

22 977 j

40,1

1 539 572

1 833 898 I

19,1

OXITENO S. A.

Exclui os fornecimentos internos.

Indústria e Comércio

PRODUTOS

TONELADAS

oxido de eteno

19 566

Glicóis etilênicos

18 161

Etalonaminas

...

969

Éteres glicólicos .

772

SUBSIDIÁRIAS
As atuais subsidiárias da PETROBRÁS, de acordo com os
dispositivos legais, deverão apresentar relatórios circunstanciados às suas respectivas Assembléias Gerais de Acionistas. Nestas
condições, constam no presente Relatório apenas os fatos mais
relevantes concernentes às respectivas operações e investimentos.
A PETROBRÁS investiu CrS 787 milhões em suas subsidiárias,
durante o exercício.

PETROBRÁS QUÍMICA S.A. -

PETROQUISA

Em 31 de dezembro de 1974, o capital desta subsidiária atingia Cr$ 1 200 milhões dos quais haviam sido integralizados Cr$
600 milhões.
A PETROQUISA cumpriu em 1974 mais um período de intensa atividade, não apenas nas unidades operacionais próprias como em suas sete subsidiárias, e nos vinte e um empreendimentos
de que também participa. Adquiriu 83,7% das ações da ULTRAFÉRTIL e 65,79% do capital votante da Cia. Química do Recôncavo, aumentando sua participação no setor petroquímico nacional.
Das suas unidades próprias obteve uma produção de:
PRODUTOS

TONELADAS

Borracha sintética

125

Látex
Enxofre

013
486

2

Das atividades operacionais próprias resultou para a PETROQUISA, em 1974, o faturamento bruto de CrS 860 milhões,
com um lucro líquido de CrS 56 milhões.
Para melhorias e ampliações de suas próprias unidades e
para projetos desenvolvidos nas suas subsidiárias e coligadas,
a PETROQUISA realizou investimentos cia ordem de CrS 371
milhões.
Na Fábrica de Borracha Sintética de Duque de Caxias (RJ),
tiveram prosseguimento os trabalhos de ampliação da unidade
cie butadieno (de 33 mil para 65 mil t/anoI, e ampliação do sistema de utilidades e da casa de bombas de refrigeração. Foi
iniciada a obra de ampliação da unidade de copolimero — fase
III, e concluído o projeto de processo da unidade de estireno.
Na PETROQUÍMICA UNIÃO S.A., terminou em março a fase
II do empreendimento que elevou a capacidade de produção do
complexo para 900 mil t/ano de produtos básicos para a indústria petroquímica.
Na PETROFÉRTIL — Petrobrás Química Fertilizantes S.A.,
continuaram os trabalhos de ampliação da capacidade de produção de amónia (66 mil t/ano para 360 mil t/anoj e uréia (82
mil t/ano para 346 mil t/ano).
Com relação à COPENE — Petroquímica do Nordeste S. A.,
foram aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CDI) a central de matérias-primas e a central de utilidades;
assinados contratos de financiamento com o BNDE e com o
EXIMBANK para a execução de projeto, que se encontra em
fase de construção civil.
A situação das empresas coligadas está configurada neste
quadro demonstrativo:

429

Nitrato de amônia
Nitrocálcio

14

771

98

108

A produção própria deve ser acrescida a proveniente das
empresas subsidiárias, assim discriminada:
PETROQUÍMICA UNIÃO S. A.
PRODUTOS

TONELADAS

Eteno

265 550

Propeno

140 766

PRODUTO/S

EMPRESA

Metanor S. A.

Metanol

Pronor S. A.

D.M.T.

Isocianatos do
sil S. A.

CAPACI- ESTADADE GlO
(t/ano - mil)
ATUAL

60

const. civil

60

engenharia

Bra-

Nitrocarbono S. A.

T.D.I.

23

Caprolactama

engenharia
35

engenharia

Butadieno

35 415

Benzeno

99 530

Oxiteno do Nordes- oxido de eteno
Ettleno glicol
te S. A.
PetroquimiFisiba
ca Ltda.
Acrllonitrila

Tolueno

16 814

Politeno S. A.

Polietileno BD

Xílenos

30 271

Pollalden S. A.

Polietileno AD

Ortoxileno

17 302

Ciquínc Petroquimica S. A.

60 negociação
Ácido acétlco
75 de "knowAcetato de vinlla
Álcool polivinilico 10 how"
Cloreto de vini- negociação
Ia (MVC) 150 de "knowCloreto de polivihow"
nila (PVC) 140 .

195

Butilenos
Residuo aromátlco

50 140

i
Bi

COPERBO — Companhia Pernambucana de Borracha Sintética
PRODUTO
Polibutadieno

TONELADAS
24 514

Na Região Nordeste, foram tomadas as primeiras providôncias para a ampliação da CIQUINE PETROQUÍMICA S.A., no
sentido de aumentar a produção de octanol (20 000 t/ano para
50000 t/ano) e de butanol (3 000 t/ano para 10 000 t/ano). Desenvolveram-se as negociações de "know-how" para a Instalação de uma fábrica que deverá produzir 30 600 t/ano de isopreno
e 30 000 t/ano de polisopr&no. Continuou-se estudando a expioração dos sais de potássio de Sergipe, o aproveitamento das reservas de sal-gema de Alagoas e a instalação, na região, de uma
fábrica para produção de fosfato mono-amònio.

C.P.C. Companhia Pe—
troquimica
Camaçari S. A.
Polipropileno S. A.

Pollpropileno

Estireno do
te S. A.

Estireno
Poliestireno

Nordes-

O capital social, com o aumento autorizado e já plenamente integralizado, passou de CrS 400 milhões para CrS 650 miihões. Esta subsidiária manteve, durante o exercício, posição de
destaque no mercado nacional de derivados de petróleo.
O volume de vendas registrou 12,2 milhões de m3 (76,5 miihões de barris) de derivados diversos, superior em 18,2% ao
volume de 1973; o maior incremento percentual ocorreu nos Distritos localizados nas Regiões Norte e Nordeste, o que expressa
a participação da Distribuidora no desenvolvimento daquelas
regiões. A essa quantidade comercializada correspondeu um faturamento de CrS 8,6 bilhões, superior em 113,0% ao do ano
de 1973; deveu-se este incremento não só aos reajustamentos de preços dos derivados como também ao crescimento real
das vendas da Distribuidora (18,2%). O lucro líquido aumentou
a CrS 369 milhões i + 172,7%) já deduzido o Imposto de Renda.
No mercado de vendas diretas ao consumidor, a subsidiária
operou com doze Distritos Regionais de distribuição e quatorze
Bases de Provimento, com jurisdição em todo o território nacional. Paralelamente, estendeu sua rede de postos de serviço e
atualmente conta 2 258 unidades, sendo 156 de propriedade sua.
Esta subsidiária adquiriu, em 1974, o controle acionário da
Distribuidora de Petróleo Minas Gerais S.A. — PETROMINAS.
Os investimentos efetuados no ano de 1974 somaram CrS 209
milhões.

161,7

Propcno

(.*)

86

I

Cimento asfáltico

Nafta

Polietileno BD

CIQUINE PETROQUÍMICA S. A.
12 129 996

Querosene

TONELADAS

7,2

2 632 624

2 455 23S I

Outros projetos entraram em fase avançada de estudos, negoclações e avaliações, no transcurso do ano, Na área Rio—São
Paulo, caminharam as negociações e estudos atlnentes à lmplantação de uma fábrica de borracha butíllca nas proximidades da FABOR, Estado do Rio de Janeiro, e à implantação de
uma fábrica de polipropileno em São Paulo.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

PRODUTOS
1973

433

140

Nitrato de amònio

DAP

>:¦'.

D

PETROBRÁS
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100 engenharia
110

100

60
60

50
100

engenharia
engenharia
engenharia

engenharia

engenharia
45 engenharia

PETROBRÁS INTERNACIONAL S.A. - BRASPETRO
Em 31 de dezembro de 1974, esta subsidiária tinha o capital
social autorizado de CrS 200 milhões, com CrS 50 milhões já integralizados.
Em cumprimento do seu objetivo básico, que é a exploração
de áreas petrolíferas no exterior com vistas ao suprimento de
matéria-prima às refinarias nacionais, a BRASPETRO intensifirou o ritmo de atividades, desenvolvendo uma série de operações:
a) Na Argélia foi assinado, em abril de 1974, contrato
para exploração de petróleo. Os trabalhos geológicos
vêm-se processando normalmente através do levantamento de dados referentes a poços perfurados na área
em operação.
b) No Egito, teve prosseguimento a interpretação de cerca de 2 068 km de linhas sísmicas, na parte ocidental
da concessão. Foi também executada a interpretação
preliminar da bacia de El-Guindi, com base em dados
analógicos, a fim de orientar a programação sísmica
na porção oriental. Além disto, tomaram-se provicléncias para começar a perfuração no segundo trimestre
de 1975.
ei No Iraque, procedeu-se ao estudo geológico da área de
concessão, com base em dados adquiridos à Iraq National Oil Co. (INOC). Elaboraram-se os mapas definitivos e os relatórios sísmicos finais que dizem respeito às áreas de Basrah e de Ali-Al-Gharbi. Encontra-se em fase final a preparação de relatório e mapas sísmicos concernentes à área de Baghdad—Faliujah.
d) Na Líbia, a BRASPETRO firmou, em setembro, contrato de exploração de petróleo em área de 18 875 km2.
Está em andamento a implantação das atividades.
e) Na Colômbia, no Vale de Alto Magdalena, foram perfurados dois poços pioneiros, ambos secos; e no Campo
de Dina, cinco poços, já submetidos a operações de
completaçào e testes de produção. Os Campos de
Dina, Tello e La Canada fornecem produção media de
4 500 barris/dia. Assinou-se, também, contrato de venda de óleo com a ECOPETROL, o que permitirá elevar
a produção total da área para 10 000 barris/dia.
fl No Irã, estão terminados os trabalhos de levantamento sísmico marítimo em torno da ilha de Larak.
g) Em Madagascar, onde a BRASPETRO atua em associação com a CHEVRON (50%), conclulu-se o programa sísmico. Foi perfurado um poço no bloco Tongobory e outro no bloco Ankilibory, e ambos abandonados. Suspenderam-se os trabalhos na área.
No que respeita à atividade de refino no exterior, desenvolvida mediante acordo firmado pela PETROBRÁS na Itália, foram
processados cerca de 25 000 barris por dia c transferida para o
Brasil uma parte desta produção, sendo o restante comercializado
no próprio mercado europeu.

PESQUISAS TECNOLÓGICAS E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL
Dentre os programas conduzidos pelo Centro de Pesquisas
e Desenvolvimento sobressaem: a Implantação das técnicas de
pesquisa relacionadas com a geoquímica do petróleo, que já
propiciaram resultados apreciáveis na avaliação de áreas da piataforma continental; o Projeto de Reconhecimento da Margem
Continental Brasileira (Projeto REMAC), cm fase final de interpretação e Integração dos dados obtidos; a conclusão de dois
projetas de estudo de Sedimentação Recente — Projeto Rio Doce
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA.

Reservatórios,
p Proieto Jacarepaguá. Na área de Engenharia de
sobre métodos especiais de recuperaforam iniciadas pesquisas "In
sltu" e Injeção de mlcroemulsoes,
cão mediante combustão
recuperação de óleo.
tendo-se em vista a elevação dos índices de
de óleo lsoProsseguiram as investigações sobre a produção fontes nalante para transformadores, com o objetivo de criar
se vem agravando
clonals de suprimento deste óleo, cuja escassez
no mercado internacional.
da IndusEm conjunto com os técnicos da Superintendência
de
h-wiizacão do Xisto, progrediram normalmente os estudos
retortado na Uslna-Proxisto
de
óleo
refinaçãodo
d
_££
derivados que satistóttpcide São Mateus do Sul, em busca de
consumo.
o
exigidas
para
façam as especificações
visando à fabrlContinuaram em andamento os trabalhos
matéria-prima
para a produde
Pais,
do
refinarias
nas
cação,
importado.
ao
produto
substituição
em
ção de negro-de-fumo,
importantes conNo campo petroquímico, as pesquisas mais
de
petroquíprodutos
obtenção
de
centraram-se em: processos
interna de
disponibilidade
a
conta
em
levando
K,
micos
aromaticos,
n at-rias-primas; processos de obtenção de produtos de
produtos
oxigenados
de
produtos
de elastômeros sintéticos,
resinas e latice.
insaturados, de óleos de extensão e de plásticos,
sintéticos.
ao InsO Centro de Pesquisas e Desenvolvimento submeteu de
seis
paIndustrial
pedidos
Propriedade
tituto Nacional de
tentes de invenções devidas a técnicos da PETROBRÁS, para
no exterior.
registro não apenas no Brasil como, em alguns casos,
da
Os programas de Desenvolvimento de Recursos Humanos
núo
tendo
1974,
em
Empresa ampliaram-se consideravelmente
ao ano
mero de participantes aumentado 36,6% em relação
a parcom
456
a
efeito
planos,
levados
foram
anterior. No País
categorias
profissiodiversas
de
9
805
empregados
de
ticipação
nais; no exterior, 42 planos de aperfeiçoamento, beneficiando
54 empregados.
Merece destaque especial a realização de nove Cursos de
Formação para pessoal de nivel superior, recrutado em âmbito
nacional; nessa modalidade, foram treinados, no ano recémfindo, 317 profissionais.
A Empresa concedeu estágios orientados a sete empregados
229 de
de outras empresas e a 405 estudantes, compreendendo
nivel superior e 176 de nivel médio.
Firmou-se. também, convênio entre a PETROBRÁS e a
de
COPENE, para atender à formação de pessoal de nivel médio,
indústrias
as
necessitam
de
que
operação e apoio operacional,
"instaladas no Pólo Petroquímico do Nordeste. Dos sete planos
realizados participaram 302 pessoas.

Da mesma forma, em 15 de março foram nomeados, para
Carlos
exercer o cargo de Diretores da Empresa, o Economista
conceexoneração
da
decorrente
vaga
Alberto Sholl Isnard, na
dlda ao Bacharel em Direito Shlgeakl Ueki, designado para
Celexercer o cargo de Ministro das Minas e Energia; e o General
foi reso de Azevedo Daltro Santos. Por decreto de 30 de abril,
Leopoldo
Industrial
conduzido ao cargo de Diretor o Químico
também
Américo Mlguez de Mello; e, em 22 de outubro, nomeado
Barroso de
Diretor da PETROBRÁS o Vice-Almirante Adolpho
Vasconcellos.
Relações com

3 297 20,17
2 323 14,21
859 5,25

'.
Resultado do Período
Amortização
e
Depreciação
Reajustes de Taxas Cambiais ....
Manutenção do Capital de Giro
Próprio
Outros

830
680

5.08
4,16

7 989

48,87

FUNDOS DE OUTRAS FONTES

Geral

FUNDOS

TOTAL DOS

37,77

6176

Financiamentos
Recursos Provenientes de Legislação Própria Destinados a Investimentos
Subscrição de Capital em Dinheiro
Outros

esEm 1974 se completou a ocupação do Edificio-Sede, onde
Central.
Administração
da
tão agora alojados todos os órgãos
de leAs novas instalações proporcionaram possibilidade física
as
como
que
var' a cabo importantes reestruturações internas,
Material
durante o ano foram introduzidas nos Serviços de
(SERMAT), de Planejamento (SERPLAN), de Organização
(SEORG) e Jurídico (SEJUR).

GERADOS

1594

0,75

¦;

166
424

1.02
2,59

I
I

8 360

51,13

¦

16 349

100,00

I

ANÁLISE FINANCEIRA
A PETROBRÁS conseguiu em 1974 significativa expansão
113,2% no reem seus negócios, demonstrada pelo acréscimo de
sultante faturamento.
Dos recursos obtidos no exercício, 48,9% foram gerados peda
ias atividades próprias, provindo o restante da participação
(Imposto
especifica
legislação
Empresa em fundos criados em
Do total
Único, alínea "i") e financiamentos internos e externos.
investimentos
em
aplicados
foram
43%
de
cerca
recursos,
destes
cresci(capital fixo e gastos amortizáveis), representando um
de
ano
o
com
confronto
82%
em
mento de aproximadamente
1973.
Segue-se uma análise financeira, calcada nos demonstrativos legais que a acompanham, com os pareceres dos auditores
através dos
e do Conselho Fiscal, para facilitar a apresentação,
PETROda
atividades
das
resultados
números contábeis, dos
BRÁS.
RESULTADOS

AsEm 1974 houve uma Assembléia Geral Ordinária e três
Extraordinárias.
sembléias Gerais
marA Assembléia Geral Ordinária, que ocorreu em 11 de
Resultade
a
Demonstração
e
Patrimonial
ço, aprovou o Balanço
dos pertinentes ao exercício de 1973. Na referida Assembléia, proFiscal
cedeu-se, ainda, â eleição dos cinco membros do Conselho
1974
de
a 27
março
28
de
triènio
e respectivos suplentes, para o
indicou:
apuração
a
de março de 1977, e
Gomes e seu suplente,
pela União, reeleitos o Sr. Sylvio
Silva;
da
Rodrigues
Da. Benedita
reeleib) pelas demais pessoas jurídicas de direito público,
GraCalixto
Victor
e
Melo
Cavalcanti
Afranio
Srs.
tos os
din Boulhosa, e eleito o Sr. Alde Feijó Sampaio, tendo
Valadão e
como suplentes respectivos os Srs. Fernando
de Faria,
Pereira
José
e
reeleitos,
Harry Carlos Wekerlin,
eleito;
reeleic) pelas pessoas fisicas e jurídicas de direito privado,
Sr.
suplente,
seu
o
e
Lyra
Almeida
de
tos o Sr. Augusto
Rocque.
La
Geraldo

ai

30 de abril
A Assembléia Geral Extraordinária reunida em
Comsociedades
das
PETROBRÁS,
à
incorporações,
aprovou as
Pede
e Refinaria e Exploração
panhia de Petróleo da Amazônia
"União"
S.A.
tróleo
20 de maio
A Assembléia Geral Extraordinária realizada em
Peritos
elaborado
pelos
deliberou aprovar o laudo de avaliação
abril,
de
30
de
Extraordinária
designados na Assembléia Geral
daPETROBRÁS,
à
incorporação,
de
para os necessários efeitos
aprovar, conforme proposta
quelas sociedades. Resolveu também
aumento,
por incorporação, do
o
Administração,
de
Conselho
do
para Cr$
7.132.442.342,00
Cr$
capital social da PETROBRÁS, de
Estatudos
5<?
art.
do
alteração
7 314 067.660,00, e a conseqüente
coniorPETROBRÁS,
a
autorizou
igualmente,
tos da Empresa;
da
constituição
me proposta daquele Colegiado, a participar da
tem
por
que
Empresa Brasileira de Reparos Navais (RENAVE),
recuperaobjetivo a construção e exploração de estaleiros para
navios.
dos
manutenção
e
ção, construção, reconstrução
exercício, em
A última Assembléia Geral Extraordinária do
social, de
capital
do
elevação
a
autorizar
15 de agosto, resolveu
forma:
seguinte
Cr$ 7.314.067.660,00 para Cr$ 10.239.694.724,00 da
acoes
em
preferen20% mediante subscrição ao valor nominal
acoes da mesma
ciais e 20% através de bonificação, esta em
a Fundação
deferiu
subscrito,
não
saldo
categoria. Quanto ao
- PETROS o direito de tomaPetrobrás de Seguridade Social
na conformidade do art.
Io Esta Assembléia também reelegeu,
de 1953, alterado pelo
outubro
de
19 § 29 da Lei rfi 2004, de 3
e do art. 23, inciso
1969,
de
agosto
11
de
Decreto-Lel n.° 755, de
PETROBRÁS, o ConseIV e parágrafo único, dos Estatutos da
das pessoas
representante
lhelro Waldemar Levy Cardoso como
três anos,
de
mandato
com
fisicas e jurídicas de direito privado,
üo
termino
do
á
imediata
data
últüno,
a partir de 27 de julho
seu atual mandato.

FINANCEIROS

DO

APLICAÇÃO

Executiva

Em decreto de 1<? de outubro, baixado pelo Excelentíssimo
Presidente da
Senhor Presidente da República, foi designado
em
Oliveira,
de
Araken
General-de-Brlgada
PETROBRÁS o
Lima,
Paria
ao Vice-Almirante Florlano Peixoto
substituição
sua Indiexonerado por decreto da mesma data, em virtude de
Janeiro.
de
Rio
do
Estado
do
novo
Oovernador
cação para

Investimentos
Amortização de Financiamentos ..
Financiamentos Concedidos
Dividendos Pagos a Acionistas
Minoritários
Outros

7 036 43.04
3 333 20,38
403 2,46
207
407

1.27
2,49

TOTAL DAS APLICAÇÕES

11386

69,64

ACRÉSCIMO LÍQUIDO NO CAPITAL
DE GIRO

!

871 mil,
O faturamento do exercício totalizou CrS 39 230
um
cresacusando
contra Cr$ 18 398 234 mil no ano precedente,
a
referentes
mil,
783
11334
CrS
cimento de 113,2%. Deduzidos
faturamento
um
restou
outros),
e
tIPI
Imposto único e encargos
no ano
liquido de CrS 27 896 088 mil, contra CrS 11 229 747 mil
de 1973, ou seja, uma expansão de 148,4%.

ESTRUTURA DO FATURAMENTO
{POR CRUZEIRO)

de
O lucro do exercício, antes da provisão para Imposto
de 1973.
ao
81,1%
em
superior
983
mil,
444
3
Cr$
de
foi
Renda,
reaNo tocante às amortizações de gastos, onde avultam as
assinalouexploratórias,
e
perfurações
as
lizadas com
pesquisas
contra o
se o total de CrS 1 273 011 mil, sendo CrS 300 217 mil
(recursos
do
reserva
lucro operacional e Cr$ 972 794 mil contra
e
de
3/12/63,
287,
4
Leis
n<?
e
12/3/70,
Decreto-Lei n* 1 091, de
12/5/72).
1 221/72, de
*
DESTINAÇÃO

crs

Cl-STO

DO RESULTADO

vMlDlOO-l

DE RECURSOS

Or$ 16 349
Os recursos da Empresa, no exercício, atingiram
suas
de
próprias
obtidos
montante
milhões sendo 48,9% desse
no
financiamentos
de
através
37,7%
atividades operacionais;
fontes.
Pais e no exterior; e 13,4% de outras
mostra cm detaO quadro Origem e Aplicação de Recursos
43,0% desses
lhe a origem dos recursos obtidos e indica que
na amortiza20,4%
fundos foram aplicados em Investimentos;
Os restantes
aplicações.
em
outras
6,2%
ção de financiamentos;
Giro.
de
Capital
no
liquido
acréscimo
30,4% representam
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CrS

0,021

'

...

/
/

OESPC04S OE VEII0Í3
CrS Q,CO>

1

J
INVESTIMENTOS

•

Custos Capitalizaos investimentos em Ativo Imobilizado,
em AndaInstalações
e
Obras
dos e Projetos de Expansão
de
aumento
um
com
mil,
513
7
036
Sento importaram em Cr$
deconforme
3 868 920 mil),
819% sotoe o exercício anterior (04
anexo.
no
quadro
monstrado
INVESTIMENTOS
EXERCÍCIO DE 1974
CAPITALIZADOS
EM ATIVO IMOBILIZADO E CUSTOS

a)

Cr$ milhares

_
—

E APLICAÇÃO

\

o,i»s

«ÍVsWi,;',; í.íJ"U f

Cr$ 34 432 mil —' reserva para contingências;
b) Cr$ 50 228 mil — reserva estatutária para pesquisa e
desenvolvimento tecnológico;
moO Or$ 96 275 mil — reserva proveniente de correção
mobiliários;
netàrla de títulos
red) Cr$ 63 658 mil — reserva proveniente de dividendos
cebidos em dinheiro.

Dividendos
Cr$
980085066,44
Participações Estatutárias:
— Presidente, Diretores e Conselheiros Cr$ 632 177,00
Cr$
122142220,00
_ Empregados
Cr$
4 430 818 786,38
_ Lucros Acumulados
"pro rata
Os dividendos foram calculados à taxa de 12%,
as ações
temporis", tanto para as ações ordinárias como para
preferenciais.

\

E'C&nG03

0OS nnocjTC? fi

SERVIÇOS

a)

tem
O valor creditado à conta Reserva para Contingências
ã
Emprea finalidade de cobrir possíveis decisões desfavoráveis
sa nas esferas judicial e fiscal.
"b" em obediência ao artiConstitulu-se a reserva do item
reservas, em consodemais
as
go nv 84 dos Estatutos Sociais;
de Renda, e csImposto
do
legislação
nancla com disposições da
capital.
do
aumento
ftituro
cm
tas serão aproveitadas
à dispoFeitas as apropriações acima especificadas, o valor
mil.
678
533
5
CrS
de
é
Ordinária
Geral
sição da Assembléia
aos
O Conselho de Administração da PETROBRÁS propõe
destinaçao:
a
seguinte
dê
se
valor
este
a
senhores aolonistas que

J'*1C0

!MPQST0
OUTflC_

e de
Conforme se verifica na demonstração de Resultados
deduzida
após
exercício,
Lucros Acumulados, o lucro liquido do
foi de CrS
a provisão para Imposto de Renda (Cr$ 148 000 mil),
de CrS
valor
o
adicionou-se
líquido
lucro
Ao
3 296 983 mil.
do
acumulados
2 481 288 mil, correspondente a reversões e lucros
do
271
mil,
778
5
CrS
exercido de 1973, formando o montante de
sedas
constituição
mil
244
593
para
qual foram apropriados CrS
guintes reservas:

ORIGEM

30,36

4 963

EXERCÍCIO

Administração

e dlreO Conselho de Administração, órgão de orientação
com
acordo
de
ção superior da Empresa e de suas Subsidiárias,
exercício.
o
durante
as normas estatutárias, fez 25 reuniões
Diretoria

FUNDOS INTERNOS

teresse.

Assembléias Gerais de Acionistas

Conselho de

ORIGEM

o Poder Público

Administração

CrS Distribuição
milhões
percentual

ESPECIFICAÇÃO

A PETROBRÁS esteve em permanente contato com o Minlstério das Minas e Energia, a que está jurisdlcionada, mantendo-o
suas aticonstantemente informado sobre o desenvolvimento de
meambos
De
Petróleo.
do
Nacional
o
Conselho
com
vidades, e
Inseu
de
assuntos
receu sempre a melhor atenção no trato dos

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

I

ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

1973

1974
Especificação

Valor

%

Valor

EXpCução

. . . 1891666 60,7 1139 937 57,1
6,3
7,9 12Q419
246478
Refinação ....
Transporte ma0,1
2 812
0,6
20073
ritlmo
Terminais e
1,4
27145
1754 0,1
oleodutos . . .
Industrialização
1,8.
36 303
1,8
54478
do xisto ....
26,8
918
534
25,2
437
787
Subsidiárias . . .
6,5
3,7 129 394
Diversos (1) . . 116 952
TOTAL ... 3 118 838 100,0 1 996 928 100,0
(D

-

Comercialização, Escritórios e Serviços

Variação
Valor

751729
120 059

65,9
95,0

17 261 613,8
( 25 391) ( 93,5)
18175 50,1
252 519 '47,2
( 12442) ( 9,6)
1 121 910

56,2

df
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D

%

PETRÓLEO BRASILEIRO SA

PETROBRAS

b)
EM PROJETOS DE EXPANSÃO — OBRAS E INSTALAÇÕES
EM
ANDAMENTO
CrS
milhares
i
1971 1973 Variação
Especificação
Valor %
Valor
Valor
%
%
62,7 851246 45,5 1005 557 188,6

Refinação . . . .2 456 803
Transporte maritlnio 317 678
Terminais e
Oleodutos .... 1054465
88729
Diversos (2) . . .

—

26,9 311081 16,6 743384 239.0
2,3 202984 10,8 (114255) ( 56,3)

3917675 100,0 1871992 100,0 2045683

TOTAL ....
(2)

8,1 506 681 27,1 (189 003) 37,3

109,3

Principalmente a construção do Centro de Pesquisas, na
ilha do Fundão, e Edifício Sede
—

3 868 920

TOTAL GERAL . .7 036 513

3 167 593

81,9

•EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO
1970/1974
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OUTROS
ENCARGOS
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CrS
MILHÕES
EXIG1VEL CURTO PRAZO
EXIG1VEL LONGO PRAZO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL

8 180
5 412
19 097

25,0
16,6
58,4

32 689

100,0

CAPITAL E AÇÕES

O capital social da Empresa, no inicio de 1974, elevava-se a
CrS 7 132 442 342,00.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril
de 1974 autorizou a incorporação, à PETROBRAS, da Refinaria
e Exploração de Petróleo "União" S.A. e da Companhia de Petróleo da Amazônia (COPAM), mediante troca de ações destas
duas Subsidiárias por ações da PETROBRAS. A incorporação foi
concretizada durante a Assembléia Geral Extraordinária de 20
de maio de 1974, em que o capital da PETROBRAS, aumentado
em CrS 181625 318,00 passou para CrS 7 314 067 660,00.

1970/1974

5>0~t

-i

1

A Assembléia Geral Extraordinária de 15 de agosto de 1974
autorizou a elevação do capital social para CrS 10 239 694 724,00
em conformidade com as seguintes diretrizes:

«10-1

20

Por sua vez, a estrutura do Passivo é a seguinte:

Em Ativo Imobilizado c Custos Capitalizados foram aplicados CrS 3118 838 mil, Investimento superior em 56,2% ao ano de
1973 (CrS 1996 928 mil), sendo que as atividades de Exploração
e Desenvolvimento da Produção absorveram 60,7% destes lnvestlmentos; cm Refinação, 7,9%; em Transportes Marítimos e Terminais e Oleoduto 0,7%; em Subsidiárias, 25,2%; e o saldo, em
outras atividades.
Em Projetos de Expansão — Obras e Instalações em Anr
damento foram aplicados CrS 3 917 675 mil, investimento que,
comparado com o de 1973 (CrS 1871992 mil), representa
um acréscimo de CrS 2 045 083 mil, ou 109,3%. Na área de Refino,
os principais investimentos foram as obras da Refinaria de São
José dos Campos e Araucária; em Terminais e Oleodutos, as obras
do Oleoduto Santa Catarina/Paraná e Terminal da Baia da Ilha
Grande.

72

71

74

73

a) subscrição particular de CrS 1462 813 532,00 (20%) em
ações preferenciais, independentemente da classe de ações,
possuídas pelos acionistas mediante utilização de parte
dos créditos da União, e integralização, em espécie, pelos
demais acionistas;
b) incorporação do valor de CrS 1462 813 532,00 (20%), integralizado com os saldos das reservas: Correção Monetária
do Ativo Imobilizado, CrS 173 564 543,48; Incentivos Fiscais do Estado do Ceará, CrS 3 030 321.50; Manutenção do
Capital de Giro, CrS 254 000 000,00; Correção Monetária
sobre Valores Mobiliários, CrS 149 313 914,74; Dividendos
Recebidos, CrS 38 715 248,56: Bonificações Recebidas em
Ações. CrS 7 444 440.52; Frações de Ações não Distribuídas,
CrS 164 658.48; Capital Excedente, CrS 95 442 469,50; Variações Positivas nas Incorporações, CrS 44 802 010,21; Reserva para Desvalorização de Investimentos, CrS
115 500 000.00. Total CrS 881 977 606,99 e mais Cr$
580 835 925,01 da conta "Lucros Suspensos".

/
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Em conseqüência foi distribuída como bonificação uma ação
nova para cada cinco antigas possuídas, da mesma natureza.
No fim do exercício restavam ainda para serem integralizadas 193 705 315 ações preferenciais, no valor de CrS 193 705 315,00
ficando o capital integralizado em Cr$ 10 045 989 409,00. A PETROBRÁS decidiu prorrogar, até 10 de janeiro de 1975, o prazo
para a referida integralização, em face do grande afluxo dos
interessados, nos últimos dias.
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Em conseqüência o capital da Empresa ficou assim constituido:
EVOLUÇÃO DO RESULTADO
É

DO

ANTES

cm ações ordinárias

cm ações preferenciais . . .

IMPOSTO DE RENDA

Total

1970 / 1974

1

I

-""

¦"¦¦'

8 070 615 352.00
2 169 079 372,00

Cr$

10 239 694 724,00
ESTRUTURA DO PATRIMÔNIO -

•¦¦¦'

1

CrS
CrS

A União Federal é o maior acionista da PETROBRAS, possulndo 79,8% das ações com direito a voto (ordinárias) e 80,7%
do capital integralizado (ações ordinárias e preferenciais); os
restantes 19,3% ficam em poder dos Estados e Distrito Federal
(4,1%), Municípios (1,3%), outras Entidades de Direito Público
(2.2%) e Entidades de Direito Privado e Particulares (11,7%).

/
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31-12-1974
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Em 1974, o número de acionistas possuidores de ações nomlnativas cresceu 12,5%, de 102407 para 115 257.
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Foram contabilizados n§> exercício Recursos para Aumento de
Capital da ordem de CrS 567 565 478,35, provenientes das seguin?es fontes:
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71

Imposto Único sobre Lubrificantes c
Combustíveis Líquidos ou Gasosos CrS

19 516 330,40

Contribuições Especiais (art. 48 da
Lei n.o 2004)
Cr$

792 235,27

Reinvestimento de dividendos atribuidos à União Federal
CrS
Total

Cr$

PC»l:J»VEL
A CUBTO

547 256 912,68
567 565 478,35
16-1 MilL.AlCH-M
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INDICADORES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

MTRiUOHlO

Os indicadores expostos em continuação mostram imediatamente ao acionista a vitalidade e solidez da Empresa, bem como
sua capacidade de remunerar o capital, estabelecendo, ainda, um
confronto com os níveis registrados no ano de 1973.
ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

1974

1974

FATURAMENTO (Cr$ milhões)
VENDAS LÍQUIDAS (CrS milhões)

LIQUIDO

H

1973 (*)

39 231
27 896

18 398
11 230

RENTABILIDADE DAS VENDAS
Lucro do Exercício/Vendas Líquidas (%) 11,82 16,36
LUCRO (após a Provisão p/Imposto de Renda
e/Manutenção de Capital de Giro) (CrS
milhões)
3
297 1 837
LUCRO POR AÇÃO (valor nominal Cr$ 1,00) 0,33 0,26
VALOR PATRIMONIAL DA ACÂO
1,90
1,89
LUCRO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO (%)
17,26 13,66
INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO (CrS
milhões)
7
036 3 869

APLICAÇÕES

FONTES

muni r\s

FUNDOS
.MJCA00J
ttjMJOS
ríXiVeNIf.NTES

\
N.

\
\.

LUCRO/INVESTIMENTO
Lucro/Ativo Imobilizado 1%)

!
INVESTIMENTOS

AcioO Conselho de Administração está certo de que os Srs.
dados
os
e
Informações
as
documento
neste
nistas encontrarão
PETROnecessários ao exame e julgamento das atividades da
BRÁS em 1974.
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 1975

21,77 16,59

(a) Arak.cn de Oliveira
Presidente

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ COMUM
Ativo Circulante/Passivo Circulante
C)
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1,96

Conforme se verifica no Balanço Geral encerrado cm
31/12/1974, o Patrimônio da Empresa (Ativo Total) importa cm
Cr$ 32 689 milhões, estruturado em:
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2,05

índices cie 1973 revisados para adaptação aos novos critérios.

(a)
(a)

%
(a)

654 5,0
DISPONÍVEL
1
15 119 46,3
REALIZÁVEL CURTO PRAZO
245
0.8
. REALIZÁVEL LONGO PRAZO
144 46,3
IMOBILIZADO
15
527
1,6
DIFERIDO
TOTAL

32 689

100,0

(a)
(a)
(a)

Ademar tíe Queiroz
Conselheiro
Irnack Carvalho do Amaral
Conselheiro
Waldcmar Lcvy Cardoso
Conselheiro
Adolplio Barroso de Vasconccllos
Diretor
Carlos Alberto Sholl Isnard
Diretor
Celso de Azevedo Daltro Santos
Diretor
Haroldo Ramos da Silva
Diretor
Leopoldo Américo Miguez de Mello
Diretor
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PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO
EM 31.12.1974
BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
QUADRO I
(CrS 1.000)

CGC -- 33.000.167

ATIVO
DISPONÍVEL
Caixa e Bancos
Títulos Mobiliários Vinculados ao
Mercado Aberto ..

PARCIAL

TOTAL

PASSIVO

993.163
661.088

1.654.251

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
Depósitos Bancários a Prazo Fixo. 58.654
1.225.906
Títulos Mobiliários
Contas a Receber
3.807.759
Clientes
Menos — Provisão para Deve10.000)
dores Duvidosos
(

4.792.903
Financiamentos (Nota 6)
Outras Contas e Despesas a Pagar
619.083

6.243.622
7.565.639

Ativo Circulante
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos Bancários a Prazo Fixo. 73.332
Financiamentos Liquidáveis em
95.774
Parcelas
Adiantamentos à Petrõbrás Internacional S.A. — BRASPETRO para operações no Ex372.373
terior (Nota 5). ¦
Menos: Custos de Exploração no .Exterior provisionados
( 365.161) 7.212

15.118.853
16.773.109

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Nota 7) (Quadro III)
Capital
Menos: Acionistas — Capital a
Intégralizar

10.239.694

Capital Integralizado

10.045.939

Reservas, Créditos e Lucros
Acumulados

Faturamento de Produtos
Faturamento de Serviços
Menos: Encargos de Vendas
mil de Imposto Único)

39.230.871
11.334.783
27.896.083

E SERVIÇOS
19.872.303

LUCRO BRUTO
8.180.096

8.023.785

DESPESAS OPERACIONAIS
Vendas

354.950

Gastos Gerais
Honorários da Diretoria
1.660
Despesas Administrativas
652.508
Despesas Tributarias
563.434
Juros,
Variações
Cambiais e Correções Monetárias,
Liquido
693.472
266.072
Outros

5.411.986

Custos com Pesquisa,
Exploração, Poços
Secos e Outros ...
Menos:
Reserva para Investimentos,
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

19.096.967

2.177.146

1.273.011

972.794

2.832.313

300.217

5.191.472

LUCRO OPERACIONAL
RECEITAS E DESPESAS NÃO
OPERACIONAIS
244.736

De Participação em Subsidiárias. 63.658
Custos com Exploração no Exte( 258.679)
rior, Provisionadbs
Insuficiência de Depreciação de
Anos Anteriores (Nota 2-a). ( 807.211)
85.743 ( 916.489)
Outros, Líquido

12.999.082
2.144.982

(CrS 6.142.271

CUSTO DOS PRODUTOS
VENDIDOS

193.705

9.050.973

38.280.264
950.607

Vendas Líquidas

32.689.049

Florestamento e Rèflorestàmento. 41.834
26.534
Outras Contas a Receber
IMOBILIZADO
Imobilizações Técnicas (Nota 4).
Imobilizações Financeiras (Nota
5) ;.v.

VENDAS (Cr$ 7.913.530 mil a
Subsidiárias)

TOTAL

EXIGÍVEL A CURTO
PRAZO
1.970.535
Financiamentos (Nota 6)
3.267.852
Fornecedores e Empreiteiros ....
Impostos (Principalmente Impôs2.194.067
to Único)
Dividendos a Pagar referentes a
Exercícios Anteriores ....... 11.758
Outras Contas e Despesas a Pagar
735.834
Passivo Circulante
"EXIGÍVEL
A LONGO
.
PRAZO

3.797.759
1.385.331
Subsidiárias e Coligadas
Empreiteiros
Fornecedores,
Contratantes e Outros
300.450
Adiantamentos
Outras
760.032
Estoques (Nota 3)
Bens a Alienar e Outros Ativos
25.037
Realizáveis

PARCIAL

QUADRO II
(CrS 1.000)

15.144.064

DIFERIDO
Custos de Perfurações de Poços
229.S03
em Andamento
Despesas Diferidas e Pagamcn297.637
tos Antecipados

MANUTENÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
PRÓPRIO
( 830.000)

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
( 148.000)

527.140

3.296.983

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.

32.639.049
As notas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO

DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31.12.1974

QUADRO III
(CrS 1.000)

CGC - 33.000.167

Especificação

Capital
I n Lear alitado

RESERVAS, CRÉDITOS E LUCROS ACUMULADOS
RESERVAS E CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL
Ações
CORREÇÕES MONETÁRIAS
Bonijicadas
Crédito da
Outros
e DividenUnião para
Capital
ImobiliTítulos
dos em
Aumento de
Giro
de
zações
Mobiliários
Dinheiro
Capital
Próprio
Técnicas

No inicio do Exercício
7.132.442 1.5I7.G32 173.565 149.314 254.000 44.637
Apropriações em 1974, do Lucro Liquido de 1973:
(Capitalizãvel
Dividendos — União
582.919
P/Lei)
Transferencia p/Comi.ssão de Encr(
gia Nuclear, conforme Legislação ..
35.662)
Outros
—
Participação nos Lucros
Empregados, Diretores e Conselheiros
Correção Monetária do Exercício (Nota 4)
799.073
Bonificações em Ações
1.912
Aumento de Capital:
Créditos e Reservas
2.425.886
( 1.103.317) ( 173.565)
( 149.314) ( 254.000) ( 46.324)
Incorporação da "União" e "COPAM"
(Nota 5)
181.626
Capital Excedente e Crédito por Incorporação (Nota 5)
140.245
Em dinheiro
165.790
Liberação do Imposto Único conforme
Legislação Vigente até início de 1974.
19.108
Recursos da Lei 4287 (Nota 1-h) ....
Recursos
(Nota
da
Recebidos
União
' 1-h)'
Amortização de Custo de Pesquisa e Exploração (Quadro IIi
Transferências pelas Aplicações em Aumento de Capital em Subsidiárias ..
Manutenção do Capital de Giro Próprio (Quadro II)
830.000
Reversões, Transferências e Outros ....
86
Lucro Liquido de 1974 (Quadro II) ....
Apropriação do Lucro Liquido de 1974.

96.275
980.680

No fim do Exercido

799.073

Para
Investimento

830.000

63.969

Lucros
Acumulados

Diversos

gíáò
267.135 151.243
r

35.662

170.445 17.265

( 113.000)

(

5.530)

3.537.686

(

582.9191

(

170.742)

(

84.425)

(

580.836)

711.820
741.919
(
(

( 35.662)

937.132)

428.756

9.050.978
10.045.98D

As notas anexas fazem parte Integrante das demonstrações financeiras.

34.432

50.22S

185.675

50.228

(
57.445

23.625

I

7.538 I
3.296.983 ¦

11.890

1.574

L574

I

354.986

354.986)

63.658

96.275

OUTRAS RESERVAS RESTRITAS
Para
Pesquisas c
Para
Especial
DcscnvolContinvimento
gências
Tccnolà-

244.593) 1
5.533.678 I
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PETROBRAS
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
O
NOTAS
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DIRETORIA
EM

NOTA 1 - DIRETRIZES CONTÁBEIS:
Os seguintes princípios e procedimentos contábeis adotados
financeiras
pela PETROBRAS na preparação das demonstrações
anexas merecem destaque:
a) Apresentação das contas —
Os ativos realizáveis e os passivos cxigíveis cm mais que 360
dias são demonstrados como a longo prazo, de conformidade
com o critério de adoção geral pela indústria petrolífera.
bi Títulos mobiliários —
As aplicações financeiras em títulos mobiliários, vinculados
ou não ao mercado aberto, são demonstradas ao custo acrescido
de correção monetária e juros ganhos.
c) Provisão para devedores duvidosos —
É constituída com base na estimativa das possíveis perdas
que poderão decorrer da realização de contas a receber de clientes, consideradas caso a caso.
di Estoques —
São demonstrados ao custo médio de compra ou produção,
realização.
que não excedem o custo de reposição e/ou valor de individual.
Importações em andamento são demonstradas a custo
"custo médio de
O petróleo produzido é contabilizado ao
produção quando da entrada nos tanques de armazenamento. O
custo de produção compreende mão-de-obra, materiais e suprimentos, depreciação de equipamento, amortização de custos de
perfuração de poços produtores, indenizações por lavra pagas
a Estados e Municípios, e outros custos indiretos.
Os estoques de matéria-prima e de produtos derivados de
petróleo, assim como o custo dos produtos vendidos, refletem
os novos níveis de custos decorrentes dos aumentos de preços
do petróleo no mercado internacional.
ei Imobilizações técnicas —
São demonstradas ao custo de compra ou construção, mais
correção monetária compulsória anual com base em coeficientes
oficiais que refletem a correção de valores monetários até o
ano precedente; as aquisições anuais são consideradas, pata
esse fim, como se tivessem ocorrido no último mês do ano. O
produto da correção monetária é creditado a uma conta de patrimônio liquido, para utilização em aumento de capital.
Os custos de pesquisa e exploração de novas reservas nacionais de petróleo são absorvidos nos resultados do ano em que
são incorridos. Os custos de perfuração de poços em andamento
são diferidos até a completação dos poços; os custos dos poços
que se revelam produtores são transferidos para imobilizações
técnicas e amortizados pelo método linear no período de cinco
anos a partir do inicio da produção de cada poço; os custos dos
poços que se revelam secos são absorvidos nos resultados do ano
da ocorrência. Os recursos recebidos pela PETROBRAS para
amortização dos investimentos em pesquisa e exploração são
utilizados para compensar parte dos custos dessas atividades incorridos durante o ano (ver item h).
Os custos de pesquisa e exploração no exterior, de responsabilidade da PETROBRAS, são absorvidos nos resultados mediante a constituição de uma provisão de montante equivalente.
A depreciação sobre custo e correção monetária é computada
pelo método linear e absorvida no custeio da produção de petróleo e derivados, de atividades de pesquisa e exploração, e diretamente nos resultados, conforme aplicável. As taxas utilizadas levam cm conta as estimativas de vida útil-econômica dos bens. A
depreciação do ano é corrigida pelos efeitos da inflação com base
nos coeficientes oficiais.
De conformidade com a legislação, a depreciação de navios é
acrescida por um montante equivalente aos recursos do adicional ao frete para renovação da marinha mercante aplicados durante o ano na aquisição, ampliação ou reparo de navios da PETROBRAS (Ver Nota 4).
*
f i Imobilizações financeiras
Os investimentos em empresas são demonstrados pelo custo
acrescido do valor nominal de ações bonificadas.
As bonificações recebidas em ações são creditadas diretamente a uma reserva quando decorrentes de correção monetária
de imobilizações técnicas ou de outras correções de patrimônio
liquido. As provenientes de lucros são creditadas a resultados e
depois transferidas para a mesma reserva.
g) Operações em moeda estrangeira —
São contabilizadas com base nas taxas de cambio vigentes
nas datas em que são realizadas. As disponibilidades, os ativos
realizáveis e os passivos exigíveis foram ajustados às taxas de
cambio vigentes no último dia útil do ano.
h) Reserva para investimentos —
De conformidade com a legislação, essa reserva é creditada
I» pelos recursos recebidos da União para investimentos em pesquisa e exploração, e II) pelo montante imputado a despesas tributárias e equivalente a isenções de pagamento de diversos impostos e taxas federais, a serem aplicados em investimentos em
pesquisa e exploração e em constituição e aumento de capital de
subsidiárias. A reserva é debitada em função das aplicações
feitas.
i) Reserva para contingências —
Uma parcela do lucro anual tem sido conservadoramente
apropriada para essa reserva para fazer face a reclamações de
impostos e outras que possam ser feitas contra a PETROBRAS.
j) Reserva para pesquisa e desenvolvimento
tecnológico —
É constituída estatutariamente mediante a apropriação, do
lucro liquido anual, de um montante equivalente a 0,5% do capi<tal social integralizado. A reserva é utilizada para absorver custos
incorridos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico.
k) Recursos recebidos da União e do
Conselho Nacional de Petróleo <CNP) —
Os recursos atribuídos à PETROBRAS na forma da legislação vigente — para amortização de investimentos e ressarcimento de custos extraordinários de importação de matéria-prima —
são registrados contabilmente em base de caixa.
1) Participações estatutárias —
A participação nos lucros prevista estatutariamente para
distribuição a empregados, diretores e conselheiros é contabilizada quando de sua aprovação pelos acionistas em assembléia geral
ordinária.
NOTA 2 - MUDANÇA DE DIRETRIZES CONTÁBEIS:
Nos termos de recente legislação tributária, a correção monetária anual das imobilizações técnicas e a determinação dos efeitos da inflação sobre os resultados estão sujeitos a nova sistematica de cálculo. A observancia da nova legislação tributária teve
o seguinte efeito sobre as demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 1974;
a) A correção monetária das imobilizações técnicas revelou
uma insuficiência de depreciação sobre correção monetária de
anos anteriores, de Cr$ 807.211 mil. Esse montante conservadoramente foi absorvido nos resultados como despesas não-operaciona is.
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b) A depreciação do ano incorpora a parcela de Cr$ 121.138
mil referente a correção pelos efeitos da Inflação, calculados de
conformidade com os coeficientes oficiais.
c) A variação cambial e a correção monetária de empréstimos vinculados à aquisição de imobilizações técnicas incorridas
a partir de 1 de janeiro de 1974 foram absorvidas nos resultados,
tendo ascendido a Cr$ 256.430 mil. Esses encargos"daeram anteriorcorreção momente diferidos para compensação pelo produto
netária das Imobilizações técnicas.
d) Os efeitos da inflação sobre o ativo monetário liquido
podem ser deduzidos, para fins de tributação, até o limite do
lucro liquido contábil. A correspondente provisão constituída, de
Cr$ 830.000 mil, foi apresentada como um encargo do ano e agregada a uma conta de reserva. Em 1973 essa dedução era calculada com base nos efeitos da inflação sobre o capital de giro e
demonstrada como uma apropriação do lucro líquido.
NOTA 3 - ESTOQUES:
Milhares de
cruzeiros
1.293.139

Produtos derivados de petróleo
Matérias-primas
Petróleo
2.563.575
Produtos intermediários e produtos químicos 383.794
Materiais e suprimentos para manutenção 1.210.535
Importações em andamento, principalmente dc petróleo 2.114.596
7.565.639

"UNIÃO" (73,26%) e da
tado, os acionistas minoritários da
COPAM (66,12%) receberam ações ordinárias c preferenciais
da PETROBRAS no valor de CrS 181.626 mil, correspondentes às
suas participações nos patrimônios líquidos avaliados. O capital
excedente e o resultado da incorporação (CrS 140.245 mil) foram utilizados em aumento de capital e o ágio anteriormente
pago pela PETROBRAS na compra das ações (Cr$ 117.267 mil)
está demonstrado sob despesas não-operacionals; a reserva especial de Cr$ 113.000 mil para desvalorização de investimentos,
existente em 1973 e constituída mediante apropriação de lucros,
foi
liberada em 1974 para aumento de capital. As vendas de
"UNIÃO"
e COPAM referentes ao período anterior â incorporação totalizaram Cr$ 642.156 mil e resultaram num lucro liquido
global de Cr$ 22.124 mil.
NOTA 6 - FINANCIAMENTOS:
Curto Longo
prazo prazo
(Milhares dc cruzeiros)

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico — juros de 6% e
12% e correção monetária capi55.251
talizável; liquidação até 1980 ....
Instituições financeiras do exterior
— juros de 5,5% a 11,5%, ajustáveis no futuro em função das
taxas do mercado de eurodólares;
1.135.396
liquidação até 1986
—
de
Fornecedores do exterior
juros
79.883
5% a 9,5%; liquidação até 1981 ..
—
condições
A.
Brasil
S.
Banco do
ajustáveis ao esquema de' impor700.000
tações de matéria-prima

Correção
Tolal
monetária
Custo
(Milhares de cruzeiros)
1.469.767
756.214
713.553

Equipamentos
540.723 501.102 1.041.825
Exploração e produção
2.768.337 2.588.757 5.357.094
Refinação
2.424.304 1.523.411 3.947.715
Transporte
428.666 295.915 724.581
Outros
Perfuração dc poços produtores 561.642 561.642
21.444 21.444
Direitos e concessões
7.458.669 5.665.399 13.124.068
Depreciação e amortização
acumuladas

2.022.573 3.371.146 5.393.719
5.436.096 2.294.253 7.730.349

134.409 111.086 245.495
Terrenos
Projetos de expansão — obras
e instalações em andamento 5.000.573 22.665 5.023.238
10.571.078 2.428.004 12.999.082

liquiA correcão monetária de 1974 resultou num aumento
utilizados
foram
mil
32.619
Cr$
dos
mil,
quais
do de Cr$ 831.692
monetana de fipara compensar perdas de cambio e correção
imobilizado
nanciamentos vinculados a aquisições de bens do incorporados
foram
mil
799.073
Cr$
remanescentes
Os
técnico.
ao patrimônio líquido.
Cr$
A depreciação e a amortização do ano totalizaram in1.178.855 mil e foram absorvidas no custeio das atividades
dustriais (Cr$ 1.154.949 mil) e diretamente nos resultados (Cr$
23.906 mil).
De conformidade com a legislação, uma parcela do adicional
ao frete para renovação da marinha mercante fica depositada
em nome da PETROBRAS para aplicação em aquisição, ampliao ano
ção ou reparo de navios. Os recursos aplicados durante
totalizaram Cr$ 10.039 mil e os disponíveis em 31 de dezembro
de 1974 para futura aplicação ascendem a Cr$ 271.161 mil.
NOTA 5 - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS:
Adiantamentos
vara
Ações
aumento dc
capital
(Milhares de cruzeiros)
Subsidiárias (participação dc 99,99% no
capital)
Petrobrás Química S. A. — PETROQUISA
Opera unidades de produtos petroquímicos e participa de empreendimentos
vinculados à expansão da indústria
petroquímica no Pais nos termos das
604-082
599.974
diretrizes governamentais
Petrobrás Distribuidora S.A.
Opera na área de distribuição de de4.591
649.975
rivados de petróleo
Petrobrás Internacional S.A. — BRASPETRO
Opera no exterior como uma extensão
das atividades atribuídas no Pais
á PETROBRAS nos termos da legislação sobre política nacional de petróleo.
Outras, inclusive coligadas
Obrigações Reajustáveis de Centrais
Elétricas Brasileiras — ELETROBRÁS
c depósitos para futura conversão
nesses títulos
Outras imobilizações financieras

2.445.415
175.307
2.107.130

1.970.535

NOTA 4 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS:

Edificações e benfeitorias

65.001

49.992

33.364

1.299.941
58.439

642.037

126.347
18.218
1.299.941

642.037

642.037
1.502.945
2.144.982

A participação da PETROBRÁS no patrimônio liquido em
31 de dezembro de 1974 de cada uma das subsidiárias, conforme
demonstrações financeiras examinadas por auditores independentes, excede o montante dos investimentos acima.
A PETROBRÁS assegura à BRASPETRO o reembolso dos
custos incorridos em projetos exploratórios que não resultem em
exploração comercial e tem suprido os recursos financeiros necessários aos empreendimentos.
as subsiEm maio de 1974 a PETROBRÁS incorporou
"União" S. A.
diárias Refinaria e Exploração de Petróleo
e Companhia de Petróleo da Amazônia (COPAM) com base nos
seus patrimônios líquidos escriturais em 31 de dezembro de 1973
avaliados por peritos avaliadores independentes. Como resul-

4.792.903

Os financiamentos estão vinculados principalmente à compra
de equipamentos e à construção e ampliação de novas unidades
industriais e de navios.
NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital —
O capital cm 31 de. dezembro de 1974 está representado por
8.070.615.352 ações ordinárias e 2.169.079.372 ações preferenciais
do valor nominal de CrS 1,00.
As ações preferenciais não asseguram direito de voto, são
inconversiveis em ações ordinárias, e vice-versa. Os portadores
de ações preferenciais têm prioridade no caso de reembolso do
capital e na distribuição do dividendo mínimo de 5%.
b) Reserva para investimentos —
Como facultado pela legislação, em 1974 a PETROBRÁS aplicou recursos no total de CrS 1.292.118 mil da reserva para invéstimentos para compensar investimentos em pesquisa e exploração e em subsidiárias mediante crédito aos resultados (Cr? 937.132
mil) e transferência para lucro, .-.cumulados (CrS 354.986 mil)
respectivamente. Em 1973, os recursos recebidos foram aplicados
principalmente na compensação dos investimentos em pesquisa
e exploração.

PRICE WATERHOUSE PEAT & CO
28 de janeiro de 1975
Acionistas
Aos Diretores e
Petróleo Brasileiro S. A. — PKTR.OBRAS
Examinamos o balanço patrimonial da Petróleo Brasileiro
S. a. — PETROBRÁS em 31 de dezembro de 1974 e as correspondentes demonstrações de resultados e da movimentação das eontas do patrimônio liquido do exercício findo nessa mesma data
(Quadros I a III). Efetuamos nosso exame consoante padrões
reconhecidos de auditoria e de acordo com os requisitos do Banco Central do Brasil para as companhias de capital aberto, incluindo revisões parciais dos livroste documentos de contabilidade, bem como aplicando outros processos técnicos de auditoria
na extensão que julgamos necessária segundo as circunstancias.
Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras
são fidedignas demonstrações da posição financeira da Petróleo
Brasileiro S. A. — PETROBRÁS em 31 de dezembro de 1974 e dos
resultados das operações do exercício, de conformidade com principios contábeis geralmente adotados. Esses princípios contábeis
em relação ao ano anteforam aplicados de maneira consistente
'decorrentes
de alterações na lcrior, com exceção das mudanças
Diretoria sobre as
2
da
Nota
na
mencionado
conforme
gislação
demonstrações financeiras.
(a) 1'rice Watcrhousc Pcat & Co.
Contador Responsável
CRC-GB-4
Osmar Schwacke
GEMEC-RAI-72/016-PJ
CRC-GB-8.233
GEMEC-RAI-72/016-ll-PJ

PARECER

DO CONSELHO

FISCAL

O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRÁS,
representado pela totalidade dos seus membros efetivos, abaixo
assinados, reuniu-se, nesta data, em cumprimento ás disposições
legais e estatutárias para examinar as contas da Empresa, relativas ao exercício de 1974, representadas pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstrações de Resultados e
de Lucros Acumulados; c) Notas explicativas sobre as Demonstrações Financeiras; d) Certificado de exatidão das referidas peças contábeis e dos livros e documentos de contabilidade, expcdido em 28 de janeiro de 1975 pelos auditores externos, PRICE
WATERHOUSE PEAT & Co; e e) Relatório de Atividades a ser
apresentado pelo Conselho de Administração a Assembléia Geial,
no qual é formulada proposta dc destinação dos lucros acumulados.
Constatada a regularidade das operações sociais através
minucioso de todos os documentos acima referidos e
exame
do
de levantamentos especialmente realizados com o objetivo de aferir a lucratividade e a operosidade da Empresa, está o Conselho
Fiscal inteiramente cônscío para recomendar à Assembléia Geral
Ordinária dos Senhores Acionistas a aprovação integral das contas em apreço.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 1975
(a) Victor Calixto Gradin Boulhosa
Presidente
(a) Sylvio Gomes
(a) Augusto de Almeida Lyra
Conselheiro
Conselheiro
(a) Aldc Fcijó Sampaio
(a) Afranio Cavalcanti Melo
Conselheiro
Conselheiro
SERPUC - 032/75
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Queda de preços no atacado
não afeta tabelas da carne

Ceplac diz que retenção
na exportação de cacau é
redistribuição de renda

A carne bovina continua cm baixa no
mercado atacadista sendo oferecida ontem a CrS 9,50 o quilo do dianteiro (carne de primeira) e CrS 5,00 o traseiro
(carne de segunda).
No varejo, entretanto, continua inalteradas apesar das promessas do Slndicato do Comércio Varejista de Carne
Fresca de que seus associados baixariam
os preços assim que estes caíssem no atacado.

Salvador — O secretário-geral da Ceplac, Sr
José Haroldo Castro, defendeu ontem a retenção
de 15% do valor das exportações do cacau não somente porque esses recursos são reinvestidos na
cacauicultura, mas principalmente porque "essa retenção é uma forma de redistribuir a renda gerada
pela lavoura cacaueira do Sul da Bahia, região que
tem uma população de 2 milhões de habitantes e
apenas 5 mil produtores detêm 70% da renda".
Respondendo a críticas da Federação da Agricultura da Bahia de que "o cacau é um dos produtos discriminados pelo Governo, por ser cobrado nas
suas exportações um confisco de 15%", o Sr José
Haroldo Castro acrescentou que "somente através
da taxa cambial é que se pode executar serviços em
volume e qualidade capazes de levar a cacauicultura
a melhores dias e garantir a eternidade da sua rentabilidade econômica".

fra, quando o produto tem um preço elevado, os comerciantes geralmente têm
prejuízo.
No entanto, esta afirmação não é
confirmada pelo Sindicato do Comércio
Varejista de Carne Fresca que diz que
na entressafra os comerciantes também
vendem mais caro e sendo assim suas explicações não são procedentes.
Os comerciantes argumentam que,
além disso estão cobrando os preços determinados pela tabela sugerida pelo
próprio Sindicato. Nesta discussão porém, a mais prejudicada é a dona-decasa que apesar de suas reclamações
continua pagando o produto a preços
altos.

Explicações
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O nivel do endividamento da rede bancária junto ao redesconto de liquidez do Banco Central caiu ontem
para CrS 1 bilhão 350 milhões, segundo informações oficiais, refletindo as
boas condições de liquidez do sistema
bancário com a.s recentes liberações
recursos pelo BC, especialmente
de
através do refinanciamento compensatório no valor de CrS 3 bilhões.
Há uma semana, precisamente na
quarta-feira, o redesconto ainda atingia a CrS 3 bilhões. Atualmente só estão endividados junto ao redesconto
os bancos de menor porte que não tinham carteira de Letras do Tesouro
para lastrear operações com cheques
do Banco do Brasil, nem dispunham
de volume de depósitos substanciais
para serem beneficiados, em grande
escala, pelas últimas decisões do Banco Central.
A saída dos grandes bancos do
redesconto de liquidez lhes dá, agora,
grande tranqüilidade operacional, estando a maior parte aplicando regularmente suas disponibilidades de caixa no financiamento do capital de giro para as pequenas e médias empresas (com os recursos da liberação de
A% dos depósitos compulsórios) e às
atividades econômicas em geral (com
os recursos de refinanciamento compensatório).
A conseqüência imediata tem sido a redução das exigências de saldo
médio para a obtenção dos financiamentos, embora estejam sendo atendidos inicialmente os clientes mais
importantes e aqueles que há muito
tempo estavam na fila.

Titulo

1

lílrobri»
ITWSP

D Taxa

1.55

1.35

dos

%

H2

Durante a audiência será entregue
ao Ministro um documento analisando
a situação e sugerindo, entre outros
pontos, a liberação de financiamentos
para criar bezerros, garrotes, matrizes e
animais de recria. O documento pedirá
a elevação da pauta do bezerro, de Cr$
400.00 para CrS 600,00 e recomendará a
ativação das compras para estocagem.

0,90

anuais

A seguir, ai taxas mediai
principais vencimentos.

Vencimentos

CFP amplia
financiamento
a sacarias

desconto

de

Vendi

Compra
Isentai
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16/05

(%)

1/4
1/2
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26,03
02 04
09/04
16/04
23/04
30/04
07/05
14/05
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de câmbio

A Gsrénriê de Operações de Cambio do Banco
Central ,Gscam) afixou, orlem a cotação da nioé<
dè americana. O dólar foi negociado a Cr$ 7,560
Nas opecompra
• Cr$ 7,620
par»
para venda.
rações com bancos sua cotação foi de Cr$ 7,589
para repasse e CrS 7,613 para cobertura. O sistema
bancário no Brasil tem afixado as taxas das d?ma's moeds: no momento da operação. As taxas
médias temam por bise as cotações de fechamento
no mercado de Nova Iorque.
Ontem CrS
4a.«Feira
l,0r,02
7,6215
1,0005
Csnadá
Inglafccfi
2,4125
18,4)99
2.4Í60
2.4CCO
18,3337
2,4060
30 tias Fuiu'oi
°0 Dias Futuros
2,3745
18J394
2,3805
0,029050
0,029100 0.2217
Belgici,
0,4225
0,4215 3,2118
H.-landa
0,001583
Itália
0.001590 0,0121
0,0425
0,0420 0,3200
Portugal
0,2555
0,2545 1,9393
Suécia
0,4305
0,4312 3,2857
At'manha Oc.
0,003485
Japão
0,003470 0,0264
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D Mercado de obrigações
e debêntures
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O morado interbancário de cambio p»ra cenesteve
ontem
bastante
equilibrado,
t ritos
pruntos
co™ muitos negócios, operando a taxa de CrS 7,603
« CrS 7,513 para telegramas e cheques. O bancário
futuro
a.vescn^ou-ie
com
poucos
procurado, mas
negócios, dsvido ao número reduzido de vendedores. As taxai situaram-se em Cr$ 7,620 mais 1,80%
ao nièi pari contrates de 30 até 180 dias de pra-
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Ontem começaram a ser negociados os Certiflcade* de Dpdó-Ítoj Bancário do Banco de Oesenvolv:mento de Minas Geraij emitidos na última quarta-teira. no valor de CrS 50 milhões. Os papéis pagam juros trimestrais de 8% ao ano sobre seu valor nominal corrigido pelos índices das ORTNs. Sua
cot.-cão ontem foi de Cr$ 98,00 para compra e CrS
99,00 para venda.

D Interbancário

ITN

Brasília — Com o objetivo de proteger a indústria
têxtil de sacaria, que se encontra em dificuldades, a
Comissão de Financiamento
da Produção (CFP) decidiu
conceder empréstimos d e
comercialização através da
política de preços mínimos
a todas a.s empresas do setor e não apenas às localizadas nas zonas produtoras,
como era feito anteriormente.
Pretende-SC

Foram as seguintes as coUções médias para
pepéis negociados ontem no mercado aberto:

Os pecuaristas querem ainda a criação do seguro de comercialização do gado e que os frigoríficos recebam adiantamento total dos financiamentos para
estocagem. Vão sugerir também a ampliação do período de estocagem que deverá ser feito tanto na safra como na
entressafra.

Paia o presidente da Comissão de
Pecuária de Corte á crise na pecuária
não se restringe apenas a Minas, mas
a todos os Estados que sofrem uma retração de negócios, com a redução dos
preços do bezerro, do garrote e do boi
gordo.
Vamos tentar encontrar um denominador comum e para Isto solicitamos uma audiência com o Ministro Paulinelli. á qual também deverá estar presente um representante da Confederação Nacional de Agricultura.

O mercado aberto He le"a< rio Tesouro Nacional
apresentou-se ontem muito movimentado, com granvode interesse p^ra compra e vettla de papéis. O
lume de dinhei'0 no mercado era sunenor ao de
letras, mas (¦<>•. não cheaaram a ;er insufle entes
As mk.-.s anua.s
pjra as nece-sidsdes de aplicações.
de drscor.io ertavim a 19,10% no inicio das operado período
decorrer
ções, ca'ndo ecentuadamente no
a 18 90'=;. quando ocorreram a maior parte dos ne
de
em torno
No fechamento, situaram-se
gócicí.
18.60%.
estiveram
pouco
Os financiamento*
para hoie
na abeiprocurados, cam í.i taxas em 1,70% ap<m-_
tura. Dur?nte o dia, foram declinando até 0,60%, com
Os
oferecido no fechamento.
o mercado bastante
ocorra um volume
heie
aue
e<o?'"m
opiradoies
maior de aplicações por parte da clientela, para remunerar os rerur«o« ocioso* durante o fim de semana, e que o Binco Central coloque mais Letras no
mercado a fim de estabilizar a nível das taxei. O
volume de negócios em letras do Tesouro Nacional
somou estem CrS A bilhões 285 milhões, segundo
amostragem da ANDIMA.

7/8
1/4
9'16
11/16
5/16
1/2

1/4
1/2
1/2
7/8

dias

Quatro

%

Será sugerida ainda a criação de
condições para aumento das exportações, através das escritórios comerciais
localizados nos paises do Mercado Comum Europeu.
O presidente da Comissão de Pecuária de Corte anunciou ainda que no documento a ser entregue ao Ministro da
Agricultura, os pecuaristas pedirão a
prorrogação de suas dividas sem que isto
venha limitar as possibilidades ae ofcrtenção de outros financiamentos.

Problema nacional

O Mercado de LTN

(%)

(%)

mês
meses
meses
meses
ano

6
1

-

Belo Horizonte — Em reunião da
Comissão de Pecuária de Corte da Federação da Agricultura de Minas realizada ontem, os pecuaristas mineiros
decidiram pedir uma audiência ao Mihlstrò da Agricultura, Sr Alysson Paulinelli, para expor a situação critica da
pecuária mineira, que afeta até o setor
granjelro.
A crise da pecuária de carne, revelou o presidente da Comissão, Sr Hélio Toti. é gravisima e não podemos
mais esperar por medidas de efeitos a
médio e longo prazos. Se o remédio não
vier rapidamente o paciente morrerá,
tal o clima de angústia.
Ontem o Frigorífico Minas Gerais
CFrimisa) recebeu autorização de abater 600 bois diários ao preço de. CrS HO
a arroba, visando atender ao programa
de estocagem.

LTN
1.35
0,r/O
ORTN
1.40
''.05
ORT/MG - B4-RGS-SP 1,45 1,10
1,50
1,15
letra Cambio < CDB

A fexi interbancária de cambio de Icndres, no
mercado do eurodóiar, fechou
cn'em, para o periodo df tois mates cm 5'i6°'o. Em dotarei e franco* «uicoí foi o segunte o seu comoortamento:
Dólares:

3/4
1/8
7/16
9/16
3/16
3/8
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Um

que o baixo
atacadista
levando-se
a entressa-

Minas quer mostrar crise a Ministro

Foram ai seguintes as taxai médias mensais dt
financiamento, a curtíssimo prazo, entrt instituições
com posições n:s seguintes papéis:

Euroílólar

Sete dia*
mês
1
n-.-s-s
3
meses
meie»
ano
Francos suijoi:

I

O Financiamentos

O 8»nro d» Re<erva Federal de Dallas c St.
louis reduzirá sua taxa de desconto de 6 75 _ otrt
6,25% *n mo a partir de hnje, segundo Bnuncíou o
Banco rfa Retivva .Fedaral. O ouVót 10 banrc<, integr?r,»c < Ho Sistema da Reserva Federa!, adot.vâo e
medi d a a partir de segunda-feira, A dec são senuf.
a orifttTtscÃn dn rW.co da Re«erva F-deral d* facilitar
o ceei so ao crédito para reativar a economia e benorte-amerícínos
operím
bancos
que
neficia
junto ao Brasil que poderão reduzir suas taxas de
juros privíleg'ados (primt-ratt).

(T.J

1 I II
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O mercado de trocas de reservas federais, através de cheques do Banco
do Brasil para cobertura por um dia
das perdas na compeyisação dos bancos comerciais, apresentou-se mais
uma vez oferecido, ontem, refletindo
a excelente liquidez do sistema bancario. Apesar da compensação de CrS SOO
milhões referentes às Letras do Tcsouro Nacional emitidas quarta-feira,
o mercado suportou tranqüilamente a
pressão sobre a caixa do sistema banOs primeiros negócios foram
cario.
realizados com taxas ao redor de
9,607o ao ano. No decorrer do período
as taxas foram declinando sucessivamente, sendo que após o período da
cobertura na compensação, situaramse até 2,40% ao ano. Os finaneiamentos para hoje mostraram alguma
procura no inicio das operações, com
negócios em torno de 1S.00% ao ano,
mas acompanharam, também, a tendência do mercado, situando-se em
torno de 6,00% ao ano no fim da tarde. Para segunda-feira, no entanto, se
espera alguma pressão, devido aos recolhimentos de tributação federais. O
volume de negócios com cheques do
Banco do Brasil somou CrS 691 mllhões, segundo amostragem da
ANDIMA. Acima estão assinaladas as
taxas médias mensais de suas operações até janeiro e as diárias até ontem

Redesconto de
liquidez cai a
Cr$ 1,3 bilhão

—

I I

13,4,7|SI9W21

Os açougueiros explicam
preço da carne no mercado
não lhe traz grandes lucros
cm consideração que durante

-

2,10

2,15

2,12
2,10

2,17
2,15

O mercado de Obrigações Rcajus- paulistas foram comprados por CrS
táveis do Tesouro Nacional apresen- 109,10 c vendidos por CrS 109,40. Os titou-se ontem com alguma
procura lulos mineiros recêm-lançados, de 7
com
negócios
papéis,
principalanos de prazo com juros de 9%, fopara
mente para os papéis do leilão, que te- ram cotados a CrS 109,75 para compra
rã seu resultado divulgado hoje. A boa e a CrS 110,00 para venda. O mercaliquidez do mercado proporcionou do. secundário de títulos privados de
grande procura para todos os papéis renda fixa esteve mais movimentado,
embora houvessem poucos vendedores, com maior procura para as letras de
sendo realizado um volume razoável cambio e para CDB de até 200 dias,
de negócios. As ORTNs foram coladas Os financiamentos por um dia estia CrS 109,30 para compra e a CrS veram oferecidos, com as taxas entre
109,60 para venda. Os financiamentos itso% e 1,30% ao mês.
por um dia foram pouco procurados,
com as taxas declinando de 1,60% ao Acima, as taxas médias mensais
mês, na abertura, para 1,00% no fe- de rentabilidade oferecidas à aplicachamento, com o mercado bastante ção da clientela, nos diversos títulos
0lertm
(no caso de litulos vrivados' pfíptHs de
relação aos títulos estaduais,
linha) negociados no mercaprimeira
o mercado também apresentou procura
do aberto.
generalizada para iodos os papéis. Os

de
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Durante a reunião os pecuaristas pediram que a Federação da Agricultura
Inclua no documento o pedido de redução dos preços do bezerro e garrote, para
efeito de fiscalização, pois o que ainda
vigora é de Cr$ 800,00 que dominou no
período do mercado em normalidade.

Extensão da crise
O Sr Hélio Toti disse que a crise da
pecuária já extrapola o setor, afetando
também o comércio de frangos e criando uma grave crise no setor granjelro
do pais.
A crise, segundo afirmaram ontem diretores da Granja Alvorada robteve
concordata do juiz da Segunda Vara) já
paralisou 30% das granjas destinadas a
engorda de frangos.
Milhares de pintos foram sacrificados em Minas e este método somente
não continua na mesma intensidade
porque os criadores passaram a jogar os
ovos no mercado,.

Na área do Sul do Estado
de influência do cacau exlstem 90 mil quilômetros quadrados, dos quais apenas

r

n

Uma apuração gastronômica

A Assessoria Econômica do Ministério da Fazcn
da reuniu ontem a imprensa carioca para dar pw<i
da qualidade das 10 mil e 300 toneladas de an^
importadas da Itália a 398 dólares CIF (Cr$ 3 mil
32) a tonelada.
Os jornalistas sentaram-se à mesa de reunião
do Ministério da Fazenda e em seguida entraram na
sala os assessores do Ministro trazendo duas panelas de arroz cuidadosamente cozido para que os
representantes da imprensa provassem o sabor do
produto.
Com ar triunfante os assessores do Ministério
da Fazenda solicitavam aos jornalistas que dcsse.n
suas opiniões sobre a qualidade do arroz. Vieram os
pires e as colheres e uma secretária servia cuidadosamente as doses pequenas e dizia:
JEsíe arras é sagrado, podem comer à vontade.
Alguém, perguntou logo em seguida: Foi benzido?
Nós fazemos questão de ouvir a opinião de
vocês. Coma — acrescentou o chefe da Assessoria —
a um jornalista. Não, obrigado — respondeu ele —
eu prefiro o arroz de Goiás.
Alguns minutos depois terminou a pitoresca
reunião, e de concreto apenas duas informações foram dadas: não se sabe ainda quando o arroz será
distribuído aos supermercados e nem o preço de venda aos consumidores.

Mercadorias
São Paulo
ARROZ — Tipos especiais. Mercado
calmo. De grãos longos — Amarelão
dos Estados Centrais CrS 210215.00,
230/
Catarina
CrS
Amürelão
Santa
235,00, Blue Be|lo do Sul CrS 230/
235,00. De grãos curtos — Catelo do
Sul Cr$ 215/220,00, por saca de oO
quilos. Colações Inalteradas.
QUEBRADOS DE ARROZ - Tipos es3/4 de arroz
pecííis. Mercado firme
CrS 150/153,00 e 1/2 arroz CrS 100/
*aca
de 60
105,00, por
quilos. Corações inalteradas,
FEIJÃO (Safra das águas) — Tipos esMercado calmo. Bico de Ouro
peciais
CrS 110/120,00. Carioquinha CrS 120/
Chumbinho CrS 110/115,00.
130.Ce.
Jalo CrS 160/170,00. Opaguinho CrS
130/135,00. Preto Cr$ 120/130,00. Rajado CtS MO/150,00. Rosinha CrS 160/
Roxão calado CrS 290/300,00
170,00
e Roxinho OS 235/2-15,00, por saca de
60 quilos. Cotações inalteradas.

BATATA — Mercado frouxo. Lisa, es*
pecial CrS 50/60,00. De primeira CrS
20/25,00 e de segunda CrS 10 15,00.
Comum, especial CrS 25/30,00. De primeiro CrS 15/20,00 e de segunda CrS
6/10,00. por saca de 60 quilos. Co*
taçôcs inalteradas.
CEBOLA -- Mercado Time. do Rio
"Norte"
"Ilha"
Cr$ 2/2,20 e
Grande,
de Santa Catarina,
CrS 2,20/2,30
e
"Pera"
CrS 1,90/2,00, por quilo. Cotações inalteradas.
BANHA — Mercado calmo. Caixa com
30 pacotes de 1 quilo CrS 225r230,0O
e com 12 latas de 2 quilos CrS 200/
Cota(õei Inallere205,00, por caixa.
das.
AMENDOIM - Mercado calmo. Em casca, especial CrS 62/65.C0, por saca de
25 quilos; Descascado, catado Cr$ ....
3,90/4,00, por quilo. Cotações imiteradas.

Recife

MjtH0*_

Mercado firme. Amarelo, R.tif.
In- «emiduro CrS 58/59,00,
saca do
produtos
por
re- é0 1uil05- Cotações inalteradas. mercado
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o
Servi*
desta
Capital,
segundo
ço de Informação do Mercado Agr co'a
da Secretaria de Agricultura, Empresa
Agropecuária
Pesquisa
de Winai
de
Gerais e Cia. de Armazéns e Silos dt
Mtnãi G»rais:
Produtos Estoques
Min.
Máx.

Extra
Eitávíl

2/0.CO

Amarelinho

Belo Horizonte

Amarelão

260.00

São Paulo — Os 11 tipos de algoe beneficiados
cm
does
produzidos
São Paulo não sofreram modificações
no» seus preços, durante o pregão de
ontem da Bolsa do Mercadorias, considerado calmo pelos especialistas.
O tipo 5, Paulista, foi negociado a
CrS 100,00 a arroba. Os demais tipos
produzidos e beneficiados em outro*
Estados também não tiveram suas cotacões modificadas, o tipo 5, de Go ái
(oi vendido a Cr $118,00 a arroba.

CrS

CrS

270,00

280,00

externo
MIS

ABERTURA

MIN.

MÁXIMA

FECH.

DIA

ANTERIOR
N?
MAI
JUl
SET
OUT
MAR
MAI
JUl
MAI
JUl
SET
NOV

11

29,50- ,45 29,50 27,85 28.C0- ,15 28,09
28,45- ,50 28,50 26.90 27,00- ,15 27.07
27,35- ,36 27,36 25,80 26,10-5,80 25,93
26,60- ,70 26,70 25,20 25,25- ,20 25,22
22,95
24,00-3,80 24.00 22,70 22,90-3,OOBA
22,51
22.903.25BA 22,95 22,60 22,50- ,59BA
22,30
21.80N
21,80
22,30- ,50BA
N? 12
s/cot.
-30,351-1
30,35
s/cor.
-29.30N
29,30
27,5O-8,00BA
28,00
/cot.
s/cot.
27.60N
27,60
AlGODAO

(NY)

MAI
JUl
OUT
DEZ
MAR
MAI
JUl

41,16- ,15
41,23
40,80
40,90
41,25
42,20
42,20
41,80
41,90
42,20- ,23
43,84
43,84
43,48
43.47B
43,90
44,80 44,80 44,50 44,50- .51 44,88- ,90
45.68- ,78BA
45,55- ,60 45.60 45.50 45,20- ,30BA
46,20 46,20 46,20 45.87B 46.33B
46,80-7,00BA
46,90 46,90 46.77B 47.23B

MAR
MAI
JUl
SET
DEZ
MAR
MAI
JUl

71,00 70,50 70.70 71,75
71,00- ,20BA
64,50- ,40
64,55
63,65
63,80
64,90
61,40
61,40
60,70
60,85
61,90
59,90
59,90
59,15
59,30
60,35
58,00 57,85 58.05N 58,80
58,10- ,50BA
57,10 56.90 57,05 57,73
57,10- ,40BA
56,25 56,25 56.55N 47/.W
56.257.00BA
56.00N 56.65N
55,75-6,50BA -

CACAU

(NY)

137,50

SET V0.00 142,00 133,00 133,00 143,00
141,00
138,00- 6,ooa
•eso 143,00
136,00
Hoje, os preços de merca- out
144,50
141,00-140,00
143,50 146,50 140,00
luto
rin
rln
mnlvsi
pqrnn
aa
esiao
JANDEZ
ao
juia ep maiva
i48,70
144,00. 2,50
142,50
utl-í 14900
, , , , '49.50
150,00
143,00- s.soba isi.co
145,50
em CrS 2,60 o quilo pago ao mar
úlE0 de soja (Chicago;
produtor, enquanto que
mínimo é de CrS 2,26. Quan- MAR
2}X0
5$ 57^-55 jíjT
26,85
26,35. ,55
to a sacaria, depois de um WA!
26,15
2o,eo 27,40
rtlra causacia
nprindn ac
ríi> aiw.
pausaria, por
nor^Gl0JUl
peuoao

tem, para sacas de 60 quiics, segundo Agulha do Sul
Casas
Estável
das
i
informações da Ceasa
Cias:
Compr. V.ntta BATATA
c,j
Firme
C,j
Açúcar
75,00
80,00
...„„
Arroz
260,00
270,00
FEIJÃO
Jalo
Feijêo 140,00 150,00 Enxofre
„
Farinha d.
E!lavtl
Comum
mandioca 85.00 90,00 Preto
Min.
Má».
Estável
Cebola
103,00
162.00
„,,„_
120,00 168,00 MIIHO

ARROZ

-¦
Cotações dos principais
agrícolas de Pernambuco no
atacadista desta Capital, on-

.—.
gião Centro Sul e. assim estimular também a procura
Mercado
de juta e malva. Para obter
o financiamento (EGF), as
indústrias terão que provar
——;
Chicago • Nov» lorqu» - Colações futurai nai Bolsas de Mercadorias d«
que pagaram ao produtor
onlem:
Nava
l0,C|Ue'
•
preço mínimo estabelecido. Chi"9°
MÂX|MA
fECH
Ou. no caso de adquirirem
anterior
a materia-pnma de intermediários, esses terão que
——
trioo (Chicago)
fornecer um comprovante
1/2
de que pagaram o preço mi- mar 368 375 364 a« i/2-w
fo
nimo ao produtor. Sul .'.'.'. i 357 360 352
353 357 1/4

nrovante.

60% estão ocupados pela
cacauicultura. Logo, disse,
milhões de hectares, muitos
dos quais de propriedade de
cacauicultores, estão completamente ociosos.

Ociosidade

25,87
25,10

24,10 24,45
manobras especulativas
23,90
set . '. . . 5421 24,55
23,20 23,60
23,60 22,5
23,10
. . 23,25 J2g0
. 22rfQ
aliadas• à c'ueDra
ouebra aa
da sana
safra out.
«
2220
22 70
,. com as cotações jan
Si-ÍHl
21,80
21.80 22,22
73/74, esta
22,00 22,30
21,50
21,90
21,50
21,70
21,70
estáveis, ao nivel de Cr$ mar
13,00 0 quilo. No ano passa" cafi c <ny)
——
——
—ttz
zr-~
do, no mesmo período, che49.25B
49,50
49,508
50,50
„„,.„,„ a„ CrS
n-e 17,00.
irj nn
MAR
Jj^f
51,10
si,40- ,soba 51,60
garam
; , 51;)0 5i,50
52,70- ,65
52,70- ,65
52,50-6,05 52,80 52,50
pxrp>r;ãn aos
rins nnanciafimnrln.- SET
Ml
aA extensão
54.00- ,25ba 54,00
54,io
53,85
53,8S-4,ooba
54,iob 54,20. ,4oba
54,40
54,15
54,00. ,3oba
mentos em EGF às indus- nov
54,40 54.30B
54,40
~54'10' .30BA
fi-loo de
rln aniagem
nnlnirnm
rin oentio
Pnnfrn MAR
DfZ
oo
luas
54,90-s,25BA 54,70B
54,sob 55,00 -¦
Sul possibilitará que elas
reativem a procura de juta
açücar iny)
~„
e malva, evitando a tendên,~
30_ÇQcia de queda do preço do
-- --29,30 29,30
30,00-i.ooba
produto pago ao produtor, jul

COBRE
MAR
ABR
MAI
JUl
SET
DEZ
JAN
MAR
NOTA

-

(NY)

58,10 57,80 57,90
57,50-7,eOBA
57,80-8,00BA
--58,10
58,40
58,80
58,40
58,60
59,50
59,80
59,50
59,50
60,50
60,70
60,40
60,50
62,00
62,30
62,00
62,10
62,40 62,40 62,60
62,30-2,50BA
63,80 63,40 63,60
63,30-3,50BA

57,60
57,80
rnSl
59.30
60.30
61,80
62,30
63,30

Trigo e soia - em centavos da dólar por buihal (= 27,22kg).
Milho — em centavos de dólar por bushal (_ 25,46 kg).
Farelo de so|a - em dólares por tonelada.
úleo de soia, ce'é, açúcar, algodão, cacau • cobre — «nt centovoi
de dólar por libra-peso {:r 453 gr.)
~i
»«•"";¦

MctaiS

A

3

vista

meses

3012

3038

CHUMBO
londres - Cotações dos metais na
«-.«z.
Bolsa de londres, ontem, em libras esvista
225,00
A
terllnas por toncladat
217,£0
3 meses
COBRE
ZINCO
547,00
546,50
A vista
566,00
3 m»»o»
565,50
A vista
329,00
meses
327,00
SSTANHO (Stand.rd)
3
PRATA
185.3
A vista
3015
3012
A vista
masos
'90,6
3 metes
3015
3
meses
W,0
ESTANHO (Hlsh grad.)
7

3015

3042
.....
225,25
217,75

329,50
327,50
185,4
190,7
197,5
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Durorox cr$

_

72

Segundo análise da Bolsa do Rio, a Duratex
obteve um lucro por ação de CrS 0,25 durante
o último exercício, bastante superior aos CrS
0,16 do período anterior, mas mesmo assim
abaixo do verificado durante 1972: Cr$ 0,27.
As rendas operacionais da empresa somaram
Cr$ 805 milhões SOS mü, contra CrS 4S3 milhões 263 mil anteriormente^ O lucro operacional, entretanto, ampliou-se em mais de
100%, atingindo a CrS 128 milhões 443 mil,
enquanto o disponível somou Cr$ 37 milhões
778 mil, o que, em termos reais, representou
uma evolução de 19,8%. Em 31 de dezembro,
o capital social da empresa era de CrS 150 milhões, mantendo-se inalterado em comparação
com o do exercício imediatamente anterior.

Acesita decide
dobrar o capital
diante incorporação de reservas e subscrição de ações
novas.
O aumento de capital deverá ser feito com bonificação de 60% e 40% de
subscrição. A empresa submeterá à apreciação da
AGO a ser realizada em
abril a distribuição de 12%
de dividendos. (

Belo Horizonte — Os
acionistas da Aços Especiais Itabira (Acesita) debaterão durante assembléiageral extraordinária marcada para o próximo dia 24,
às 10 horas, a aprovação do
aumento do capital social
da empresa em 100%, passando de Cr$ 336 milhões
para Cr$ 672 milhões, me-

hoje a Medalha do Mérito
de Duque de Caxias, em solenidade no gabinete do
Prefeito daquela cidade, General Carlos Marciano de
Medeiros.

Ainda não haviam acabado todos os
comentários sobre as medidas adotadas
na véspera pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, e os operadores da
Bolsa do Rio, ontem, já começavam a
especular sobre as contrapartidas que as
empresas estatais poderão receber. E era
inevitável o relacionamento com a notícia de que a Vale do Rio Doce lançará
títulos no exterior.
De um modo geral — e com exceção,
apenas, dc um fechamento mais enfraquecido — os negócios superaram as expectativas algo pessimistas de alguns
técnicos na noite anterior, apresentandose relativamente firmes.
As próprias ações das empresas estatais tiveram um'desempenho que pode
ser considerado bom, talvez pela rápida
compreensão dos investidores de que serão recompensados — em substituição às
subscrições pelo valor nominal — por
maiores distribuições de bonificações e
dividendos, ainda neste ano.
Este comportamento, por si só, revêlou lima maior maturidade do sistema,
capaz de compreender que nenhum setor
será prejudicado pela medida. Ao contrario, as empresas privadas é que terão
condições de aumentar a sua liquidez no
mercado, com benefícios para todos.
Certamente, contribuiu também para a boa performance dos negócios a informação do presidente do Banco Central
de que está pronto o anteprojeto de regulamento para o ingresso de recursos
externos destinados ao mercado de ações.
A julgar por algumas notícias que circulavam 'ontem, existe a possibilidade de
que o anúncio oficial do texto seja feito
na próxima semana.

Grande Rio
Ia sociedade de crédito imobiliário. Amanhã, ele passa
a responder pela Prefeitura
do Rio de Janeiro.

Em seu último ato como
presidente do grupo financciro Grande Rio, o Sr Marcos Tamoyo inaugurou a
agencia Copacabana daque

Fixoforja
buirão com um moderno
know-how no setor. De um
modo geral, neste campo de
atividade, existe um grande
intercâmbio entre empresas
brasileiras e estrangeiras.

das mais impórtan' tesDuas
empresas japonesas no
setor de forjaria — a G.
Drop Forging Co. Ltd. e a
Nissho-lwal Co. Ltd. — acabam de se associar ã Fixoforja, para a qual contrl-

Elelroprojelos
Inc., dos Estados Unidos,
para a realização de projetos relacionados a serviços
de engenharia para aeroportos.

Ainda quanto a associações, a Eletroprojetos aca-a
ba de realizar uma com
Howard Needles Tammen &
International
Bergendoff

Celupa
de Belo Horizonte, o proje
to — cuja carta-consulta já
foi aprovada pela Sudcne
_ contará no seu esquema
financeiro com recursos da
ordem dc CrS 216 milhões
oriundos do sistema 34/18.
O empreendimento so liga
ao Grupo Industrial Roborto Alves Botelho, em associação com outros empresários mineiros.

Belo Horizonte — Uma
fábrica destinada à producão de celulose branqueada,
papel aff-sct c apergaminhado e cartão branco e a
cores, da Celupa — Celulose
e Papel S/A, deverá ser instalada em Grão Mogol, no
Vale do Jequitinhonha, com
investimentos superiores a
CrS 471 milhões.
Elaborado pela RR. Projetos e Consultoria Ltda.,

Sucleiisinas
O grupo português medo
grupo
Empresários
implantar na região
tende
&
português Vasconcelos
da Sudene dois proLynke comunicaram à dire- mineira um,
integrado, nos
do
jetos:
Superintendência
da
ção
e de suínos
avícola
setores
Norte
do
Desenvolvimento
industrial.
no
setor
outro
e
de Minas (Sudcminaf.i seu
a
Interesse em investir na Em carta à & Sudeminas,
inforLynke
Vasconcelos
área mineira do Polígono mou que uma das empresas
das Secas, informou ontem de seu grupo formulará
o superintendente José Car- carta-consulta à Sudene
dentro dos próximos dias.
los Lima.

Os números
O mercado de ações da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, apresentou-se em
alta, tendo o índice BV se fixado na média de 250S,9 pontos, com valorização de
1,9':,, em relação ao dia anterior (2462,2).
No fechamento o IBV situou-se em 2503,1,
acusando redução de 0,2% sobre a média
do dia. Das 26 ações componentes do ínãice, 12 subiram, oito caíram e seis permaneceram estáveis.'
O IPBV — índice de Preços da Bolsa
de Valores — situou-se, às 13 horas, em
111,0, mostrando acréscimo de 1,7%. Os
negócios foram inferiores aos do pregão
anterior, totalizando 19.992.517- títulos
(-8,40%), no valor de Cr$ 63.363.748,35
.
(-2,77%).
.
Foram transacionadas a vista
18.969.017 ações, no valor de Cr$
59.683.948,35,'representando 94,88% do
total em títulos e 94,19% do total em dinheiro. Os papéis mais negociados à vista
foram em volume de dinheiro: Petrobrás
PP, Cr$ 20.599 mil (34,51%); B. Brasil
PP, Cr$ 7.845 mil (13,14%); Petrobrás
novas PP, CrS 6.246 mil (10,47%); Belgo
OP, CrS 5.894 mil (9,88%) e Vale PP,
Cr$ 4.955 mil (8,30%).

Mercado a termo
. prazos d. vencimento, ei
Foram »s seguintes, em resumo por tapeisBolsa do Kio:
operações * termo realizadas ontem na
Qtd.
Preço
Preço
Preço
Prato
Títulos

OP
OP
pp
pp
pp
OP
OP
OP
ON
PP
ON
ON
PP
PP
PP
PP
PP

Acesita
Acesila
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Belqo-Míneira
Belgo-M netra
Mannesmann
Petrobrás Novas
Petrobrás Novas
Petrobrás Ant.
Petrobrás Ant.
Petrobrás Ant.
Petrobrás Ant.
Siri. Pains
Rio-Grandense
Vaie Rio Doce

Dias

Max.

Min.

30
180
30
60
160
30
60 '
90
90
60
90
120
30
60
180
90
120

1,69
1,89
4,38
4,54
4,91
3.80
3,90
1,76
3,03
4,87
3,17
3,24
4,89
5,04
1,61
1,65
4,08

1,68
1,89
4,38
4,48
4,91
3,79
3,90
1,76
3,03
4,85
3,15
3,24
4,86
4,99
1,61
1,64
4,08

Míd.

Tetal

1,68
1,89
4,38
4,51
4,91
3,80
3,90
1,76
3,03
4,86
3,16
3,24
4,87
5,04
1,61
1,65
4.0B

100
30
10
100
20
135
15
25
40
40
45
17

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
COO
500 '

145 000
110 0»

26 000
100 000

65 000

Média SN
12-3-75
54 045

13-3.75
54 827

Março 74
53 111

13-2-75
51 810

63-75
51 79»

Alfa
América do Sul
Aplik
Antunes Maciel
Áurea
Auxiliar
Aymoré
BBI Bradesco
BCN
BMG
Bahia
Baluarte
Bamerindui
Bandeirantes BBC
Banespa
Banorie
Barros Jordão
Baú
Boston
Bozano Simonsen
Bracinvest
Brant Ribeiro
Brasil
CCA
Cabral Menezes
Caravello
Comínd
Continental
Corbiniano
Cot i br a
Credibanc»
Creditum
Crefinan
Crefisul (Cap.)
Crescinco
Cond. Crescinco
Delapieve
Dcnasa
Econômico
FNI
Fenicie
Fibenco
Fínasa
Finey
FNA
FNO
Fundões!*
Godoy
Halles
Haspa
Hemisul
ICI
império
tnca
Ind. Apollo
Induscred
lnvestbanco
Ipiranga
Itaú
Lar Brasileiro
Leroso
Londres
MM
Magliano
Maisonnave
Mantiqueira
Mercantil
Merkinves!
Minas
Montepio
Multínvest
Nacional
Nações
Novação
Paulista
PEBB
Pecúnta
Provai
P. Willemseiu
Real
Real Programado
Reaval
SPI
SPM
Sabbí
Safra
Samoval
Souza Barros
S. Paulo-Minas
Spinelll
Suplicy
Unistar
Unlvesr
Umuarama
Vicente Malheus
Walpires

Mercado continua a
esperar novidades

União-Brasiljula
O diretor-superintendente do Grupo Empresarial
Ui.ião-Brasiljuta — que
além daquelas duas empresas têxteis controla também
a Braspérola — Sr João Lúcio de Souza Coelho, recebe

Bolsa de Nova Iorque
Neva

Iorque -

Foi a seguinte a Média

Açóts

30
20

INDUSTRIAIS
TRANSPORTES
PREÇOS FINAIS:
Nova Iorque —

BB?

m

Airco inc
Alcan AIum
Alliod Chem
Allis Chalmcrt
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Smclt p Ref
Am lei e Tel
Amf Inc
Anaconda
Atil Richfield
Avco Corp
Bendix Corp
Bcthlehcm Steel
Boeing
Boise Cascade
Borg Waner
Braniff
Brunswick
Burroughs Corp
Campbell Soup
Cnnadi An Pac Ry
Caterpillar Trac
CBS
Cclanese
Ch&sc Manhat Bk
Chessie System

Aberl.

Méx.

Min.

Fech.

Ver.

759,46

766,97

752,58

762,98

¦ 0,71

164,62

166,50

163,39

165,52

Preços

15 1/8
19 1/8
36
9 1/4
37 1/2
9
25 5/8
16 3/4
51 1/8
14 5/8
16 7/8
79 3/4
4 7/8
32 3/8
32 7/8
20 1/4
16 3/4
16 5/8
7 7/8
12 3/4
89 1/2
31 3/8
16 3'8
63 3/8
41 1/2
29 1/8
33 1/2
31 1/2

Dow Jones no mercado de

finais

da

Bolsa

de

Nova

Chrysler Corp 11 3/8
Citicorp 32 3/4
Coca Cola
77 5/8
6
Columbia Píct
Comsant (Communications
37 5/8
Satellite)
11 3/4
Cons Edison
27 3/8
Continental Can
45
Continental Oil
17
Control Data
4B 1/4.
Conrning Class
40 1/8
CPC Until
31 3/4
Crown Zellerbach
73 1/4
Dow Chemical
46 1/4
Dr«sser Ind
101
Dupont
5 5/8
Easiorn Air
91
Easlman Kodak
13
1/8
Paso
Company
El
27
Esm.irk
76
Exxon
17 1/8
Firestone
37
Ford Motor
29
Gon Dynamics
Gon Electric
Gon, Foods
Gen Motors

45 1/2
25 1/4
42 3/8

Iorque,

Nova Iorque, ontem:

15
65

Mix.

Absrt.

Ações
. SE«V. PÚBLICOS
¦ AÇÕES

Min.

Fech.

Ver.

+ 0,22
- 0,03

78,96

79,85

78,16

79,18

239,11

241,62

237,00

240,20

ontem:

Gen Tell e Eleg
Gen Tire
Getty Oil
Goodrich
Goodyear
GT Atl • Pac

22
14 3/8
140
15 5/8
17
9 7/8

20
Gulf Oil
31 3/4
Honeywell
13 1/8
Howmet
IBM Int. Bus Mach 217
25 1/4
Int. Harvester
23 3/8
Int Nickel
42 1/8
Int Paper
20
Int Tel e Tel
92 3/4
Johnson e Johnson
18 1/4
Kaiser Alumin
34 1/8
Kennecott Cop
30 7/8
llgçtelt e Myers
6 1/4
Litton Indust
6 3/4
Lockheed Airc
3/8
16
UV Corp
6 5/8
Magnavox
28 7/8
Míinufnct Hanover
20 1/2
Marcor Inc
42 3/4
ModonneM Doug
75
Merck e CO
51 7/8
Finn MNG e MFG

Mobil Oil
Monsanto CO
Nabisco
Nat Distillers
NCR Corp
N l Indust
Northwest Airlines
Occidental Pet

41
54
34
16
23
13
19
13

Olin Corp
Otis Elevator
Owens Illinois
Pacific Gas e El
Pan An World Air
Penn Central
Pepsico Inc -.
Pfizer Chás
Philip Morris
Philips Pet
Polaroid
Procter e Gamblt
RCA
Reynolds Ind
Reynolds Merl
Rockwell Inll
Royal Dulch Pet
Safeway Strs
Schering. Plouqh

19 3/8
31 5/8
36 7/8
21 3/3
4 3/8
2 1/8
56 1/4
35 1/4
47
41 3/8
23 1/4
95
15 1/4
52 3/8
17 3/8
19 3/8
36 7/8
41 3/4
23 3/4

3/8
1/4
1/4
5/8
1/4
5/3

Scott Paper
Sears Roeduck
Shell Oil
Sinejer Co
Smithkeline1 Corp
Sporry Rand
STD Brands
STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instrumenls
Textron
Trans Word Air
Twent Cent Fox
Union Carbide
Uniroyal
United Aircrafl
United Brands
Ui Industries
Us Steel
West Union Corp
Westch Elect
Woolworth
Xerox Corp
7.emlh Radio

Dali

Inslltuiçíe

17
65 3/i
43 5/8
12
55 3/4
34 1/4
61 1/2
26 3/8
38 1/4
11 7/8
23 3/8
25 3/8
89 1/2
18 3/4
11 5/8
9
53 1/4
8 1/4
39 1/8
6 1/8
4 5/8
52 7/8
13 l/B
14 3/4
13 7/8
77
II 1/2

''

°

Caderno

Cote

Valer em
CrS mil

ções. Estas informações foram divulgadas pelo escritório da Dow Química.
Os produtos a serem fabricados deverão suplementar as necessidades do
mercado interno, substituindo Importações, Introduzir a nova e extensa linha
dc derivados e abrir novas possibilidades de exportação, sendo de se esperar
uma contribuição positiva à balança comerclal brasileira de cerca de 650 mil
dólares (Cr$ 4 milhões 953 mil) por ano.
A escolha de Aratu para a localização do complexo industrial deve-se à
existência de grandes depósitos de salgema descobertos pela empresa, na
Bahia; existência de energia hidrelétrlca abundante e disponível, a tarifas
competitivas; e disponibilidade de excelente infra-estrutura industrial, proporcionada pelo Centro Industrial de Aratu. que oferece inclusive acesso a Insfalações portuárias para navios de grande calado.

São Paulo — A Dow Química S/A
promoverá um programa de expansão
de seu complexo petroquímico localizado no Centro Industrial de Aratu, Bahia,
conforme plano recentemente submetido, por aquela empresa, ao Ministério
da Indústria e do Comércio. As novas
fábricas, que também integrarão o Pólo
Petroquímico do Nordeste, irão contribuir para que seja atingida a meta presidcncial estabelecida para auto-suficiência da indústria petroquímica nacional.
O programa, se aprovado, importará em investimentos da ordem de 500
milhões de dólares (Cr$ 3 bilhões 810
milhões), que serão aplicados na construção de uma unidade adicional de
matérias-primas petroquímicas em escala econômica mundial, além de novas
unidades derivadas de cloro, olefinas e
aromáticos, de segunda e terceira gera-

Fundos Fiscais
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Cola
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Dow vai se ampliar na Bahia

975
0,97
11-3
208
1,32
12-3
2 639
0,80
11-3
584
0,94
13-3
1 129
0,49
11-3
4 259
0,38
11-3
17 656
133
7,51
62 886
1,59
13-3
18 703
1,97
13-3
13 213
1,11
12-3
1 667
0,45
11-3
277
0,41
11-3
36 428
2,85
11-3
7 931
0,50
11-3
10 024
1,03
13-3
10 585
0,40
13-3
661
1,04
11-3
785
0,67
113
199
0,78
13-3
52 574
2,5B
13-3
520
0,93
11-3
I 476
0,82
13-3
19 227
0,97
11-3
4 095
1,77
13-3
476
0,68
11-3
17 812
1,06
13-3
42 158
1,31
13-3
810
0,44
113
1 109
0,98
11-3
338
1,30
13-3
851
0,39
12-3
8 610
1,29
13-3
4 560
14,77
113
11 434
0,91
11.3
317 266
1,52
11-3
1,06
126 323
11-3
4 758
1,80
13-3
10 179
0,85
11-3
4 873
0,82
11-3
3C0
0,96
11-3
717
0,44
11-3
45
0,62
11-3
1,52
48 739
13-3
0,05
12 785
13-3
1 992
0,45
11-3
I 032
0,05
11-3
912
0,61
13-3
503
0,75
11-3
93 002
0,58
11-3
474'
0,18
11-3
557
0,69
13-3
841
4,53
' 11-3
569
0,23
11-3
341
0,69
11-3
0,54
12 505
11-3
.139
0,75
11-3
42 029
1,18
10-3
12 297
0,39
10-3
171 630
0,92
11-3
0,64
20 068
11-3
I 107
0,99
11-3
1 067
0,86
11-3
328
0,86
13-3
939
0,35
11-3
0,75
6 125
12-3
915
0,37
11-3
0,73
10 122
11-3
164
0,53
11-3
17 366
1,67
11-3
0,79
12-3
35 781
8 130
1,58
11-3
273
0,95
13-3
1,22
1 810
11-3
131
0,45
11-3
1 036
0,65
11-3
1 639
0,85
13-3
757
0,69
11-3
1 255
0,61
11-3
4 127
0,23
13-3
70 031
2,34
11-3
1 399
1,95
11-3
9 615
1,55
11-3
27 235
0,62
11-3
1 656
0,26
11-3
9 J30
1,38
11-3
19 836
0,89
11-3
668
0,81
11-3
693
1,03
11-3
15 219
1,07
11-3
783
0,55
11-3
6 531
2,95
11-3
591 199
10-3
23,73
0.06
1,15
10-3
1 057
0,32
13-3
601
0,85
11-3
607
0.61
11-3
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Bolsa do Rio de Janeiro
COTAÇÕES
TÍTULOS

Acesita — A. E.
AGGS - Ind.
AGGS - Ind.
Aço Norte pp
ASA — AIum.

Itabira op ..
Gráf. op ...
Gróf. pp ...
Ext. Iam. pe .

Docas de Santos op
Ducal Roupas cp
op
Ericsson
Editora de Guias

1,68
0,72
0,73
1,15
0,35

1,64
0,73
0,70
1.10
0,35

1,68
0,73
0,73
1,15
0,35

1,60
0,72
0,70
1,10
0,35

1,64
0,73
0,71
1,13
0,35

0,39
1,33
0,75
3,33
4,30
0,90
0,93
1,03
3,75
1,00
0,e3
0,87
1,56
2,05
0,45
0,46
1,17
1,22
0,77

0,40
1,30
0,75
3,33
4,25
0,90
0,95
1,03
3,70
1,00
0,82
0,87
1,50
1,97
0,45
0,46
1,16
1,23
0,75

0,40
1,33
0,75
3,33
4,40
0,90
0,95
1,C3
3,78
1,00
0.B3
0,87
1,56
2,05
0,45
0,46
1,17
1,23
0,77

0,39
1,30
0,75
3,30
4,20
0,90
0,93
1,03
3,67
1,00
0,B2
0,87
1,50
1,97
0,45
0,46
1,16
1,20
0,75

0,40
1,30
0,75
3,31
4,27
0,90
0,95
1,03
3,71
1,00
0,82
0,87
1,52
1,99
0,45
0,46
1,16
1,22
0,75

000
OCO
OCO
OCO
E61
843
COO
900

0,61
0,73
0,95
1,12
0,21
0,52
1,65
¦ 1,35

0.62
0,72
0,94
1,13
0,20
0,54
1,64
1,25

0,62
0,73
0,95
1,13
0,22
0,54
1,65
1,35

0,61
0,70
0,94
1,12
0,20
0,52
1,64
1,25

0,61
0,72
0,95
1,12
0,21
0,52
1,64
1,25

5,17
1,37
Est.
0.E8
4,55
Est.
0.61
4,58

e/d

51 OCO
5 000

1,13
0,28

1,15
0,28

1,18
0,23

1,15
0,28

1,16
0.28

2,52
12,50

117,17
112,00

LTB op

16 000
40 OCO

1.45
0,87

1,45
0,86

1.45
0,87

1,45
0,86

1,45
0,86

Est.
2,27

88,42
107,50

OCO
CC0
000
625
000

1,45
1.90
2,79
0,70
0,86

1.45
1,90
2,79
C,70
0,86

1,45
1,90
2,80
0,70
0,86

1,45
1,90
2,75
0,65
0,86

1,45
1,90
2,79
0,67
0,86

0,69
0,36
4,29

104,32
126,67
126,82
94,37
92,47

000
000
COO
000
OCO

87 OCO
20 000
000
585 659
1 835 6C0
400
4 367
10 000
1 586 666
10 COO
41685
Í0C3
21 640
312 410
4000
9 000
94 000
541 897
70 757
105
56
62
208
147
78
46
49

Casas da Banha C. I. op
Centrais Elét. S. P. pp
Cemig - C. E. M.G. pp c/b/s
Cia. Sid. Nacional pp
Cia. Tel. Brasil, on e/b/s.
Cia. Tel. Brasil, pn e/b/s.
Cia. Sid. Msnnesmann op ..•
Cia. Sid. Msnnesmann pp ..
...

....

2
73
203
60
2

Ferro Brasileiro op
Fertisul — Fert. do Sul op ..
Fertlsul — Fert. do Sul pp ..
F. L. Cat. Leopold. pp c/b.
Ford do Brasil op

Méd.

Fch.

369
16
16
15
1

Bsngu — Prog. Ind. pp
Barbará cp
Bco. da Amazônia on
Bco. do Brasil on
Bco. do Brasil pp
Bco. Est. Bahia pn
Bco. Est. Guanab. on ....
Bco. Est. Guanab. pp e/d/b.
Beígo-Minoira op
Bco. ltau pn
Bco. Nacional on
Bco. Nacional pn
Bco. do Nordeste on
Bco. do Nordosto pp e/d ..
Bozano Sim. - C. I. op e/d.
Bozano Sim. — C. I. pp e/d.
Brijhma op
Brõhma pp
Brás. Energ. Eiéí. op

•/„ 5/ Ind. de
lucrai
Méd.
Dia Ant. «m 74

(OS1
Min.

Mix.

Abt.

Ouant.

-

0,61
4,29
1,39

117.99
101,39
95,95
90,40
85,37

2,56
Est.
Est.
3.76
2.40
2,17
2,15
0,82
Est.

81,63
118,18
103,70
118,64
111,20
97,=3
115,85
107,29
114,51
100,00

6,10
1,33
1,49
Est.
2,13
Est.
1.67
2,60

106,10
116,92
112,43
112.50
95,33
100,00
90,37
104,17
•

93,85
102,86
100,00
104,67
110,53
106,12
112,33
100.CO

96,15

2 COO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Hércules — Fáb. Talher, op ..
Hércules — Fáb. Talher, pp.

4 000
13 000

1,00
1,02

1,00
1,00

1,00
1,02

1,00
1,00

1,00
1,01

0,98

101,00

Kolson's — Ind. Com. pp
Kibon — Ind. Alimcnt. op ..

32 000
000

0,60
0,37

0.60
0,37

0,65
0,37

0,60
0,37

0,62
0,37

12,73
Est.

62,00
97,37

Líght op ...Lcjas Americanas op
Lanari oe
lanar, pe

205
178
30
25

OCO
642
000
000

1,17
2,23
0,30
0,35

1,18
2,31
0,30
0,31

1,18
2,31
0,30
0,35

1,17
2,23
0,30
0,31

1,18
2,27
0,30
0,33

1.72
3,18
6,25

103,51
98,27

30 000
239 000
000
17 000
2 0DO

1,45
0,72
0,75
1,10
0,58

1,45
0,72
0,75
1,10
0,53

1,45
0,72
0,75
1,10
0,58

1,45
0,72
0,75
1.10
0,58

1,45
0,72
0,75
1,10
0,58

Nova América op ..
Nova América pp

1 431 600
31 161

0,53
0,97

0,54
0,97

0,54
0,97

0,53
0,97

Petrobrás novas on ..
Petrobrás novas pp
Pütrobrás on
Petrobrás pp
Petr. Ipiranga op .
Pet. Ipiranga pp ..
Pelrominas pp

158 725
1 362 465
1 441 400
4 340 400
12C00
34 000
7 990

2,85
4,49
2,95
4,70
0,96
1,20
0,65

2,83
4,60
2,95
4,72
0,91
1,20
0,66

2,87
4,65
3,00
4,85
0,96
1,20
0,66

130 300

1,55

1,55

500
000
000
730
20O
900
OCO

2,32
1,37
1,35
0,56
3,02
0,70
1,08

2,31
1,40
1,40
0,58
2,98
0,70
1,04

Gomes A.

Mctalúrg.
Mesbla
Mcsbla
Moinho
Motalon

Fernandes oe

Gerdau pp
- D. 49 I. PI op c/d
- D. 49 I. PI pp c/d
Fluminense op e/b ..
op

Instituição

Dala

América do Sul
Aplik
Áurea
Auxiliar
Aymoré
Bahia
Baluarte
Bamerindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Banorti
Barro* Jordão
Bau
BCN
Bine
BMG
Boston
Bozano Simonsen
Bradesco
Brafísa
8rant Ribeiro
Caravello
Comind
Corbiniano
Cotibra
Credibanco
Creditozan
Credilum
Creíinan
Crefisul
Crescinco
Delapieve
Denasa
Econômiso
r-e'nicia
Fibenco
Fínasa
Finasul
"Finey
i
Godoy
Halles
Haspa
Hemisul
ICI
Império
Inca
Ind. Decred
Investibanco
Lar Brasileiro
Maisonnave
Mercantil
Merklnvest
Minas
Multinvest
Nacional
Nações
Noroaste
Paulo Willemsens
Produtora
Provtil
Real
Reaval
Residência
Sabbá
Safra
Sofinal
Souza Barros
SPI
SPM
Suplicy
Umuarama
Walpires

16 490
1,40
12-3
943
0,65
11-3
1 244
113
1,39
0,39
13 115
11-3
8 216
0,92
13-3
Rio-Grandense pp
21 214
3,19
11-3
185
11.3
0,70
Souza Cruz Ind. Com, op
50 794
2,19
11-3
Sid. Pains pp
14 000
0,92
11-3
Sid. Rio-Grand. c/18 pp
S. Aerof. Cruz Sul on ..
45 593
1,27
13-3
Samitri op e/b/s
21 452
0,51
13-3
Supergasbrás op
1 843
11-3
0,70
Sondotécnica pp
342
0,60
11-3
29 313
2,27
13-3
Tibrás oe
Tibrás pe .
39 692
0,B9
12-3
T. Janer pp c/d/b ..
27 717
1,79
12-3
6 833
0,76
11-3
União de Bancos on ...
24 902
0,83
13-3
União de Bancos pn
455 722
2,69
lUnipar ob c/s
13-3
Unipar oe
4 860
3,02
11-3
Unipar pe
506
0,54
13-3
3 988
0,86
13-3
Vale do Rio Doce pn ..
70 807
1,43
13-3
Vale do Rio Doce pp
513
0,97
11-3
2
151
13-3
0,82
White Martins op
21 290
12-3
1,99
902
1,48
11-3
Zivi — Cutelaria op ..
Zivi - Cutelaria pp
018
1,68
13-3
1 12 180
29,68
11-3
28 945
11.3
1,29
237 153
2,32
11-3
624
0,90
13-3
9 932
1,28
11-3
30 389
0,26
11-3
300
0,63
11-3
Quantidade
Titulei
183
11-3
0,60
105 616
2,13
13-3
36 756
2,58
11-3
3 698
1 500
13-3
0,85
Aecsita op
75
AGGS op
581
1,81
11-3
Norte
Aço
pp
540
23 943
0,83
11-3
481
Aratu op
551
11-3
0,32
Bangu pp
750
800
Casas da Banha Cl. op
625
0,50
13-3
op
1 055
Barbará
49 235
3,13
11-3
on
350
Bco. da Amazônia
576
0,90
11-3
Bco. do Brsil on 22 822
Bco. do Brasil pp 31 897
1 089
0,40
11-3
Bco. Estado Bahia pn 633
9 208
1,04
11-3
Bco. Estado Bahia pp 666
96 186
0,57
10-3
Bco. Est. da Guana3 399
bar,, on
21 516
0,58
11Í3
3 896
Belgo-Mineira op
11 300
2,60
13-3
998
on
de
S.P.
Bco. Est.
25 914
0,72
11-3
Bco. Est. do S.P. pp
ex/div.
784
215
0,59
11-3
Bco. Itaú pn
3o"
4 435
0,99
11-3
Bco. do Nordeste pp
964
0,43
11-3
ex/div.
100
77 721
Bozano Sim. Com. Ind.
4,54
13-3
ex/div.
i°2
op
838
11-3
0,79
Bozano Sim. Com. Ind.
559
18 823
0,57
11-3
pp ex/div. 2
Bco. Brasileiro Desc. on
2 865
1,14
13-3
ex/bon. ex/sub. *
470
11-3
3,21
Bco. Brasileiro Desc. pn
484
0,88
11-3
ex/bon. ex/sub. 728
200
Bradesco de Inv. pn
47 079
1,52
11-3
5 473
8rahma op
486
1,48
11-3
Brahrna PP
„
J i.'*
845
300
1,04
13-3
Centrais Eletric. S.P. PP
751
Cemig - Ccnt. Elet. M.G.
0,47
11-3
320
ex/sub.
pp c/bon.
15 869
1,48
. 11-3
3 032
Souza Cruz op
278
5
239
0,56
11-3
Nacional
pp
Cia. Sid.
2 666
Cia. Sid. Nac. Nov.
3,54
11-3
Subs.
pp
220
2 064
2,67
11-3
. Cia. Tel. Brasileira on
789
11-3
0,711
ex/bon. ex/sub. 600
1 991
Cia. Tel. Brasileira pn
1,40
11-3
2 B05
ex/bon. cx/sub.
590
0,80
13-3
Docas de Santos op
410
0,94
11-3

225
86
8
27
49
3
132

116,00
1,41
7,14
4,76
¦ 3,33

90,33
110,03
116,00

0,54
0,97

Est.

80,60
98,27

2,81
4,49
2,90
4,69
0,91
1,20
0,62

2,83
4,58
2,95
4,75
0,92
1,20
0,65

2,17
5,29
1,03
3,26
• 4,17
2,44
Est.

109,27
89,93
110,03
88,45
90,20
89,55
91,55

1,55

1,50

1,53

0,65

96,23

2,32
1,40
1,40
0,58
3,02
0,70
1,09

2,30
1,37
1,35
0,56
2,95
0,70
1,04

2,31
1,38
1,39
0,57
2,98
0,70
1,04

Est.
0,72
2,96

107,44
116,95

1 000 0.45 0,45 0,45 0,45 0,45
1 OCO 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
111000 1,00 0,91 1,00 0,91 0,92

Est.
Est.
3,70

103,64
118,25
104,48
116,85

- 3,16

100,00
102,08
122,67

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
617,00 617,00 617,00 617,00 617,00
50 000 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67
55 000 0,94 0,94 0,95 0,94 0,94

Est.
Est.

122,95

3,08
4,44

109.84
95,92

4 012
13 487

4 601
I 363 967

3,30
3,60

3,30
3,62

3,30
3,70

3,30
3,58

3,30
3,63

2,54

111,86
109,34

56 000

1,52

1,52

1,53

1,52

1,52

- 0,65

«9.41

13 000
2 000

1,10
1,00

1,10
1,00

1,10
1,00

1,10
1,00

1,10
1,00

10,00

113,40
95,24

(operações a visla)

Mercado fracionário
Voluma
(CrS)

1,61
0,68
1,05
0,40
0,34
0,02
1,25
0,70
3,30
4,25
0,92
1,30

3 093,32
32 780,67
948,10

0,91
3,68
0,95

824,84
374,10

1,05
0,94

190,00

Titules

Preço
Médio

2 420,00
51,00
567,00
192,40
255,00
416,00
1 320,30
245,20
75 275,17
135 684,24
579,10
865,80

42,84

0,42

1 150,87

0,45

4,60

1,15

837,20
226,00
6315,11
288,80
207,00

Í,I5
1,13
1,15
¦1,20

272,00
6 915,68
772,90

0,85
2,2B
1,10

0,69

220,00

1,00

114,00

0,19

1 456.69

0,52

Quantidade

ex/div.
700
Abramo Eberle pp
920
ex/d
259
Ericsson op
1 175
Ferro Brasileiro op
270
Ferro Brasileiro p
7C0
Ford do Brasil op
5C0
Ford do Brasil pp
560
Hércules pp
702
Kelsoni pp
653
light on
3 287
Ught op
1 510
Lojas Americanas op
900
Mannesmann op
100
Mannesmann pp
Mesbla - Div. 49 Int. PI
136
op c/div.
Mesbla - Div. 49 Int. PI
545
pp c/dlv.
Mesbla - Div. 49 Pare. PI
30
pp Prorata
Moinho Flum. Jnd. Gcr.
500
op ex/bon.
2 250
Sid. Pains pp
Cim. Porlland Paraíso op _ 337
7 664
Petrobrás Novas on
997
Petrobrás Novas pn
14 413
Petrobrás Novas pp
13
062
Petrobrás on
4 020
Petrobrás pn
552
10
Petrobrás pp
146
Pirelli op
433
Pirelli pp
904
Pet. Ipiranga op
366
Pet. Ipiranga pp
423
Petrominas pp
639
Rto-Grandense pp
2 041
Sid. Riogra C/18 pp
Trínd,
Min.
Samilri
da
op ex/bon. ex/sub, 1 154
Unipar - U.n. Ind. Pctrq.
500
pn End.
20 589
Valo do Rio Doce pp
White Martins op 3 12j

Met.

'
1,90

Est.

Volume
(CrS)

Preço

Medi»

790,00

1,13

768,00
355,85
1 586,25
297,00
560,00
350,00
532,00
386,10
671,16
3 760,05
3 360,00
1 530,00
125,00

o!s3
1,37
1,35
1,10
0,80
0,70
0,95
0,55
1,02
1,14
2,23
1,70
1,25

88,40

0,65

370,60

0,68

24,00

0,80

576,55
015,00
60,66 .
21 690,89
091,22
65 461,16
38 207,07
16 713,00
50 040,78
182,50
519,60
813,60
2 574,42
253,80
5060,56
628,31

1,15
1,34
0,18
2,83
4,10
4,54
2,93
4,16
4,74
1,25
1,20
0,90
1,09
0,60
1,37
1,29

355,85

2,91

450.CO
74 338,98
680,70

0,90
3,61
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BNDE redüZ jurOS Menos gasolina, uma
tônica

para 3°/o pode
parce lar dívidas
São Paulo — A forte filosoíla privatizante do Banco
do Desenvolviracional
mento Econômico (BNDEi
foi reforçada, ontem, pelo
seu presidente, Sr Marcos
Pereira Vianna, durante encontro com empresários ligados à Associação para o
Desenvolvimento da Indústria de Base ( A B DIB ),
quando ofereceu total apoio
aos projetos de expansão,
mesmo para os de grandes
dimensões compatíveis com
as necessidades do pais.

Diante das queixas dos
empresários sobre o alto
custo dos financiamentos —

Durante a reunião, o Sr
Çiáudio BardeUa solicitou
ao BNDE leasing para
máquinas especiais que não
tem utilização plena, mas
são necessárias ao processo
do produção, representando
uni ônus para o empresário,
"o Estado
enquanto
poderia
bancar a ociosidade do equipameuto.
Segundo o Sr Marcos Vianna, o problema já está
sendo estudado, mas serão
criadas penalidades para a
ociosidade decorrente da incompetência, pois "se exigirá o máximo de rentabilidade do equipamento, o que
poderá ser conseguido através da prestação de serviços
a terceiros."
Os empresários da ABDIB
mostraram-se preocupados,
ainda, com o eventual aumento da estatização da
economia brasileira, quando
o Sr Marcos Vianna des-

¦Ivan

ocioso

tacou que a posição adotada pelo BNDE é a de piaticar uma política de não
poupar qualquer esforço, sacrificio e risco para preencher qualquer espaço vazio
com um empreendimento
privado, apesar de a solução estatal, em alguns
casos, ser muito mais fácil."
Ressaltou que, mesmo nas
empresas que tem o controle acionário do BNDE, a
preocupação 6 de subordinar os seus programas
aos da iniciativa privada, a
fim de não haver prejuízos.
Em relação aos grandes
financiamentos — que chegam a CrS 200 milhões, num
só projeto — o Sr Marcos
Vianna esclareceu que o
BNDE não exige qualquer
participação ou ingerência
na administração, fazendo,
isto sim] condicionamentos
gerais, com regras de procedimento ético.

Investimentos
Convidando os empresarios a desencadear seus pianos de expansão o mais rapidamente possível, o Sr
Marcos Viana chamou a
atenção também para a
necessidade de capacitação
tecnológica, pois à medida
que aumentar a dimensão
do parque nacional produtor de equipamentos, tornar-se-á cada vez mais dificil a importação de tecnologia sob a forma de receita
completa, mantido o atual
grau de dependência tecnologoca.
Diante da sugestão da
ABDIB de que o BNDE aumontasse o repasse de recursos, a fim de não atrasar
o processo de decisões, o Sr
Marcos Viana lembrou que
97% das operações já são
realizadas através de repasse, enquanto nas operações
realizadas diretamente pelo
Banco, o prazo médio é de

90 a 120 dias, o que é razoavelmente satisfatório.
Acrescentou que está pensando em ampliar os mecanismos de repasse através
de bancos de investimentos
por motivos mais psicológicos, pois nos grandes projetos o empresário tem
praticamente apenas u m
caminho, que é o BNDE, e
chega até ele com uma certa animosidade.
Como o limite de alçada
dos bancos de investimento
é de CrS 20 milhões, o Sr
Marcos Viana afirmou que
uma das soluções seria a de
estimular a formação de
consórcios, com a união de
vários bancos para financiar os grandes projetos.
"Reafirmo aos empresarios que podem contar com
o apoio do BNDE, mesmo
para projetos de grandes
dimensões, que são, repito,
compatíveis com as necessidades do país.

OPERAÇÕES APROVADAS

PELO

BNDE

CrS [mllh6ósl
Discriminas» 1949 1970 1971 1972 1973 1974
A — Moeda Nacional
Sclor Público 541 646 1096 1063 1032 6 815
Seior Privado 562 857 I 360 2 647 4 5C6 10 069
Tolal BNDt 1103 1503 2 456 3 710 5 538 16 884
Finame 246 362 762 1160 1970 3 455
Tolal G-ral 1349 1865 3 218 4 870 7 508 20 339
B — Prestação de Aval
USJ (mi!hões|
Seior Público
93
13
66
72
19
80
33
20
62
Selo.- Privado
Total BNDE
112
93
99
92
65

22
332
354

Mercado de São Paulo
também fecha em baixa
São Paulo — As ações da
Petrobrás pp voltaram a
provocar o aumento do volume de negócios no pregão
de ontem da Bolsa de Valores, e seus negócios, correspondentes a CrS 11 milhões,
se constituíram em 40,10%
dos negócios globais. O volume geral foi um dos melhores do ano, alcançando
CrS 33 milhões 507 mi! 607.
Foram realizados 2 mil
negócios, através da comercialização de 1 milhão 600
mil títulos. O mercado fechou em ligeira baixa, mas
ficou constatada uma alta
expressiva na abertura.
Após o início dos trabalhos,
os preços das. principais
ações sofreram uma certa
acomodação, com várias
mudanças de tendências no
decorrer dos trabalhos.
O índice de fechamento
foi superior ao da reunião
anterior, registrando ; u m
acréscimo de 21,4 pontos,
equivalentes à valorização
de 1,44%. Das 80 ações que
compõem o índice Bovespa,
32 subiram, 28 permaneceram estáveis e 20 baixaram.
O grande destaque nas
maiores oscilações foi para
os títulos de Arthur Lange
op, que subiram 33,3%, enquanto Cimento Cauê pp
(c/41 baixou 10%. As ações
de Petrobrás pp, parciais c

Lfíãn

Enviado especial

segundo o presidente da
ABDI.B Sr Cláudio BardeiIa, esse fator inviabiliza
qualquer iniciativa privada
mais arrojada, pois o risco
é demasiado — o Sr Marcos
Vianna afirmou que deverá
ser reduzida para a faixa
de 3% a 5%, a taxa de juros dos financiamentos do
BNDE destinados aos setores altamente prioritários,
incluindo as indústrias de
bens de capital sob encomenda. Lembrou que o
problema será amenizado
com o reescalonamento da
divida quando a correção
monetária ultrapassar o s
20%.

Equipamento

Letras de
câmbio
com renda
mensal.

em Genebra

com dividendos, apuraram
CrS 6 milhões 196 mil 926 e
CrS 4 milhões 807 mil 827,
respectivamente. Banco do
Brasil pp (c/6) apurou
Cr$ 3 milhões 252 mil 293.
O volume alcançado pelas
negociações globais realizadas ontem ultrapassou a
CrS 33 milhões, cerca d e
CrS 7 milhões a menos que
na reunião anterior. O mercado a termo apurou CrS 5
milhões 328 mil 564 e os titulos do Banco do Brasil pp
e on foram os mais negociados nesse mercado, aproximando-se de 430 mil unidades.
Acesita op foi também
destaque nesses negócios,
com 200 mil unidades. Os
negócios a termo de destacue foram feitos nos prazos
de 60 e 90 dias.
Os 16 setores de atividades apresentaram resultados positivos ontem e 15 deles acusaram altas nos indices de lucratividade simples
e de valorização diária. Somente o setor têxtil e vestuàrlo apresentou-se e m
baixa, nos dois Índices, registrando (menos 0,40%)' e
(menos 0,30%), respectivamente. Madeira, papel e
gráfica foi o setor que mais
subiu, com (mais 0,55%) e
(mais 0,83%), cm ambos os
índices.

Genebra — Cerca de 5 mil pessoas
visitaram oiitem, em Genebra o XLV Salão Internacional de Automóveis, onde
numa área de 35 mil 500 yietros guadrados as principais inãiistrias automobilisticas do mundo apresentaram seus
novos lançamentos em S37 stands diferentes,
A crise internacional dos combustíveis e os altos preços da gasolina deixaram suas marcas em praticamente todas
as fábricas de automóveis, e apesar de o
clima geral ser áe otimismo em relação
às vendas de 1975, uma preocupação com
o aperfeiçoamento mecânico é bem notável visando à criação de modelos cada
vez mais econômicos.
NOVOS MERCADOS
A redução das vendas dos automóveis sentida em 1974, trouxe para esta
salão uma solução que já estava bastante evidente para a maioria das indústrias
automobilísticas internacionais. Esta solução consiste em ocupar de forma mais
completa os mercados dos países do Terceifo Mundo.
Esta opção está inclusive citada enire os documentos distribuídos pela Centrai de Informações para Imprensa, no
Salão de Genebra.
O segundo fato que chama bastante atenção é a preocupação com as melhorias mecânicas, que podem trazer ao
carro melhor performance no que tange à economia de combustíveis.
Neste ponto, até a Ford européia
apresenta um modelo que vem despertando bastante entusiasmo, que é o Ford
Capri, capaz de fazer 100 quilômetros
com apenas 1%5 litros de gasoliiia.
FORD
Na Europa, o modelo Capri da Ford
está bem ajustado ao mercado ao qual
se propõe. Este ano, a Ford espera obter
pelo menos 10% do mercado, sendo que
deste número mais de 60'i é representado pela venda de modelos do Ford Capri.
FIAT
O Fiat Miràfiori apresentado no Salão de Genebra é um modelo bem ajustado às condições européias. Chega até
os 140 quilômetros por hora sem dificuldade e na estrada mantém tim bom ritmo de viagem, com baixo consumo de
gasolina, excelente estabilidade e boas
condições de conforto interno.
VOLKSWAGEN
O modelo Polus, da Volkswagen, se
assemelha bastante ao nosso Brasília. Se
assemelha ainda mais com o Audi europeu e, embora na Europa o Volkswagen
chegue a ser considerado um carro que
dispende muito combustível, sua mecanica excelente e o desempenho de seus
carros em todos os modelos asseguram
participação de importantes parcelas do
mercado.
O FUTURO
Discutindo sobre o futuro do automóvel e qual a possibilidade de alterar,
a curto prazo o tipo de combustível utilizado, o chefe do Laboratório de Pesquisa da Fiat, Sr Vittorio Priccirilli, disse que pelo menos até o ano 2 000 não
vê possibilidade de alterações nesses motores. Possivelmente apenas depois desta
data é que se torne viável um motor que
consuma outro combustível, que poderá
ser retirado do carvão mineral.
O carro elétrico apresenta para este
pesquisador um impedimento tecnológico básico, que é seu peso elevado em função do número de baterias que deve carregar. Assim, a menos que haja alguma
inovação tecnológica importante nesta
área, o carro elétrico continuará sendo
considerado como uma terceira ou quarta alternativa.

CRUPO FINANCEIRO NOVO RIO

RIO DE INVESTIMENTOS S. A.
BANCO NOVOOf tONPON
4 SOUTH AMtMCA UMjTtO
«HMtindo a» 1ANK
NOVO RK> CRÉDITO. FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S. A.
NOVO RIO S. A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS
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ADECIF vai a Brasília buscar
Cr$ 800 milhões para o consumo
Brasil, cm prejuízo da parte dos bancos
comerciais.

Uma comissão de representantes da
ADECIF irá a Brasília na próxima semana pleitear do Banco Central que seja liberado o saldo de CrS 800 milhões
da linha de refinanciamento ao consumidor, não utilizada no prazo devido.
Supõem os empresários financeiros
que a linha foi suspensa no prazo previsto por receio de que a expansão monotaria do final do ano passado tivesse
perfurado os limites do orçamento monetárlo.
Afastado esse perigo, pareceA
lhes hipótese de possível obtenção.
comissão será integrada por Carlos Cairo, Mário Altino e Oswaldo Antunes Maciei.
DESESTATIZAÇAO: DUAS VITÓRIAS
O presidente da ADECIF, José Luiz
Moreira de Souza, disse ontem, na reunião da entidade, que a decisão do Conselho de Desenvolvimento Econômico,
impedindo aumentos de capital por subscrição pública das empresas estatais é a
mais importante medida até agora adotada para reverter a estatização da economia.
— No espaço de poucos dias — realçou o Sr Moreira de Souza — tivemos
na área financeira duas medidas que
não deixam qualquer dúvida quanto à
posição do Presidente Geisel no sentido
de frear e reverter a tendência à estatização da economia. Foram estas as duas
medidas no sentido
mais importantes
do fortalecimento da iniciativa privada,
adotadas desde 1964.
A primeira medida citada foi a instituição da linha de refinanciamento
compensatório, pela qual a injeção de
recursos na economia, sempre que for
necessário para ajustar a liquidez
ás
mc-tas do orçamento monetário, será feita através dos bancos comerciais e não
somente pelo Banco do Brasil.
Desta
forma, a seu ver, fica assegurado que
não haverá crescimento excessivo da fatia do mercado pertencente ao Banco do

Crédito da
CEF sai em
uma semana
Dentro de uma semana
deverá estax implantada
uma nova linha de crédito,
no valor de CrS 3 bilhões,
para atender o financiamento das exportações de
manufaturados. Os recursos, provenientes da Caixa
Econômica Federal (CEFi
serão repassados aos bancos
de investimento c de desenvolvimento e à C a c e x ,
segundo decisão das autoridades monetárias.
Além de ampliar a capacidade de competição dos
brasileiros
manufaturados
no exterior, a aplicação destes recursos através dos
bancos de investimento objetiva lhes restituir sua
capacidade operacional, reduzida, em parte, com a
transferência de aplicações
do público para as cadernetas de poupança da própria CEF, antes de se proibir aplicações de pessoas juridicas.
Banqueiros de invéstimento independentes, no
entanto, consideram que a
transferência ao setor de
CrS 1 bilhfco e 500 milhões
para ser aplicado no financiamento das exportações
não resolve seus problemas.
Eles pleiteiam a instituição de uma linha de refinanciamento compensatório, cm moldes semelhantes
à adotada pura os bancos
comerciais.
Estes banqueiros admitem, no entanto, que não
têm condições de realizar a
mesma operação devido a
seus altos custos, (8% de
juros ao aplicador; comi.ssão de corretagem de 2%;
1% de IOF além de uma
comissão de risco de 4%)
que seriam da ordem de
15%, mais correção .nonetária incerta para o tomador
do empréstimo.
A Copeg e o BDMG, por
serem bancos estatais, têm
condições de assumir os riscos das operações. Embora
os banqueiros não admitissem, não seria esta a causa
das pressões d e empréstimos sofridas pelos BI
devido ás suas taxas préfixadas? Até as empresas
estrangeiras estão recorrendo aos BI, em face das desconfianças de desvalorizações cambiais. Como os aplicadores, ao contrário, querem. aplicar em papéis com
correção monetária a posteriori os BI acabam sendo
forçados a oferecer os famosos PF para atender suas
necessidades.

GEISEL, O GRANDE ALIADO
— A causa do fortalecimento da iniciatlva privada no Pais —disse — tem
um grande aliado, o Presidente Geisel.
Nós fomos dos que primeiro denunciamos
o crescimento das empresas estatais em
detrimento do setor privado. Mas nãopodemos deixar de
reconhecer que este
processo de estatização não contava com
o apoio da cúpula do Governo. Agora só
de má fé alguém não reconheceria que o
Governo vem adotando medidas importantes e corajosas para conter a estatização.
O presidente da ADECIF assinala que
o Presidente da República está procurando efetivar as principais metas que nortoaram a Revolução de 1964 — democraSublinhando
cia e iniciativa privada.
sua mensagem ao
estas diretrizes em
Congresso, o Sr Moreira de Souza considera que o Presidente está procurando
falar
não apenas ao Congresso, mas
principalmente ao próprio Governo, em
todos os escalões, advertindo os integrantes da equipe governamental quanto
aos princípios que todos devem seguir.
ADECIF, NOVO DIÁLOGO
O Sr José Luiz Moreira de Souza revelou que o Clube da ADECIF, entidade
fundada pela própria ADECIF, mas que
reúne, além de dirigentes de financeiras,
também dirigentes de outros
tipos d»
empresa — do setor financeiro e da produção — está projetando um amplo trabalho de entendimento sistemático não
apenas com autoridades do Poder Executivo Federal, como também com lideres do Poder Legislativo e também com
autoridades do novo Estado resultante da
fusão. Esse trabalho terá por meta principal o fortalecimento da iniciativa privada.

Banco do Brasil anuncia mais
crédito para Norte e Nordeste
Brasília — A presidência do Banco
do Brasil comunicou ontem que a sistemática operacional da instituição será
modificada, no sentido de se ampliarem
de modo substancial os recursos — concessões de créditos — para todos os setores da vida econômica das regiões Norte e Nordeste. O presidente do Banco. Sr
Ângelo Calmon de Sá, dentro desse espírito, autorizou a liberação de recursos adicionais no montante de Cr$ 6
bilhões para atender à região até o íinal do ano.
Segundo o Banco do Brasil "as modificações estão de acordo com o II Piano Nacional de Desenvolvimento, que
projeta um crescimento acelerado para
os Estados do Norte e Nordeste, com vistas a reduzir o hiato que separa essas
regiões do resto do pais, com repercussoes econômicas e negativas para toda a
Nação."
O presidente do Banco do Brasil autorizou a liberação — aprovada em
reunião de diretoria — de Cr$ 6 bilhões,
que serão, adicionalmente aos recursos
tradicionais das carteiras, aplicados nas
duas regiões até o final do ano.
Considera o Banco do Brasil que
desse modo fica sua mecânica operacional ajustada à conjuntura peculiar do

Norte-Nordeste. através de empréstimos
normais, uma vez que é pequena receptividade da clientela nortista e nordestina às linhas especiais de crédito com
recursos externos — como é o caso do
Firex. Firae e Fineg.
A decisão de suplementar as aplicações na região fora tomada pelo Banco
do Brasil após a constatação de que os
Índices de aplicação do Banco do Nordeste não acompanharam o crescimento
da economia nacional, caindo de 0,8%
no ano passado. Com a nova orientação
a diretoria do Banco do Brasil espera
que a participação dos Estados do Nordeste evolua de 13,5% para 20% no minimo, no total das aplicações da ins tituíção, em médio prazo. Em 1975 esta
participação já deverá ter-se ampliado até 16%.
De acordo com orientação da dirctoria, comunicada às diversas agências
nas regiões mencionadas, estas poderão
de agora em diante prefixar os limites
para o desconto de duplicatas, dentro
de bases mais compatíveis com as necessidades do momento, além de conceder
apoio maior através do desconto de promissórias. Serão facilitados, também, os
financiamentos para aquisição de matérias-primas.

Cotações

Titulo»

Accsitn op
Accsüa pp
Aços VÜI, ppb
Adminas pp
AGGS op
AGGS pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
Alierosa pn
Amazônia on
And Clayton op
Arno pp
Artex op
Artex ppb
Bardella pp
Belgo-Mineira op
Benzenex pp
Brad Invest on
Brad Invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brasil pp
Brasil on
Brasimct op
C. Fabrlnl pp
C.T.B. on
C.T.D. pn
Cacique pp
Casa Anglo op
Casa Anglo pp
Cenilfl pp
CfcSP op
CESP pp
Cidamar op
Cim. Caue pp
Clrri. Gaúcho pp
Gmsltaú on
Cím Itaú pn
Cobrasma pp
Cobrasma pp
Com. e Ind. SP pn
Comi Paraná pn
Concisa op
Concisa pp
Cons. Br. Eng. on
Cons. Br. Eng. pn
Const. A. Lind. PP
Cônsul ppa
Cônsul ppb
Copas pp
Crédito Nac. on
Crédito Nac. pn
DF Vasconc. pp

Abirl.

1,63
1,58
1,32
0,15
0,75
0,72
1,53
1,36
0,20
0,73
0,57
1,29
0,76
0,70
1,65
3,70
0,96
1,15
1,13
1,25
1,15
4,2-1
3,30
1,10

1,03
0,20
0,52
0,59
1,01
0,90
0,94
0,60

0,75
0,95
0,50
0,55
1,00
0,63
2,00
1,90
1,00
0,97

1,15
0,31
0,68

0,75
0,45
0,80
0,77
1,20
1,00

1,00
1,53

Min.

1,60
1.57
1,30
0,15
0,75
0,70
1,53
1,36
0,20
0,72
0,57
1,29
0,76
0,70
1,65
3,66
0,96
1,15
1,13
1,25
1,15
4,20
3,25
1,10
1,05
0,20
0,51
0,59
1,00
0,90
0,94
0,60
0,73
0,95
0,45
0,53
0,91
0,63
2,00
1,85
1,00
0,97
1,15
0,31
0,68
0,74
0,4.5
0,80
0,77
1,19
1,00
1,00
1,50

Mix.

1,65
1,58
1,32
0,15
0,75
0,72
1,59
1,39
0,20
0,73
0,58
1,30
0,76
0,70
1,65
3,76
0,96
1,15
1,13
1,25
1,15
4,34
3,30
1.10
1,05
0,20
0,53
0,60
1,01
0,91
0,95
0,60
0,75
0,95
0,50
0,55
1,00
0,63
2,00
1,90
1,00
0,97
1,15
0,31
0,68
0,75
0,45
0,80
0,80
1,20
1,00
1,00
1,54

Abtrl.

Min.

Mix.

Fach.

Docas Santos op
Duratex pp

1,17
1,35

1,17
1,34

1,18
1,35

1,18
1,35

55 000
24 800

Ecisa pp
Econômico pn
Embrava op
tmbrava pp
Ericsson op
Est. Paraná pn
Esl. S. Paulo pp
Estrela pp
Eucatex ppa

0,67
1,00
0,31
0,31
1,44
1,00
1,14
0,99
0,80

0,67
1,00
0,30
0,30
1,39
1,00
1,11
0,99
0,80

0,67
1,00
0,31
0,31
1,45
1,00
1,14
1,00
0,80

0,1
1,00
0,30
0,30
1,44

10
65
50
45
59
10
49
6
37

OCO
000
000
900
900
000
200
500
000

FNV ppa
Fer. Lam. Brás, PP
Ferro Brás. op
Ferro Brás. pp
Fertimplan pp
Fin, Bradesco on
Ford Brasil op
fund Tupy op

2,75
0,95
1,41
.1,10
1,00
1,06
0,87
0,85

2,75
0,95
1,41
1,10
1,00
1,06
0,86
0,85

2,75
0,95
1,41
1,10
1,00
1,06
0,87
0,85

2,75
0,95
1,41
1,10
1,00
1,06
0,86
0,85

10
9
24
4
10
4
24

000
000
700
000
000
800
OCO

Heleno Fons. op
Hindi op
Howd Brasil op

0,70
0,29
1,12

0,68
0,25
1,12

0,70
0,29
1,15

0,68
0,26
1,15

I A P op
Ind Villares ppb
Ifrrt Nogueira op
Isam/ Eluma op
Isam/ Eluma pp
Unubanco on
Itaubanco pn
Itriusa on
Itflusa pn

3,10
1,12
1,20
0,69
0,75
1,25
1,00
1,50
1,25

3,10
1,12
1,20
0,69
0,71
1,25
1,00
1,50
1,25

3,15
1,12
1,20
0,70
0,75
1,25
1,00
1,50
1,25

3,15
1,12
1,20
0,69
0,74
1,25
1,00
1,50
1,25

Brás op
pp
op
on
Amcric. op

0,85
0,62
1,16
1,14
2,25

0,84
0,62
1,15
1,14
2,25

0,86
0,62
1,19
1,15
2,25

0,85
0,62
1,19
1,14
2,25

51 400
5 000
34 900

1,30
1,21
1,77
0,35
1,20
1,36
0,89
0,80
2,68
1,02

1,30
1,21
1,77
0,35
1,20
1,36
0,89
0,79
2,68
1,02

1,30
1,21
1,77
0,35
1,20
1,36
0,89
0,80
2,68
1,04

1,30
1,21
1,77
0,35
1,20
1,36
0,89
0,80
2,68
1,04

21
10
10
13

300
000
000
000

11 200
34 500
30 900
000
B 800

Magncsila op
Manah op
Mangcls Indl op
Marcovan pp
Melhor Pr on
Mendes Jf pp
More S Paulo on
Mcrc S Paulo pn
Metal teve pp
Moinho Sonl op

11
100
17
5

300
000
000
700

1 000
211 700

20 900
700
600
57 600

Uord Brasil pp
Nord Brasil on
Nordeste Est pp

2,00
1,45
¦ 2,13

1,95
1,45
2,13

2,00
1,45
2,13

2,00
1,45
2,13

17 200
16 000
54 200

Ouinl.

Flch.

1,65
1,57
1,32
0,15
0,75
0,71
1,59
1,39
0,20
0,73
0,58
1,30
0,76
0,70

400
700
600
000
00O
200
300
400
000
900
J98 800

782
94
42
120
18
25
88
51
15

47 000
22 100
10 000

'
1,65
3,72
0,96
1,15
1,13
1,25
1,15
4,25
3,30
1,10

55
344
8
4
45
86
375
762
214
3

600
800
000
700
000
200
200
7Q0
800
000

1,05
0,20
0,53

3
47
54
80
37

000
100
100
000
000

0,60
1,00
0,90
0,95
0,60
0,73
0,95
0,45

0,55
0,91
0,63
2,00
1,90
1,00
0,97

1,15
0,31
0,68
0,75

0,45
0,80
0,78
1,20

1,00
1,00

1,50

10
153
37
28
10
677
16

400
100'
600
100
000
000
300
900
43 200

000
60 000
5 900
15 500
10 200
10'200

Tilulol

L lei
Laícr
Light
Ligri!
Lojas

1,00
1,14

1,00
0,80

10 000
8 000
248 300
15 000
70
5
5
32
103
43
46I
8

000
000
000
000
900
800
800
400
300

700
4 400

Titulai

Abtrl.

Min.

Mix.

Fich.

Paranapanema pp
Paul F Luz op
Paul F Luz on
Petrobrás pp
Petrobrás pp
Petrobrás on
Petrobrás on
Petrobrás pn
Phebo op
Pirelli op
Piretli pp
Pias. Koppers op
Pias, Koppers pp

0,52
0,90
0,80
4,75
4,45
2,95
2,80
4,20
1,00
1,45
1,37
0,63
0,63

0,50
0,90
0,80
4,69
4,45
2,90
2,80
4,20
1,00
1,45
1,35
0,63
0,62

0,52
0,90
0,80
4,85
4,70
2,95
2,82
4,20
1,00
1,45
1,37
0,80
0,80

0,52
0,90
0,80
4,69
4,60
2,90
2,80
4,20
1,00
1,45
1,35
0,80
0,80

258
II
15
1 014
1 353
416
46
3

800
200
500
700
700
100
600
900

33
131

000
600
300
SCO

II

500

Randon op
Real pp
Real pn
Real Cia. Inv. pp
Real Cia. Inv.on
Real Cia. Inv. pn
Real de Inv. on
Real Part. on
Real Part. pn

1,50
0,75
0,75
0,70
0,70
0,75
0,67
0,68
0,75

1,50
0,75
0,75
0,70
0,70
0,75
0,67
0,68
0,75

1,50
0,75
0,75
0,70
0,70
0,75
0,67
0,68
0,75

1,50
0,75
0,75
0,70
0,70
0,75
0,67
0,68
0,75

50
108
77
5
5

000
400
100
000
000

Samcil pp
Savena op
5emp op
Sharp op
Sharp pp
Sid, Aço Norte op
Sid. Aço Norte pp
Sid. Coferraz op
Sid. Nacional pp
Sid, Pains pp
Sid. Rio Grande op
Sid Rio Grande pp
Sid. Rio Grande pp
Sotorrico op
Souza Cruz op
Sta. Olímpia op
M«. Olimpia pp

0,20
0,60
0,60
3,65
3,65
1,00
1,14
0,32
1,18
1,25
1,25
1,59
1,40
0,81
2,30
1,00
1,00

0,20
0,60
0,60
3,65
3,65
1,00
1,05
0,32
1,11
1,25
1,25
1,50
1,40
0,81
2,29
1,00
1,00

0,20
0,60
0,63
3,65
3,65
1.00
1,14
0,32
1,18
1,25
1,26
1,59
1,40
0,81
2,30
1,00
1,00

0,20
0,60
0,63
3,65
3,65
1,00
1,14
0,32
1,11
1,25
1,26
1,50
1,40
0,81
2,29
1,00
1,00

1,00

Ou.nt.

28 000
159 400
13 200

23 100
190

000

5 000
5 100
I 500
13 000

700
17 400
26
9
150
3
12
7
10
19
58
99

500
300
000
400
700
000
000
700
000
000

3 200
11 000

op
pp
oi)
pn

1,77
2,22
0,85
0,85

0,90
1,77
2,20
0,85
0,85

1,00
1,78
2,22
0,85
0,85

0,90
1,78
2,22
0,85
0,85

27 000
? 200
9 400

União

Bancoi pp

0,77

0,72

0,72

0,72

5 100

Vale
Varig
Varig
Vidr.

R. Doce pp
pp
on
S. Marina op

3,60
0,66
0,46
0,88

3,5G
0,65
0,46
0,86

3,70
0,70
0,46
0,88

3,62
0,65
0,46
0,87

661 300
110 600
97 900

T. Janer pp
Trans. Paraná
Trás. Paraná
Tur, Bradesco
Tur. Bradesco

22 000

JORNAL DO BRASIL

D

Sexta-feira,

14/3/ 75

D

1.° Caderno

40

Falecimentos
Augusto Ccsav de Brito Pereira, aos 58 anos, em
sua residência, na Rua São Salvador. General--deDivisão, foi professor de Francês do Colégio Militar c
diretor de Ensino da Polícia Militar do Rio de Janelro. Carioca, era casado com Clcone Marinho Pereira
e pai do engenheiro César Augusto Pereira.

Três mulheres falam de ligação
de policiais com traficantes

Três pessoas — Jaclra ridade. Sabe-se, entretanto
Pinto de Sousa, traficante q,ue ambas foram convidadas
de tóxicos, lia Almeida a comparecer à 5a. Deledos Santos e Luci de Carva- gacia Policial, quando se
lho dos Santos, mãe e es- encontravam na íila de
posa, respectivamente, do visitas do Presidio Hélio
também traficante de tóxi- Gomes. Elas iriam visitar
cos Audo de Almeida dos Audo de Almeida dos SanSantos — foram ouvidas tos, preso em conseqüência
Bena
delegado Agulnaldo do processo rfi 8057, que
73
anos,
aos
pelo
Antunes,
Urbana de Jesus
Amado, no inquérito que apura as atividades de MilPortugal,
Coimbra,
de
Natural
Portuguesa.
licencia
apura o envolvimento de ton Gonçalves Tiago, o
morava na Praça Vereador Rocha Leão. Era viúva
policiais no tráfico de dro- Cabeção.
de Antônio dos Santos Alves e mãe de Alda Alves
No processo, Audo consta
gas. Diante de seu depoimento, considerado muito como traficante, conforme
da Silva e Fernando Antunes Alves.
importante, Jacira ficou o que também foi apurado
detida na 5a. Delegacia.
Hosno
anos,
54
aos
Calvano,
Sampaio
pela Policia Federal. AfirWarenka
Em contrapartida, o Se- mou, na época, que não co- .
Rua
na
Rio,
no
morava
Paulista,
Botafogo.
de
pitai
cretário de Segurança en- nhecia as pessoas conheNovo Oriente. Era viúva de Rosário Waldemiro Calviou um pedido de infor- cidas como Djalma, Alfredo
mação ao delegado Rescala e Chicão, porém já tinha
vano e tinha seis filhos (Dayse, Paulo, Sérgio, RoBitar, de Homicídios, a fim ouvido falar em seus nomes
sário, Diva e José Carlos).
de que informasse sobre o como policiais e que os três
andamento dos inquéritos estavam realizando diligênAntônio de Sousa Carvalho, aos 72 anos, na Saninstaurados naquela especi- cias para identificar e prenPortugal,
Lixa,
em
Nascido
ta Casa de Misericórdia.
alizada, nos quais figura- der os assassinos de seu irmorava na Rua Gregório Castro de Morais. Era covam nomes de policiais en- mão Devaudo.
volvidos no tráfico de tóximerciante, casado com Maria de Sousa Carvalho e
cos. Em resposta, Rescala EM APURAÇÃO
deixa quatro filhos: Orlando, Maria, Helena e Dayse.
Bltar enviou um relatório
O inquérito presidido pelo
sigiloso ao Secretário infor- Delegado Aguinaldo Amado,
mado a posição de cada in- a partir dos próximos dias,
quérito.
tomará rumo diferente,
AVISOS RELIGIOSOS
porque ele solicitou ao deleESTAVA
gado Sérgio Luis Brandão
DESAPARECIDA
de Azeredo, da 16a. DP, a
Apesar do sigilo que o de- cópia das declarações preslegado Agulnaldo Amado tadas pelo assaltante Leovem mantendo em torno de nis Fonseca,
são
nas
suas investigações sobre o feitas referências quais
(MISSA DE 7.° DIA)
a nomes
d
e
policiais
envolvimento
ligados à prode
A Diretoria e funcionários do Banco
no tráfico de tóxicos e pro- teçãopoliciais
e o trátraficantes
de
Expansão S/A convidam parentes e
teção aos traficantes, sabe- fico de drogas, bem como
se que Jacira Pinto de Sou- são apontados vários crimes
amigos de D.° ANTONIETA RAMOS
+
sa
estava desaparecida e se
AdministraGerente
seu
de
Mãe
REYS,
eles cometidos.
DOS
às autoridades porMuitos
apresentou
dos crimes citados
tivo no Rio de Janeiro, Ivan Ramos Reys, para
da 35a. DP, de onde foi enLeonls — entre eles a
caminhada à presença do por
a missa em intenção de sua alma, a ser cedo Dodge D art,
delegado Aguinaldo Amado, chacina
lebrada hoje, dia 14, às 10:30 hs. na Igreja
Coelho Neto —
em
ocorrida
para ser interrogada.
as
com
paestão
N. S. Mãe dos Homens, à Rua da AlfândeSobre o que disse nada ralisadas na diligências
Delegacia de
sabe-se
mas
relevado,
foi
5A.
ga,
Homicídios: Leonis aponta
que na Policia Federal ela os policiais Viana, Oto e o .
prestou longo depoimento, sargento Augusto como os
no qual se confessou tramortes,
ficante de cocaína, após o autorescomodas os cinco
ainda
acusa
bem
flagrante.
em
que foi presa
crimes
de
outros
da
prática
Durante o seu interrogatóvende{MISSA DE 7." DIA)
rio na Polícia Federal, Jaci- de morte, além aode bandido
AGRADECIMENTO
ra confessou que traficava rem proteção
cocaína para Ando de Al- Cabeção.
Ao mesmo tempo, o deleSua família e seus amigos católicos, profunmeida dos Santos e que o
Amado solidamente sensibilizados pela prova de cariencarregado da entrega do gado Aguinaldo
citou ao seu colega Rescala
tal.
de
Ademir
era
nho e afeto, demonstrados por ocasião do
produto
cópias
+
Na residência de Jacira, Bitar que enviasse218/74
prematuro desaparecimento de sua inesquee
do processo n*?
arrecadaram
o
s
aqueles
policiais
todos
a
agradecem
quecomcível AMÉLIA,
se refere
26/75.
O
primeiro
de
cocagrande quantidade
13, às 10
Silpareceram à missa realizada ontem, dia
ina, que estava guardada à morte de Jaime
ocorrida
horas na Igreja São João Batista da Lagoa, em intenMiranda,
veira
contou
em uma lata. Jaclra
dia 17/7/73, na fação de sua boníssima alma. Aproveitam o ensejo,
ainda que os papelotes de no
em
médica
à
equipe
para estender seus agradecimentos
um grama eram vendidos a vela de Varginha,
foi vista
onde
Manguinhos,
os
um
e
cada
do hospital da Lagoa, que com desvelo tentaram salque
100,00
Cr$
Delegacia
var sua vida, inteiramente dedicada ao serviço da
continham cinco gr amos a camioneta n"?da 6-695, cuja
custavam Cr$ 350,00. Em de Tóxicos
Igreja.
era
seu depoimento, ainda na turma de policiaisdetetive
comandada
pelo
aflrJaclra
Federal,
Policia
a
mou que, durante o tempo Viana. Jaime foi45,abatido
na preem que traficou drogas, tiros de calibre
pessoas, ennunca fora molestada pela sença de várias Regina
RaCélia
elas
tre
segundo
policia, porque,
afirma, Audo contava com mos de Oliveira, irmã da
(AGRADECIMENTO)
a proteção dos detetives de vitima.
O processo n° 26/75 se renomes Djalma, Alfredo e
PIQUET
BARREIRA
A família de ADELIA
fe
à morte de Valmir MenChicomo
outro conhecido
CARNEIRO, na impossibilidade de agradedes Ramos, Irmão de Célia
cão.,
cer pessoalmente as demonstrações de soÜEla contou ainda que foi Regina, que também pre+
dariedade e pesar recebidas por ocasião do
convidada por Audo para senciou o acontecido, ocorriser traficante após a morte do no mesmo local onde5
falecimento e da celebração da missa de 7.° dia, vem
de seu irmão, Devaudo, as- Jaime foi morto, no diaEla,
apresentar a todos os que a confortaram, as expresde setembro de 1973.
sassinado em conseqüência
soes de profundo reconhecimento. (P
"guerra
em seu depoimento, relatou
do
de denominada
tráfico de entorpecentes." que poderia reconhecer,
Jacira deixou caraterizado como no caso de Jaime, os
entreque sua ação no tráfico se assassinos. Acontece,
restringia ao Bairro de Vila tanto, que por ser testemunha considerada importanKosmos, onde ela reside.
te dentro dos autos procesA Família de JOSÉ SELMAR agradece as manifesAS OUTRAS DUAS
suais, Célia Regina está
tações de pesar e convida para a missa em intenaos depoimentos desaparecida, havendo, indo Querido Esposo, Pai, Avô, SoAlna
da
Quanto
ção
+
Luci, clusive, suspeitas de que tegro, Cunhado e Amigo no dia 15 de março prestados por lia e
nha sido morta.
autorevelado
foi
nada
pela
às 11:30, na Igreja de Santa Luiza, no Castelo.

Lauro de Moraes Carneiro, aos G8 anos, no Hose morava na
pitai Central do Exército. Era General
Hilda Bracom
Casado
Rua Visconde de Figueiredo.
(Major
filhos
dois
tinha
Carneiro,
ga de Moraes
Kleber Joarez de Moraes Carneiro e Capltão-deCorveta Nei Getúlio de Moraes Carneiro).

D.a Antonieta Ramos dos Reys

AMÉLIA MACHADO

Adelia Barreira Piquet Carneiro

JOSÉ SELMAR MACHADO

MAPA DO TEMPO-JB

X

Juiz considera liabeas
de Fátima prejudicado
O Juiz da 4a. Vara Federal Aarão Reis, julgou
prejudicado o habeas-corpus impetrado contraMa-o
delegado federal Wllton Waltz pelos pais de
ria de Fátima Ferreira, amante do traficante Nilton Gonçalves Tiago, Cabeção, presa em São Pedro
da Aldeia, ma localidade de Iguaba Grande, no último dia 4 de março.
Meas de Azedlas da Silva alegou que sua filha,
tinha
que estava presa para averiguações, não com
o
qualquer ligação com tóxico, já que dividia
a
eduSilva,
da
Paulo
Jorge
o
cobrador
padrasto,
cação de seus seis filhos menores. O delegado, em
oficio, enviou informação ao Juiz de que Maria de
Fátima não se encontra presa.
Com base nessas informações, o Procurador
Pedro Rotta em. sua promoção alegou que o pedido
de habeas-corpus estava prejudicado. E o Juiz da
4a. Vara Federal seguiu também assim o seu despacho. Estranhamente, os pais de Maria de Fátima, posteriormente, na 4a. Vara Federal, informaram que ela havia sido encontrada na Rua Carlos
Hélio da Silva, 360, Araruama.

V
-AAAi

(MISSA DE 30.» DIA)
de
Cordélia Rocha Rego, T. Cel. Hcly Rego e família (ausentes), Cel. Av. Moximiarto
família, viuva,
Aquino Ramalho c família (ausentes), Arq. Archimedes Rocha Rego e
o querido e
filhos, genro, noras, netos e bisnetos da grande figura humana que foi
a todos aqueles
saudoso ANTÔNIO, na impossibilidade de se dirigirem pessoalmente
+
agradecem por intermédio deste
que se manifestaram por ocasião do seu falecimento,
no dia 15 de março sábado, as 19
e convidam para a missa de 30.° dia que mandam celebrar
Marques de Abrantc» n.° 215.
horas na Capela de Nossa Senhora da Piedade dos Poloneses, à Rua

VMrnJ.'--Tempo nublado, possível instabilidade i tarde, com troesparsas
voadas
principalmente na» Zonas Norte c Rural.
Temperatura estável. Máxima;
Mínima*
Mínima:
219
34? (Bangu).
(Alto da Boa Vista).

Salvador — Depois de concluir o inquérito policial iniciado em dezembro do ano passado, para
apurar os casos de corrupção dentro da policia
baiana, o Capitão Luiz Queiroz anunciou ontem
de reque 26 policiais estão envolvidos em casosentorpeceptação de furtos, extorsão e tráfico de
centes.
Sobre os policiais Niconiedes Bispo Filho, Vaifredo Lauro (o Alemão Cllkpa Quente), José Otávio Rodrigues dos Santos e Nelson Neves de Souza (o Nelson Cabeção) recai o maior número de
acusações de corrupção. Além do inquérito policiai, cada um responderá individualmente a inquéritos administrativos. Um dos policiais, Nicomedes
Bispo Filho, já teve sua demissão pedida pelo Coronel Joalbo Figueredo Barbosa, Secretário de Segurança, que determinou se fizesse o inquérito.

TEMPERATURA
E O TEMPO
NOS ESTADOS

HELENA MOITINHO MALTA
-ESPERANÇA)
(MISSSA DE
A família de HELENA MOITINHO MALTA agradece as manifestações de pesar por ocasião de seu falecimento e con+
vida os parentes e amigos para assistirem a missa que em
intenção de sua boníssima alma, manda celebrar amanhã, sábado, dia
15, às 10 horas, na Igreja do Colégio Santo Inácio (Rua São Cie,p
mente, 226).

MANOEL CAMPBELL PENNA

A CHUVA

V-

Chuva (cm mm) recolhida
no Posto do Aterro do Fiamengo, Cidade do Rio de
Janeiro:

1,0
Amazonas — Pari — Acr» — Nas últimas 24 horas
1,0
Tempo: nublado com pancadas Acumulada esle mês
e trovoadas esparsas. Temp.i Normal em março
133,1
Min.:
31.7.
estável. Máx.:
233,9
Acumulada este ano
23.2.
1 075,8
Amapá — Tempo; nublado Normal anual
com pancada* e trovoadas es*
parsas, Temp.: estável.—
TemMaranhão — Piauí
po: nublado c/ períodos de
melhoria. Temp.: estável. Máx.:
28.1. Min.: 22.2.
Ceari — Rio G. do Norl» Paraíba — Pernambuco — Ala—
goas — Sergipo — Bahia
Tempo: bom c/ nebulosidade,
instabilidade passageira no litcral. Temp.: estável. Máx.:
29.9. Min.: 22.1.
Tempo:
Mato Grosso
nublado c/ pancadas t trovoudas esparsas. Temp.: estável.
Tempo: nublado
Goiás —
DE 12 A 19 DE MARÇO
com pancadas e trovo-adas esparsss ao Norte o bom c/ aumento de nebulosidade no decorrer da manhã. Instabilidade
Sul.
passageira à tarde no
Temp.: estável.
Distrito Federal — Brasília —
Tempo: bom c/ aumento da
nebulosidade no decorrer da
manhã. Instabilidade passageiestável.
ra à tarde. Temp.:
Máx.: 30.0. Min.: ló.O.
Minas Gerais — Tempo: bom
c/ nebulosidade. Temp.: estavel. Máx.: 30.0. Min.: 16.6.
Tempo:
Espírito Santo —
bom c/ nebulosidade. Temp.:
estvel.
Sueste a Este, fracos
Rio da Janeiro — Niterói Tempo: nublado, instabilidade
á tarde sobre Serrar, c Vale do
Paraíba c/ pancadas e trovoaestável.
das esparsas. Temp.:
Máx.: 31.2. Min.: 25.0.
São Paulo — Tempo: tnteMARES
rior bom c/ nebulosidade, pancadas esparsa*, ao entardecer.
Preímar:
Rlo-Niterói
Litoral, nublado. Temp.: esta3h22m/l,3m e 15h38m/l,4m.
vel. Máx.: 28.1. Min.: 20.1.
Paraná — Tempo: nublado, Baixa-mar: 9h32m/0,3m « 22h
névoa úmida p/ manhã pas- 09m/0,3m. Cabo Frio - Prc-asando a bom c/ nebulosidade.
Máx.: 26.2. mar: 3hl4m/l,2m e 15h28m/
Temp.: estável.
l,2m. Baixa-mar: 9h37m/0,3m
Min.: 18.6.
Tempo:
Santa Catarina
e 22h/0,2m. Angra dos Reis
bom c/ nebulosidade, ligeira
e 14h
instabilidade no litoral. Temp.: Preamar: 2h32m/l,3m
48m/l,3m. Baixa-ma-: 10h25m/
em elevação.
Rio Grand» do Sul - Tem- 0,4m e 22h29m/0,2m.
aunebulosidade
com
bom
po:
mentando, instabilizando-se a
TEMPERATURAS
partir do Oeste o Sul do Esta289
do c/ pancadas e trovoadas. Dentro da baia
Max.:
Temp.: em elevação.
289
Fora da barra
26.6. Min. 21.3.

NOVA

LAURO DE MORAES CARNEIRO
FALECIMENTO)
A família MORAES CARNEIRO comunica o
seu falecimento e convida seus parentes e
amigos para o sepultamento hoje, dia 14,
+
sexta-feira, às 10:00 horas, saindo o fere"J" do Cemitério São Francisco Xavier
tro da Capela
{P
(Caju), para a mesma necrópole.

OS VENTOS

Maria Daisy Frota Carneiro

O MAR

(FALECIMENTO)
Filhos, genros, noras, netos e bisnetos comunicam com pesar o falecimento de sua
mãe, sogra, avó e bisavó MARIA
querida
+
DAISY e convidam parentes e amigos para
o sepultamento a realizar-se hoje dia 14, às 11:00
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza
n.° 3, para o Cemitério São João Batista. (P

MIRIAN JUNQUEIRA
(7.° DIA)
Clarice Junqueira, Monica J. Russ, Tadeu
Junqueira, Maria Zilma de S. L. Junqueira,
Peter Russ e Alexandre Malkes, agradecem
+
as manifestações de pesar recebidas pelo
falecimento de sua querida filha, irmã, cunhada e
noiva e convidam para a missa que farão celebrar
amanhã, sábado, dia 15 às 09:30 hs. na Igreja de
São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco.
Desde já agradecem o comparecimento.

TEMPO NO MUNDO
evisao do tempo
Temperaturas máximas de entom e p 18, bom, - Roma,
Atenas,
para hoio nas - cidades seguintes: - Londres, 7, nublado 9,
nublado
Paris,
14 nublado
5, nublado - Bruxelas, 7,
Berlim 4 nublado - Amsterdã,
- Moscou, 2, bortV>--l^oçolmoj 5,
nublado - Madri, 7. bom
Sao Francisco, 14, bom
bom - Nova Iorque, 7, chuvoso
- Chicago, 2, nublado - Miami, 25,
Los Angeles, 16, nublado
chuvoso
17,
Hong-Kong,
12, bom
nublado - Tóquio, 'bom'
- Montreal, 3,.chuvoso -_Honolu u,
Sue os Aires 28,
leera,
bom
14,
Lima,
28 chuvoso - Toronto, 6, nublado
13,' chuvoso — Vancouver, 8, bom.

TEMPERATURAS DE MARÇO
- 23,2 - Belém 2j,j
Manaus 25,8 - 29,9
_ S. Luiz 26,4 - 30,2 - 23,3 - lorezina 26,5 _ Fortaleza 27,2 - 30,6 - 23 9 - Natal 27 3
•

Telefone para
222-2316
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO BRASIL

(COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO)
A Diretoria e funcionários da Companhia Brasileira de Filmes
Sakura participam, com pesar, o falecimento do seu Acionista
+
e Conselheiro LADISLAUS SELLEI, ocorrido dia 11 do corrente
nesta cidade. Por vontade expressa do extinto foram dispensadas todas as homenagens póstumas.

Jr

A Diretoria e Funcionários da Refinaria de Petróleos
+
de Manguinhos S. A. convidam parentes e amigos de
MANOEL CAMPBELL PENNA - Eminente Membro do Conselho Fiscal - para a missa de sétimo dia, que será celebrada,
hoje, dia 14, às 11,30 horas, na Igreja de N. Sa. do Carmo.

NASCER - 5h 53m
OCASO - 18h 12m

30,4 32,0 30,3
30,2 -

22,7
22,5
24,1
24,5

Cuiabá 26,5 .- 32,6 - 22.6 - Belo
g o 24,5 - 30,2 - - 20.1P- 29,2
lo,.i
28,4 - 18,8 - Goiânia- 23 0
Horizonte 22,9
24 2 _S na Madúreira 25,3 - 33 1 - 20 9
Teresopolis
-17,5
Çievelandia
26,0
¦29,1 - 20,3 - Petrópolis 21,0
- 28,8 _ 22,2 - Araxa
21,2 - 27,2 - 16,9 - Cabo Frio 25,3
- 27,4: - i/,i
21 5 - 26,9 - 16,9 - Cambuquira -21,4
Caxambu 21,1 - 27,0
16,2
25,9
20^
Poços de Caldas
- 16,0.

COMENDADOR LADISLAUS SELLEI

(MISSA DE 7.° DIA)

I|

r\
A LUA

GENERAL

A família, esposa, cunhada e sobrinhas
cumprem o doloroso dever de comunicar o
seu falecimento, ocorrido no dia 11 de
+
março de 1975. Atendendo a expresso desejo do falecido, não serão realizadas cerimônias re:
ligiosas. A família agradece as manifestações de solidariedade.

'IL.

O SOL

NO RIO

Inquérito na Bahia
já envolve 26

Comendador Ladislaus Sellei

^>yW.:

rur.lt li!» 11

ANALISE 5IN6TICA DO MAPA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB Frente frio em dlssipaçao na Srea da Guanabara. Antíciclone
Tropical Marítimo c/ centro d» 1 OlSmb locjlizado a 229
S/239W.
Anticiclone Polar c/ centro de 1 020mb localizado ¦ 359
S/489W.
No Frents Fria localizada na Argentina entre 359 S/459W.
Linha de Instabilidade na divisa dos Estados do Amazonas
com o Pará.

(amanhã)

ANTÔNIO RODRIGUES REGO

l

BodasdeOütô
ALTAIR e LUIZ GAMA FILHO
Na impossibilidade
de agradecerem pessoalmente
as numerosas manifestações de carinho
recebidas através de telegramas,
cartas, flores e mimos,
fazem-no publicamente
com o penhor de sua amizade.

"S.

NELSON VAN ERVEN
(MISSA DE 7." DIA)

+
para a
mória
nhora

Luis
Oscar Leonardo de Leoni Van Erven,
Leoni
de
Thais
Erven,
Van
Leoni
Cláudio de
Van Erven, Tânia Maria Van Erven Santos
e Fernando Guimarães Santos convidam
missa de 7.° dia que farão celebrar, em mede seu pai e sogro, na Igreja de Nossa Sedo Carmo às 11,30 horas do dia 15.

%

DR. NELSON VAN ERVEN
(MISSA DE 7.° DIA)
Dr. Orestes Alexandrino da Cruz e
Dr. Armindo Falcão Filho, convidam
+
clientes e amigos para a missa de 7.°
dia que será rezada em intenção de sua alma
no'dia 15, às llh30m, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, na Rua 1,° de Março.

=J

JORNAL DO BRASIL

1.

í

à

14/3/75

D

TURFI - 41

1." Caderno

Sérgio Pereira
admite vitória
de Chatotorix

Potro Quartilho
impressiona no
apronto de 35s

\ I'

i.

Sexta-feira,

D

í\

Quartilho, potro alazão,
filho de Carpinus e Hlpona,
realizou o melhor apronto,
entre os concorrentes que
atuarão no sétimo páreo,
uma cias melhores carreiras
de amanhã na Gávea. Conduzido por Juvenal Machado Silva desceu a reta de
600 metros em 35 cravados,
correndo muito pelo centro
da pista, som ser exigido
em parte alguma.

Uiapuça
Quase todas as potrancas
que correrão no primeiro
páreo aprontaram suavemente o destaque ficou por
conta de Uiapuça, com 37s
nos 600 metros facilmente,
poupada em todo o percurso por Flávio Lemos. Reine
gastou 38s na mesma distancia, à vontade, com Juvenal Machado Silva.
Hispanla deixou boa impressão, não tanto pela
marca .'.ssinalada — 45s nos
700 — nas pela facilidade
com que completou o percurso, sem ser exigida em
parte alguma por Vanderloi
Gonçalves. Platense apíontou suavemmte 800 em 55s.
Sépia. Júlio Reis, tem 38s,
à vontade.

Bons treinos

Satéria, Antônio Ramos,
37s nos 600, com sobras, peIo centro da pista, bom final. Abdita, Geraldo Feijó,
agradou, com 45s nos 700,
bem fácil, Ourodica desceu
a reta em 39s, suavemente,
condução de Jair Malta e
as outras aprontaram mais
suave ainda.
Macau, Francisco Pereira,
800 em 51s, boa ação. Tigran, Vanderlei Gonçalves,
44s nos 700, firme. Reveur,
Gabriel Meneses, melhorou
a marca para 43s2/5, meio
de raia, correndo muito. Ladonis, Manuel Alves, aumentou para 44s, bem. Ragtime, José Pedro, 800 em
50s 2/5, bom final.

Santa Cruz tem criação organizada

Quinato aprontou suavemente 600 metros em 40s,
com A. Ferreira, Tuyufame,
G. Alves, ficou em 39s, também com reservas. Indicateur, G. Meneses, melhorou
para 37s, meio de raia, bom
final. Quartilho agradou em
cheio, com 35s, correndo
muito, no governo de Juvenal Machado Silva.
Big One, J. Pinto, 51s nos
800, facilmente. Galhardetc,
F. Silva, a mesma distancia
em 53s, suavemente. Rocco,
Flávio Ltmos, igualou a
marca, sem ser exigido. El
Mineral, G. Alves, mil metros em ImOõs, bem fácil.
Big One, J. Pinto, 51s nos
800, à vontade.
Zima, Antônio Ramos, 600
em 38s, bem fácil. Rizette,
Gabriel Meneses, assinalou
35s2/5, deixando boa impressão. Cal Viva, Augusto
Garcia, aumentou para
36s 2/5, bem. Educada, Rangel Carmo, cravou 39s, suavemeníe, pelo centro d a
pista.

fa
¦'•f-

I I
:&¦:
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1.° Hidrante. F. Pereira 55
2.c Bonnt Idée, F. Lemos 49
Vencedor (31 CrS 0,33 —
Dupla (12i CrS 0,18 — Piacés: (3) CrS 0,15 e fl) CrS
0.11. Tempo: lm 3/5. Treinador: Nelson Gomes. Não
correu (5i Lisandrus.
6.g PAREÔ — 1 300 metros
56
56

Vencedor (7i CrS 0,26 Dupla (14) CrS 0,23 — Piacés: (7) CrS 0,13 e <2i CrS
0.13 — Tempo: lm22s. Treinador: Levi Ferreira. Não
correram (4) Bold Boy e (6i
Happy Dream.
7.° páreo — 1200 metros
1.° Zafou, F. Pereira, 55
2.° Dayton, U. Meireles, 58
Vencedor (3) 1,29 Dupla
(12) 0,97. Placês: (3) 0,37 e
(li 0,18. Tempo: lml4sl/5.
Treinador: Orlando Serra.
Não correram (2) Atalara e
(7i Lenga-Lenga.
8.° páreo — 1 300 metros
1.° Terilara, L. Caldeira 56
2.° Pratense, G. F. Almeida,
56.
Vencedor (10) 0,24. Dupla
(14) 0,30. Placês: (10) 0,16
e (1) 0,13. Tempo: lm22sl/5.
Treinador: Nelson Gomes.
Dupla Exata: combinação
10-1: CrS 8,30.
Movimento geral de apóstas: CrS 1 milhão 714 mil
942.

da da Argentina.

por sugestão de sua mulher, CeUna, nascida no Rio Grande do
Sul c como gaúcha, familiarizada
com a vida de fazendas e sítios, O
haras foi batizado com o nome da
filha. Leila, e os três passam os fins
de semana cm Santa Cruz.

O proprietário. Almir Pereira,
pretende aumentar o campo com a
aquisição de mais quatro éguas reum
produtoras c. possivelmente,
outro reprodutor. A direção do campo está entregue ao antigo jóquei
Gabriel Arcanjo Calderano. e conta com mais sete empregados. Há
muitas árvores frutíferas, piscina,
sauna, campo de futebol c voleibol.
Cerca de 2 mil galinhas com uma
produção de 200 dúzias de ovos c
mais recentemente os faisões. completam o esquema comercial para
sustentar o haras.
ÜO LEBLON A SANTA CRUZ
Almir Pereira, 45 anos, morando no Leblon. proprietário de cavalos de corridas, tinha a área em
Santa Cruz. mas só iniciou o haras

Influenciado por Cellina, Almir Pereira, auxiliado pelo treinarior Estcvam Cota Pereira, iniciou
a construção dos piquetes, pista,
plantio dos campos. Depois, levou
Lorrain, com boa campanha nas
pistas, adquirindo quatro éguas reprodutoras e que já estão cobertas
para o próximo ano.
Na próxima temporada, Lorienne. filha de Lorraine e Better Half,
e mais três produtos, se iniciarão
nas pistas, completando o estágio
de Almir como criador. Ele pretende enviar para o campo a égua
Marianella — tem mais três animais de corridas — reservando-a
para Lorrain. Marianella é uma boa
ganhadora, levantando cinco provas e obtendo colocc;ões sucessivas.

Boa corrida
A segunda inscrição de
Sérgio Gomes é a de Honey
Honald, cavalo que ele
aponta como provável ganhador, pois tem se colocado perto dos primeiros colocados insistentemente e, na
última apresentação, chegou no quarto lugar, mesmo
muito prejudicado.

MAIOR:

PRÊMIO
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QUINTA-FEIRA, 13 de MARÇO

desconta

sem

70.000,00
2.260

para a sétima prova
Quinato, Tuyuboy, Gold
Panzo e Quartilho são os
cabeças-de-chave do sétimo
de
páreo da corrida
amanhã à tarde, no Hipódromo da Gávea, com
Cr$ 19 mil ao proprietário
do ganhador. Os estreantes
Bico de Lacre e Nantes
estão bem preparados.

"12-fi"

de 1975
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(112.1...
(1125...
0127...

PRÊMIOS CM

40.00

40.00
•10,00
30,001

PRÊMIOS CK?

30,1X1
30,00
70,00
30,00
4(1,00

>.' raUMiu

9313
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40,00
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12258...

30,00
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40,001

tO.ÓÓ 12425,..

40.IK1
30,(81
40,00

11025...
11051...
11125...
11157...

•10*00 12348...

11203...

7000 12101.'..

11225...
11325...
11425...
11525...
11551...
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111102...

40.00
1U.UU

11831...
3U.°° 11SÍI5...
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40.011
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lO.(M) 12094..
30.00 12119...
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40'(JO 12725...
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30.00 12825...
40.0(1 12925...

ao-00
40.00
30,00
40,00

Pirão - Ai
CfS 1? mil

14b

-

1 000 melros
Kg
55
55
55
55
55
55
55
55

1-1 Nicócia, G. F. Almeida .
5
Daily Doubie, F. Pereira
4
1
2-3 Raine, J. M. Silva .
Uiapuça, F. Lemos ... 3
3-5 Corichaiki, A. Ramos .
7
" Ilustra, J. B. Pauiiclo
6
4-6 Hamptom Court, J. Pinio 2
7 Batucajé, R. Carmo 8
5? Pireo - Al 14h30m - 1 300 melros
CrS 13 mil
Kg
1-1
57
'2-2 Hiipania, W. Gonçalves
56
Plalcnse, A. Moraies .
liberée, J. Queiroz .
57
55
3-4 Highnight, G. Alves .
56
Lomarly, C. Abreu ...
56
4-6 Gardcrie, P Rocha ...
57
Sépia, J. Reis ....
3? Pário - Al 15h - 1 000 metros
CrS 13 mil
K9
9 56
1-1 Roselys, R. Carmo ...
4 56
2 Satéria, A. Ramos ...
2 56
2-3 Falora, J. Esteves ...
Abdita. G. A. Feijó . . 7 56
3-5 Gruia Sagrada, G. Meneses 8 57
5 56
Ada, D. Guignoni ...
4-7 Aquartus Bsnd, J. Quatroz o 56
3 56
Decristal, J. Reis ....
1 56
Ourodica, J. Malla ...
600
malroí
1
15h30m
Al
4° Parto
CfS 1S mil - (Dupla-Exata) - (Grima)
„
Kg
10 54
1-1 Macéu, F. Pereira ...
Tigren, W. Gonçalves . . 13 56
Reveur, G. Meneses . .12 52
2-4 Freddy Boy, A. Ferreira . 15 50
55
Eacovedo, P. Cardoso . .
2 50
Ladonis, M. Alves ...
5 55
Ragtimo, J Pedro ...
50
3-8 Apqgée, J. Queiroz . .11
" Padu, G. F. Almeida
55
.
52
9 Anako, J. B. Paulielo .
.14 54
10 Bem Bom, A. Ramos
55
4.11 Contrabordo, F. Esleves .
6 54
12 Tenino. J. Reis ....
" Tafo, F. lemos
50
7
13 Doctor Mário, J. M. Silva 8 55
5? Pano - Ai HhOSm - 1 600 malroí
- CrS 13 mil - (Grama)
Kg
8 55
1-1 High Noon, J. Pinto
10 56
Hiaio, l. Maia . .. .
2
Tony Boy, J. M. Silua
1
2-4 Pireu, G. Meneses .
5
Opol, G. F Almeida
6
Oro, G. A. Feiió .
11
3-7 Uncial, F. Esleves .

30,00
30.00

São Paulo
Todos os números terminados em 3 (final do 1.' prêmio) tèm Cr$ 30,00 pm-Jou
convidoi
lista
da
corpo
no
figuram
2.°
do
e
a
dezena
do
1.°
Prêmio
As centenas derivadas
— 839.' EXTRAÇÃO Gonzalo
639.' EXTRBCBO - As dezenas OI, 02, 04, 05, 13, 26 e 30 tèm Cr$ 30,00
10.011

5900.

10.00

30,00

8203...

70,00

Fiscal do Ministério da Fazenda: Jorge Climaco Vieira

AGORA: TROQUE UMfl FRAÇÃO
SEUS TALÕES

POR 1 CUPOM OU 1 BILHETE POR 10 CUPONS DOS

VALEM

MILHÕES

Leve a um Posto MOBRAL quem não sabe ler e escrever .==

CASA ESPERANÇA JiL

A QUE MAIS SORTE VENDE!
Avenida Rio Branco, 159 • Rua do Rosário, 146

O primeiro páreo, ainda
em mil metros, com a participação de potrancas d e
qualquer pais, de 2 anos, estrangeiras importadas sem
vitória e ganhadoras até
CrS 17 mil em primeito lugar, apresenta Corichaiki
como uma das favoritas.

SÁBADO

As Extrações principiam às 18 horas

prêmios

O preparador resolveu
manter Honey Honald em
boa forma técnica só com
um exercido bem suave de
lm56s e com esquema de
treinamento, tem conseguido bons resultados com o íilho de Bar. Acredita Sérgio
que o potro, bem preparado,
pode fazer surpresa aos favoritos.

Quinato e Tuyuboy
estão bem treinados

18 da mala da 1882
Decrete n.o «27, «Ja 18 d* Janclrft da 1BB2, rallflcado paio Governo Fadaral. conforma DacraU n.o 1.029. da
esta data.
Saráo paoo» os prêmios referentes a presente Extração, até 11/6/75, prescrevendo todos os prêmios, após

1203...
1225...
1325,..
1125...

5.° PÁREO — 1 000 metros
— Prova Especial

uma pista de grama, com 20 vietros de largura, para treinamento.
Os pastos, preparados quimicamente, possuem grama quicuio c bermuda agrária, jkío faltando aljafa,
aveia e milho. A aveia é importa-

LOTERIA do ESTADO da GUANABARA

1(1115...
•¦>:....
li

Vencedor (4) CrS 0,39 —
Dupla (24) CrS 0,47 — Piacês: (4i CrS 0,22 e (9) CrS
0,21. Tempo: lm22s. Treinador: Wilson Lavor. Não correu (11) Fanqueiro e o número (81 Land's End teve
hemorragia.

1.° Rodopio, G. Almeida
2.° Padrão, J. M. Silva

OS PIQUETES
Oito piquetes de 70 x 70, com bo.res, água corrente, luz c sem porias, tacilitando o vaivém dos produtos, estão localizados ao lado de

1023...

Hidrante ganha
de Bonne Idée
na P. Especial
Hidrante, filho de Seu
Lcvy, treinado por Nelson
Gomes, venceu o quinto párco da reunião de ontem à
noite no Hipódromo da Gávea, em mil metros, pista
de areia leve, dominando
Bonne Idée nos últimos metros, para cruzar o disco de
chegada com um corpo de
diferença, assinalando lm
O0s3/5, próximo do recorde
em poder de Unless e da
própria Bonne Idée com um
minuto.
O quinto páreo foi quase
que uma decisão entre Hid rante e Bonne Idée desde
a partida. O cavalo, mesmo
a
concedendo seis quilos
adversária, não se intimidou, forçando o ritmo da
competição. Francisco Pereira conduziu o ganhador,
e Flávio Lemos no dorso de
Bonne Idée não conseguiu
completar as 50 vitórias para passar à categoria de
jóquei.
OUTROS RESULTADOS
1° PÁREO — 1 000 metros
— Pista da areia leve
l.o Uruana, N. Santos, 53
2.° Part Pris. F. Silva, 54
Vencedor (4) 0,27. Dupla
(23) 0,90. Placês: (4i 0,21 e
(6) 1,94. Tempo: lm 4s 2/5.
Treinador: Zilmar Guedes.
2.° PÁREO — 1 300 metros
T.°" Aldeano, E. R. Ferreira,
57
2,° Soviet, J. Pinto, 58
.,Vencedor (6) 0,23. Dupla
(24) 0,28. Placês: (6i 0,16 e
Tempo: lm 22s.
(2) 0,19.
Treinador: E. Quintanilha.
3.» PÁREO — 1 600 metros
XP Bluc Train, J. M. Silva,
56
2.° Princcton, G. Meneses,
55
Vencedor (1) 0,19. Dupla
(13) 0.42. Placcs: (1) 0,15 c
i4> 0,29. Tempo: lm 41s 4/5.
Treinador: Felipe Lavor.
4.° PÁREO — 1 300 metros
1.° Oiti, J. Julião, 56
57
2.° Buccari, F. Cardoso

O Haras Leila, de propriedade
de Almir Pereira da Silva, é um
dos menores do Brasil, com 120 mil
metros quadrados — 203 de frente
— localizado na reta do Rio Grande, em Santa Cruz, mas está muito
bem equipado, organizado mesmo,
possuindo uma pista de (/rama de
1 mil 200 metros, com duas retas de
400 metros.
Um produtor — Lorrain. por
Coball e Loretta — quatro éguas
reprodutoras c quatro produtos, a
mais velha, filha de Lorrain e Beter
Half, por Timão, ocupam em áreas
divididas, parte do espaço do pcqueno campo de criação, cm clima
de fazenda do interior, contando
com vacas leiteiras holandesas, 2
mil galinhas, porcos c faisões, reprcsp.ntondo o esforço para manter o estabelecimento de criação.

pensasse até em erro do
meu cronômetro, mas o jóquei confirmou a marca. Na
primeira passada em 800
metros ele dominou Beralda, uma égua ligeira em 50s
e fiqued satisfeito quando
ele terminou 1000 metros
em lm04sl/5, que resolvi
inscrevê-lo. O exercido deve
tor melhorado ainda mais
a forma técnica de Chatotorlx.

Recorda o preparador que
ao ver Chatotorix percebeu
logo que tinha um problema no posterior (náfego)
mas Isso não impediu que
desde os primeiros treinos
revelasse excelentes qualidades, dominando a cada
trabalho vários sparrings.
— Logo na primeira partida em 360 metros, na pista pesada, o potro .chegou
em 21s fazendo com que

Haras Leilatem oito piquetes, Lorrain como reprodutor e uma potranca, por Beter Half

Tafo
Em boa forma técnica,
Tafo não precisou S"r exigido para aprontar 800 em
50s 2/5, com ação. Anako,
José Bessa Paulielo, a mesma distancia em 51s, fácilmente. Bem Bom, Antônio
Ramos, igualou a marca,
também com reservas. Contrabordo tem 37s2/5 nos
600, sem ser exigido.
High Noon, Jorge Pinto,
700 em 45s, muito fácil. HiaIo. Lourival Maia, 800 em
53s, suavemente. Tony Boy,
Juvenal Machado Silva, 600
em 37s, firme. Pireu, Gabriel Meneses, 700 em 43s 2/5,
meio de raia, bem. Unciai, Francisco Estevcs, gastou 44s, á vontade, com boa
açáo.
Estemery, Jorge Pinto,
600 em 38s2/5, bem fácil.
Camelot, Francisco Esteves,
tem 38s cravados, com sobras. Jingle, Juvenal Machado Silva, 600 em 37s2/5,
facilmente. Chatotorl,
Francisco Pereira, fez partida de 360 metros em 22s,
bem. Montfort, Gabriel Meneses, 600 cm 37s.

Com 28 anos de idade,
Sérgio tem no turfe uma
grande experiência adquirida com seu pai, o veterano
treinador Nelson Gomes e,
ainda nos prados de Campos e Belo Horizonte, além
de ter sido jóquei no Hlpódromo Guanabara, há muitos anos, e acha que com esse longo tempo observando
de corrida pode
cavalo
afirmar que Chatotorix será um bom corredor.

Sérgio Pereira Gomes espera obter a primeira vitória com Chatotorix,
amanhã, embora o sexto páreo esteja aparentemente
difícil, pois considera o potro ótimo corredor, tendo
percorrido no seu único
exercido 1000 metros na
marca de lm04s, demonstrando qualidades surpreendentes para um parelheiro
vendido em leilão apenas
por Cr$ 6 mil.

Outro bom exercido na
manhã de ontem, em pista
de areia leve, pertenceu a
Macau, com 51s exatos nos
800 metros, correndo sempre com muita facilidade
pelo centro da pista, íinalizando com boa açáo, no governo de Francisco Pereira.
O filho de Kamel, treinado
por Gonçalino Feijó, mostrou que se encontra em
ótima forma técnica.

Lima — O jóquei peruano
Gonzalo Rojas íoi convidado pelo Jóquei Clube de São
Paulo para participar das
provas internacionais d o
mês de maio, em Cidade
Jardim, juntamente com os
mais famosos profissionais
da America do Sul, incluindo os da Argentina e Uruguai.
Rojas, ganhador das últimas estatísticas no Hipódromo de Montcrrico, obtcve 200 vitórias em 1974, e
aceitou o convite, viajando
em companhia da jóquei
Yolanda Bar. O convite da
entidade paulista inclui a
participação de Rojas nas
três provas internacionais
de velocidade, milha e 2 400
metros.

Plutonlum, A. Santos .
57
Maori, M. Peres ....
57
4-10 Prince Nat, G. Alves .
57
11 Garulantc, F. Pereira .
12 55
12 Fsctotum, F. Carlos ...
51
6? Parco - Ai 16h40m - 1 000 matroí
CrS 23 mil (Prov. Espacial dt leilio)
Kg
l-l Estecmry, J. Pinto
55
Barmin, A. Ferreira 12 55
Donovan, L. Maia 10 55
55
2-4 Camelot, F. Esteves
55
Cobrador, G. A. Feijó ...
CaiV09r°£sÍ, R. Marque .
55
55
3-7 Orff, L Corrêa
B Jingle, J. M. Silva 11 55
55
9 Chatotorix, F. Ferreira ...
55
4-10 Ispaim, A. Ramos
55
11 Montlort, G. Meneses ...
55
12 lelé da Cuca, J. Reis ....
7? Parto - As 17hl5m - 1 000 mtlroí
CrS 19 mil
Kg
1-1 Quinato, A. Ferreira 10 55
55
2 Bico de Ucre, l. Maia ...
55
2-3" Tuyuboy. A. Moraies ., . ¦.
55
Tuyufamai G. Alves .' ...
" Sno'.» Boot, F. Esteves ..
55
55
3-4 Gold'Panzo, J. Pinto ...
55
Nantes, F. Pereira ....
55
Indícateur, G. Menccei . .
55
4-7 Quartilho, J. M. Silva ...
55
8" lldefonso, A. Ramos ...
.
.
.
55
.
Carlos
L.
Caressincj.
19 Parto - Ai 17h50m - 2 100 matrol
CrS 12 mil
Kg
53
1-1 Galhardetc, F. Silva .
53
2-2 Rccco, F. Lemos . .
54
Ben Belo, J. Garcia .
57
3-4 Niçjhl Spot, E. Alvas
53
El Mineral, G. Alves
56
4-6 Big One, J. Pinlo . .
47
Cronos, J. Queiroz .
í° Pireo - As !8h25m - 1 390 mtlroí
- CrJ IS mil (Dupla Exata) V»ri«nt»
Kü
56
1-1 Selenite, P. Pinto 12
56
9
Pedro
...
Rose d, Mai. J.
."6
7
Zima, A. Ramos
56
II
....
2-4 Rizette, G. Meneses
Miss Avai, F. Pereira ... 13 56
'
56
Reis
Ornada, J.
8 j6
3-7 Ia Marca, G. Alves ....
3 56
Cal Viva, A. Garcia ....
" Aldapa, J. Queiroz —
"S
»
4-9 Educada, R. Carmo . • . . 2 56
10 Wanqanica, J. M. Silva . . IO 56
" Rosserie, G. F. Almeida . . 4 56
" Pinguela, A. Moraies ...
5 56

TSightSpot
é favorecido,
com E. Alves
O treinador Felipe Lavor
ofereceu a direção de Night
Spot ao aprendiz E. Alves,
no oitavo páreo de amanhã,
porque além de aumentar
o rendimento técnico do seu
pensionista, vai permitir ao
corredor que tem problemas
nos locomotores, maior mobllidade, especialmente se a
pista de areia estiver pesada.
No GP Remonta do Exército, Lavor tem esperanç»
em Arrepio, porque o potro
é veloz, o que é uma grande
vantagem no inicio,de campanha, mas não acha fácil
derrotar os potros de Go:içalino Feijó e Abismo, potro
que acompanhou a evolução
fislea no haras c que se-não
fosse vendido em leilão* estarlâ com o treinamento
sob a sua responsabilidade.
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1.° Caderno

Fhi assume liderança do Troféu Brasil de Natação
Resultados de ontem

OUTROS ESPORTES

FINAIS
AUTOMOBILISMO

Londres — Começarão hoje na pista de Brands
Hatch os treinos oficiais para a Corrida dos Campeões, prova de Fórmula-1 aberta também pnra carros da Fórouila-5 000. que será disputada no domingo. A corrida mio conta pontos pnra o Campeonnto Mundial de Pilotos, cuja próxima prova é
o GP da Espanha, dia 28 de abril, na pista de
MÒntjulch, em Barcelona.
Emerson Fittipnkll, que chegou ontem a Lonclres eco único piloto brasileiro que participará
da prova de depois de amanhã, experimentará a
partir de hoje uma nova suspensão em seu McLaren M-23. O piloto campeão mundial é o favorito
da prova nas principais bolsas de apostas da Capital inglesa.
Outros pilotos cotados imediatamente após
Emerson Fittipaldi são o sul-africano Jody Sclieckter, que há duas semanas venceu em Kyalami o GP
da África do Sul e o francês Jean-Pierre Jarier,
com Shadow.
BASQUETEBOL

Heleno Fonseca não será mais o técnico da
equipe de basquetebol do Flamengo. A diretoria do
clube vetou a sua entrada, alegando que, há tempos. ele teve um desentendimento com um dirigente cio clube e a contratação seria prejudicial ao Fiamengo.
Heleno esteve durante dois dias na Gávea, espeiando para tomar posse do cargo mas, devido ã
ausência do presidente Hélio Maurício, não pôde
fazê-lo. Para substituir o treinador Kanela e também Heleno, a diretoria do clube escolheu o tecnico Tude Sobrinho. Tude já esteve conversando
com dirigentes, na Gávea, c tudo indica que vá ficar, devendo, inclusive, assumir amanhã. O novo
técnico chegou a negar o seu ingresso no clube, dizendo que a ida para o Flamengo seria difícil. Depois de conversar com a diretoria. Tude voltou atrás
na. decisão inicial e deverá ficar no clube.
XADREZ

Nova Iorque c Moscou — Só um milagre pode
salvar o jogo pelo titulo mundial entre o atual
campeão, o norte-americano Bobby Fischer, e o
seu desafiante, o soviético Anatoly Karpov.
A declaração é de Max Euwe. presidente da Federação Internacional de Xadrez íFIDE), ao se
referir ás divergências existentes entre as parles
para a série de jogos que tem o inicio previsto
para 1" de junho, em Manila. Capital das Filipinas.
Bobby Fischer dispõe de prazo até o dia 1" de
abril para informar á FIDE se aceita enfrentar
Karpov. Ontem, o presidente da
Federação de
Xadrez dos Estados Unidos enviou-lhe um telegrama neste sentido, porque já soube da disposicão de Fischer de renunciar ã disputa.
O campeão estaria disposto a adotar esta resolução extrema por discordar do atual regulamento do Campeonato Mundial, que prevê a decisão do titulo em 36 partidas, sagrando-se campeão
o que obtiver o maior número de vitórias. Fischer
deseja uma série ilimitada e que o desafiante possua a margem de dois jogos, ao conseguir 10
vitórias.
Enquanto isso, a Federação de Xadrez da União
Soviética voltou a ameaçar a FIDE, ontem, de nào
permitir a presença de Karpov em Manila, caso
o regulamento sofra as modificações pretendidas
por Fischer e que devem ser debatidas no Congresso Extraordinário marcado para terça-feira c
quarta-feira, na cidade holandesa de Berycm.
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lm01»560
Ini02s457
Iin03s070

Mari» Eli» (Botafogo)
Luci Burle (Botafogo)
Cristiane Poquolct (Flu)
—

3a.

-

200m

Homem

do
Os tres
primeiros classificado*
nas semifinais de ontem
CAda prova
foram os seguintes:

(Livra)

—

3a.
-

-

400m

Moça»

(borboleta)

lOOm —

4a.

Homens

—

Sa.
-

Cristina

-

Márcia

—

—

200m

—

6«.

Im07«403
lmOS:636
Im09s570

— 400m

4a.

Horrten»

100m

— 200m

5a.

Dian

Madruga

-

José

t.

-

Paulo

(livra)

—

7a.

—

4m06s227
(Mg.) 4ml3»576

Namorado

x

4

Im04s234

— (Golfinho)

—

—

moça,

("mtdley")

—

—

homens

(peito)

—

400m

—

7a.

Mo-

200

—

moças

Irn09s050
Iml0s425
Iml0s497

—

4

x

homens

—

200m

(livrt)

—

moças

(livre)

— Bassani.Icüs-PatríciaPaquelet (Flu) (recorde
brasileiro
9m20sOI2
— Ulan-Luci-RoseaneElisa
(Botafogo) 9m34s8l9
— Denise-Joseane-FátlmeCláudia
(Mogiano) 9m42s549

—
Pascant,
Fluminense
Cristina
Cri&tina Paquelet, Patricia Manes e
teila louzada 9m09s812
Botafogo — Elisa Guimarães, lili9ml5s435
an, Ciste!», <• t. Burle

A abertura
Com as arquibancadas lotadas, presença de banda
de música, foi realizado o
desfile de abertura em volta da piscina, que reuniu
todos os atletas particlpantes da competição. Mais
uma vez ficou comprovada

PARCIAIS
Nos resultados parciais p:r eqüpe o Fluminense cita* liderando cem bo-í
Venfágem) 94 pontos, seguido do Botafogo 49, Mogiano 39, União 21, Hebraica
19, Flamengo 14, Andradin;* 11, Gflr.ia Filho e Minai Tênis Clube 10, « liara
Clube 7.

a renovação de valores na
natação brasileira, quando
os novos superam os mais
experientes.
Darci Guimarães, presidente da Federação Mctropolltana de Natação,
achoiPmuito boa a organlzação da competição, mas
espera aprimorar o ritmo
de andamento.
— Sinceramente, acredito que podemos melhorar
a organização, Pretendia
fazer a competição em uma
hora no máximo, o que não
depende só de mim, pois os
técnicos atrapalham as partidas das provas, conversando com seus atletas,
quando estes já deveriam
estar prontos para a partida — comentou.
No revezamento 4 x 200m,
livre, a equipe do Pluminense confirmou seu favorifósmp; batendo o seu pró-

Pela manhã, o Fluminense venceu seis das sete provas semifinais.
No revezamento de 4x400
metros livres, a equipe feminina do Fluminense, íormada por Cristina Bassani,
Leila Louzada, Patrícia
Manes e Cristine Paquelet,
estabeleceu novo recorde
sul-americano com o tempo de 9m 20s 12/100.
Sérgio Pinto Ribeiro, do
União do Rio Grande do
Sul, confirmou o seu favoritismo na prova de 100
metros, peito, impondo-se
ao seu principal adversário,
Jaider de Freitas, do Botafogo.

chamada de seus nomes peIo alto-falante, para as suas
respectivas provas. Em meio
ao aglomerado de atletas,
muitos deixavam transparecer o nervosismo, andando de um lado para o outro, enquanto outros aguardavam a chamada, tirando
um leve cochilo deitados
nos degraus.
Esse era o panorama geral ontem pela manhã no
Vasco. Embora a entrada
fosse franca, o público que
compareceu para assistir
foi bastante reduzido. Contudo. os gritos dos torcedores que não estiveram presentes foram substituídos
pelo incentivo dos próprios
atletas, que não se cansaram de estimular seus companheiros de equipe.
Djan Madruga, do Fluminense, foi outro destaque da
competição: venceu a prova dos 400m, nado livre,
com o tempo de 4m 14s2G3,
superando o favorito da

Concentração

- INPS
O&MPAS
*¥*

À medida que o inicio da
competição se aproximava,
o grupo de nadadores que
se concentrava numa parte
das arquibancadas do Vasco aumentava, assim como
também a expectativa pela

SUPERINTENDÊNCIA FEGIONAl DA GUANABARA

AVISO
O

de

Subsecretário
na

que,

23/01/75,

ianciro
para
o

de
efeito

prazo

IS,

ficou

de

inscrição

90

Boletim

no

devidas,

cem

interessados
o domicílio

com

19,
de

de

29

de

%:$'
¦ "¦"¦>¦'.¦-'¦¦¦. ;£¦¦-¦

vt.^o'.-¦

autônomos,
da

referida

¦

contribuições

os

Postos

vistas

às

de

Inscrição,

anotações

no

se-

cartão

segurado, eis que o saláriobase prcviatctia .Resolução CD/DNPS

de
n.u

876/67

é

Alertámos,
no

implicação

de

suscetível
outtossim,

alteração

para

enquadramento,

«

-*í-:. * ti '¦ . .

^HbQ^, ....

_

BiSP

rctroátp/j.
em

que

de

setembro/73,

psrlir

tal

revisão

os casos
a

formidade do disposto no Decreto n.° 72.771, de
226

era de desrespeito, o árbitro
Lourenço Moura resolveu
desclassificá-los antes mesmo de dar inicio à prova.
A decisão deixou os dois
nadadores bastante revoltados:
— Não sei por que essa
rigidez do árbitro. Afinal do •
contas, a coisa mais comum •
é o nadador se precipitar e
cair na piscina antes do tiro de partida. Confesso que
estava nervoso, mas isso não
era motivo para ele me retirar da prova — comentou Augusto Bombarda.
Tumulto
Quase ao final da compelição, o presidente da FeNa quarta prova — lOOm, deração Metropolitana de
homens, peito — estabele- Natação, Darci Guimarães,
ceu-se um ligeiro tumulto solicitou ao juiz Lourençci
entre árbitros e nadadores. Moura que desse uma nova Dois atletas de São Paulo, chance a esses dois atletas,
Augusto da Silva Bombar- no que foi atendido. Foi
da, do Mogiano. e Gilberto realizada então uma nova
Kom, da Hebraica, saíram prova, somente para os dois
duas vezes na rtkena sem nadadores e Augusto Bomque o juiz de partida desse barda conseguiu se classiíiautorização. Considerando car, com o tempo de
que a atitude dos atletas lm 12s 283.

prova, José Luciano Nairorado, do Mogiano de São
Paulo, recordista sul-americano. Do aspecto geral das
ficou
semifinais,
provas
comprovada a supremacia
do Fluminense, classífioartdo em primeiro lugar seis
dos seus nadadores. A equipe tricolor só perdeu a oreva dos lOOm, homens, nado
livre, mas assim mesmo
classificou em 7.9 lugar o
seu nadador Antônio
Cunha.
,

avisa

Advogado,

vigência
das

José Silvio Fiolo, exrecordista mundial, nos
lOOm, peito, foi o segundo

acréscimos.
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de

para

Os

Regional

conformidade

colocado nesta prova, mostrando que não está tão
mal como alguns pensam.
Constantemente aplaudido
pelo público, Fiolo ainda c
o nadador mais conhecido
e querido dos meios da
natação. Sobre o segundo
lugar conquistado ontem,
comentou: —- Não esperava esse resultado. O Jaider
está multo mais bem preparado mas não .sei o que aconteceu. Acho que foi o nervosismo. Estive parado há
quase um ano c recomecei
os treinos há três semanas.
Quando entrei na piscina
me empolguei e senti que
iria conseguir uma boa colocação. Só não larguei a
natação definitivamente
porque já a tenho como um
vicio e, além disso, o público
parece que gosta muito de
mim. Fiquei emocionado
com o carinho que recebi
aqui.

prio recorde brasileiro, aicançado ontem de manhã,
durante as semifinais. Cristina Bassanl, C r 1 s 11 a n e
Paquelet, Patricia Manes e
Lella Louzada atingiram
desta vez a marca d e
9m0d812.
Um dos grandes ausentes
da competição é Marcus Pedro Lima, do América, considerado pela Fina como o
melhor nadador do mundo
em índices técnicos. Marcus
treinou muito nos dias que
antecederam à competição
e chegou a emagrecer cinco
quilos, o que o impediu de
participar das semifinais e
finais.

Pela manhã, um recorde sul-americano

(costas)

- Dian Madruga (Flu) 4nil4s263
— luciano Namorado
(Mogiano)
4ml7»512
4ml8s872
Aliió
- Eduardo
(Fiu)

4ml3s872

(Flu)

R.vazamento
(livre)

ças
—

(Flu)

Joanneaux

(Flu)

homens

- Crisliane Paquelel, (Flu) 2in35s377
- liana Kricgor, (Israelita) 2m38
— Rosamaria Prado,
(Andradina) 2m38s030
6a.

--

-

- Sérgio Ribeiro, (União)
- Jaider de Freitas, (Boi)
- Silvio Fiolo, (Botafogo)

(costas)

2m34sl67
(Flu)
2m35)740
(G. F?)
Prado (And.) 2m36sló5
—

Irn04s008

5m27s923
- Cristina Bassani, (Flu)
— Maria Isabel Guerra,
(Hebraica) 5m33s509
— Rosamaria Prado.
(Andradina) 5m34s829

Paquelet

400m

(livre)

2ml0s731
Eduardo Alijo. (Fiu)
Akcol Godói, (Mogiano) 2ml2s012
Roberto Dorncllea, (Flu) 2nil2»940
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— 200m
-
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5m26s464
5m27s814

- S. Pinto Ribeiro (União)
- José S. Fiolo (Botaf.)
- Jaider de Freitas (Bot.)

—

- túcia Coelho (Iara
Clube)
Im03s4l7

(Mtdley)

Cristina Bassani (Flu)
M. Isabel Gurra (Hebr.)
Leila louzada (Flu)

lOOm

— Cristiane Paquete),
(Fluminense)

Roberto Dorncllcs (Flu) 2m09s047
Eduardo Alijo (Flu) 2m09»358
2mlls742
Romuli Aranrci (Ha)

—

—

Ia.

O Fluminense já ó o líder
do VI Troféu Brasil de
Natação, somando 94 pontos por equipes. Ontem à
noite, na piscina do Vasco,
venceu cinco das sete provas finais disputadas, na
abertura da competição.
Roberto D o r n e 11 e s, do
Fluminense, foi uni dos destaques, batendo o recorde
brasileiro para os 200m, golfinho, ao superar o favorito
da prova, Eduardo Alijo,
também do Fluminense.

tenha

na

10/09/73,

cor.-

artigos

*»

443.
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mmê

GOLFE

Amanhã, em assembléia-geral, os associados
do Itanhangá Golfe Clube estarão elegendo metade
do seu Conselho Deliberativo e a totalidade da suplência. Estas eleições servirão para o preenchimento de 10 cargos de conselheiros e o mesmo mimero de suplentes.
A chapa Itanhangá, que tem como candidato
o conselheiro Douglas Macfarlane, campeão carioca e fluminense de golfe amador, propala o restabelecimento dos propósitos que inspiraram a fundação do clube, tendo no primeiro item, o seguinte: para que não sejam desvirtuadas as finalidades
do IGC. originária e tradicionalmente esportivas,
de modo a evitar transformá-lo em uma associação preponderantemente social.
A chapa Itanhangá apresenta para conselheiros
os seguintes nomes: João Augusto Maia Penido,
Douglas Macfajlanc, Jullus August Marischen,
Taiji Ubukata. Luis Cláudio Bocayúva Cunha,
Artur Robotton, Carlos Alberto Kaiser, Maurício
Memória. Flávio Monteiro do Amaral e Daniel Miguel Klabln.
Esta mesma chapa apresenta estes nomes para
a supléncia: Albert Ronald Murray, Pedro Cláudio
Noel Ribeiro, Alberto Frederico da Rocha, Javicr de
Carvalho Guzman, Kentaro Takahashi, Gilberto
Adures. Francisco Pinheiro Guimarães Neto, Francisco Barbará, George Kocher e Stanley James
Clark.
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O nadador Dornelas, do Fluminense, bateu

As provas de hoje

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.° T3/75

São as seguintes «s seta provas semifinais e finais
os respectivos competidoreres, clubes a que pertencem
obtiveram nas provas de classificação:

PEDERAL RURAt
DO RIO DE JANEIRO,
A UNIVERSIDADE
torna público que fará realizar no dia oito de abril do ano de
¦ml novecentos e setenta e cinco 1.08/04/75), as quatorze (14:00)
horas, TOMADA DE PREÇOS, para aquisição de MATERIAL ELÉTRICÔ (lâmpadas, fios, etc...).

1..

—

Ali reconheceu estar com excesso de peso na
barriga e com apenas 35 por cento de sua forma
fisica ideal, mas explicou que com apenas 50 por
cento de suas melhores condições físicas pode derrotar Wepner:
Não se trata de um Joe Frazier, um Ken
Norton ou um George Foreman.

/T

A Superintendência Regional do INPS no Estado da Guana"Comunicação de Acidente do
bata solicita que, nos formulários
Trabalho" — CAT — encaminhados ao INPS, passem as empresas,
doravante, a consignar, preferonlemente a carimbo, o seu respectivo número de registro no Cadastro Geral de Conlribuinle
do Minislério da Fazenda — CGC.
"CGC" deverá ser colocado nas "CAT" entre as quadríO
"N.° CTCS" e "N.° Matricula INPS".
,
culat
.',
1975.
de
de
Estado da Guanabara,

i
r.

1

Muhammod fez questão de explicar que o dinheiro é a razão pela qual aceitou enfrentar um
adversário de nível tão inferior ao seu.
Quantas pessoas podem ganhar 1,5 milhão
de dólares em apenas um dia? Mas faço isso por
minha gente, os negros. Já investi 2 milhões de
dólarçs num edifício em Cleveland, mas nào posso
dizer mais nada. Logo faremos uma declaração
ortçi&t.^- disse.
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Ficam os Senhores Acionistas da MT - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA., convidados a se reunirem em Assembléia Geral Orcli.
nária/a realizar-se no dia 31 de março de 1975, ás 11,00 hs., na sede
social d» ompreso i Av. Frwiklin Roosevclt, 23 - 9.» andar, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do di--:
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(*} Marcos fito Tamoyo da Silva
Diretor Presidente
(a) lp.in.inotui.ii Moreira do Vai*
Diretor Superintendente
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lar)

Rio

3m
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Verônica

-

Exame e votação do Relatório da Diretoria t Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 1974, Balanço e respectiva Demonstração da Conta de Lucros t Perdas, levantados em
31 de dezembro de I97«t;
b) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
respectivos
hctiororios;
os
fixando*thcs
c) - Outros assuntuc de interesse geral da Sociedade.
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Ali afirmou ainda que continuará com o título
por mais 10 anos c por isso não pretende desgastarse fisicamente^.'
Acompanhado de sua mãe e do ex-campeão
mundlal-dos pesos médios, o cubano Kid Gavlla,
o pugilista chegou a Cleveland com a sua casa movel de 120 mil dólares (cerca de CrS 912 mil),
vindo do seu campo, na Pennsylvania, fazendo o
percurso em oito horas.
Ele estava doido de vontade de chegar logo
a Cleveland, a fim de ir-se adaptando ao local —
informou o seu treinador, Ângelo Dundee.
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Cleveland, Estados Unidos — "Não estou na
minha melhor forma, mas assim mesmo vou ganhar
de Chuck Wepner", afirmou Cassius Clay, campeão
mundial de pesos pesados, ao chegar a esta cidade,
onde dia 24 colocará seu titulo um vez mais em
jogo. dessa vez para receber 1,5 milhão de dólares
(CrS 11 milhões e 400 mil).

-

PROVA
— Rui

Maiores delalhes poderão ser obtidos na Divisão de Materiil
do Departamento de. Material e Serviços Auxiliares, na sala n.°
19 (dezenove) do Pavilhão Central da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia Rio São
U.F.R.R.J., 11 de marco de 1975.
(a) JOSÉ ENIO TEIXEIRA LOPES
Diretor da D.M.
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Flu assume liderança do Troféu Brasil de Natação
Resultados

OUTROS ESPORTES

SEMIFINAIS

FINAIS
AUTOMOBILISMO

—
-

Pelo Campeonato Carioca Infanto-Juvenil de
Voleibol, o Fluminense, categoria feminina, derrotou ontem de noite a Associação Atlética Banco
do Brasil por 3 a 2, na quadra da AABB. parciais
de 15-10. 13-15. 15-7, 0-15 e 15-5. c de 3 a 1. na
categoria masculina, parciais de C-15, 15-8. 15-8 e
15-6.
O Tijuca venceu o Flamengo por 3 a 2. na
categoria masculina, e perdeu pelo mesmo escore
na feminina.
O Tijuca venceu o Flamengo por 3 a 2 (15-11,
16-14. 10-15 12-15 c 15-9i c perdeu pelo mesmo
escore na feminina i8-15. 8-15. 16-18. 14-16 e 15-8).
As equipes do Tijuca foram as seguintes:
homens — Chico. Antônio Henrique. Rui, João
Cláudio. Edson. Carlos Alberto, Erastóstencs. Marco Antônio, Adilson e Cláudio Eduardo: moras —
Ana, Cláudia. Teresa, Maria. Márcia, Lenice c Rosangela.
Flamengo: homens — Eurico. Eiisio. Eduardo,
Carlos Alberto. Paulo Roberto, Márcio. Josc Clandio e Nci: moças — Marília. Míriam, Lídia, Maria
Isabel. Elisabete, Madge. Crlstiana e Helena.
Próxima rodada (3a.): amanhã — Israelita c
Hebraica, no CIB, ás 15h 45m. e Flamengo e Botafogo, na Gávea, no mesmo horário; Fluminense e
Tijuca. nas Laranjeiras, também ás lãh 45m, c
AABB e Monte Sinai, na AABB. às 16h.
BASQUETEBOL

Heleno Fonseca não será mais o técnico da
equipe de basquetebol do Flamengo. A diretoria do
clube vetou a sua entrada, alegando que, há tempos. ele teve um desentendimento com um dirigente do clube c a contratação seria prejudicial ao Fiamengo.
Heleno esteve durante dois dias na Gávea, esperando para tomar posse do cargo mas, devido à
ausência do presidente Hélio Maurício, não pôde
fazé-lo. Para substituir o treinador Knnela e tambem Heleno, a diretoria do clube escolheu o técnico Tude Sobrinho. Tude já esteve conversando
com dirigentes, na Gávea, e tudo indica que vá ficar. devendo, inclusive, assumir amanhã. O novo
técnico chegou a negar o seu ingresso no clube, dizendo que a ida para o Flamengo seria difícil. Depois de conversar com a diretoria. Tudo voltou atrás
na decisão inicial e deverá ficar no clube.
,

Nova Iorque e Moscou — Só um milagre pode
salvar o jogo pelo título mundial entre o atual
campeão, o norte-americano Bobby Fiseher, e o
seu desafiante, o soviético Anatoly Karpov.
A declaração é de Max Euwc. presidente da Federucão Internacional de Xadrez iFIDEi. ao se
referir ás divergências existentes entre as partes
para a série de jogos que tem o inicio previsto
para 1" de junho, em Manila, Capital das Filipinas.
Bobby Fiseher dispõe de prazo até o dia 1" de
abril para informar à FIDE se aceita enfrentar
Federação de
Karpov. Ontem, o presidente da
Xadrez dos Estados Unidos enviou-lhe um telcgrama neste sentido, porque já soube da disposição de Fiseher de renunciar à disputa.
O campeão estaria disposto a adotar esta resolução extrema por discordar do atual regulamento do Campeonato Mundial, que prevê a decisão do título em 36 partidas, sagrando-se campeão
o que obtiver o maior numero de vitórias. Fiseher
deseja uma série ilimitada e que o desafiante posao conseguir 10
sua a margem de dois jogos,
vitórias.
Enquanto isso. a Federação de Xadrez da União
Soviética voltou a ameaçar a FIDE. ontem, de não
permitir a presença de Karpov cm Manila, caso
o regulamento sofra as modificações pretendidas
por Fiseher e que devem ser debatidas no Congresso Extraordinário marcado para terça-feira c
quarta-feira, na cidade holandesa de Bergcm.
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PARCIAIS
Nos resultados parciais pc equipe o Fluminense está lí-íera-i-io com boa
seguido do Boi-foge .19, Mcgiano 29, União 21, Hebraica
vantagem, 94 pontos
19, Flam-ngo 14. Andradina II, Gama Filho e Minas Tênis Clube 10, e liar»
Clube 7.
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(,i) Marcos Tito Tamoyo da Silva
Diretor Presidente
(ê) Epaminondas Moreira do Valt
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era de desrespeito, o árbitro
chamada de seus nomes pe- prova, José Luciano NamoLourenço Moura resolveu
rado. do Mogiano de São
Io alto-falante, para as suas
desclassificá-los antas mesrespectivas provas. Em meio Paulo, recordista sul-amemo de dar inic'0 à prova.
das
Do
aspecto
ricano.
geral
ao aglomerado de atletas,
A decisão deixou os dois
ficou
semifinais,
muitos deixavam transpa- provas
nadadores bastante rcvolrecer o nervosismo, andan- comprovada a supremacia
tados:
classificanFluminense,
do
o
oulado
um
de
do
para
— Não sei por que essa
tro. enquanto outros aguar- do em primeiro lugar seis
rigidez do árbitro. Afina! de
davam a chamada, tirando dos seus nadadores. A equicontas, a coisa mais çomuin
pe tricolor se perdeu a oreum leve cochilo deitados
é o nadador se precipitar e
va dos 100m, homens, nado
nos degraus.
livre, mas assim mesmo cair na piscina antes cio tiEsse era o panorama ge- classificou em 7."> lugar o
ro de partida. Coniesso que
ral ontem pela manhã no seu nadador Antônio
estava nervoso, mas isso não
Vasco. Embora a entrada Cunha.
era motivo para ele me re,
fosse franca, o público que
tirar da prçva — comencompareceu para assistir
tou Augusto Bo'm!*àrda. ..
Tumulto
foi bastante reduzido. ConQuase ao final ria cumpetudo, os gritos dos toveedoticão, o presidente da Feres que não estiveram prederação Metropolitana de
Na quarta prova -- ICOm,
sentes foram substituídos homens, peito — estabeieNatação, Darci Guimarães,
solicitou ao juiz Lourenço
pelo incentivo dos próprios ceu-se um ligeiro ümiultu
atletas! que não se cansa- entre árbitros * nadadores.
Moura que desse uma nova
Concentração
ram de estimular seus com- Dois atletas de São Paulo,
chance a esses dois atletas,
no que íoi atendido, Foi
panheiros de equipe.
Aúgvsto da Silva PcmbriiA medida que o inicio da
realizada então uma nova
Gilberto
Mogiano.
e
do
da,
Flúmtdo
Madruga,
Djan
aproximava,
se
competição
prova, somente para os dois
nense. foi outro destaque da Kom, da Hebraica, -a.raiti
o grupo de nadadores que
e Augusto Bomnadadores
sem
na
vezes
duas
pi-e'tm
competição: venceu a prose concentrava numa parte
barda consoguiu se classiiique o juiz de partida desse
das arquibancadas do Vas- va dos . 400m, nado livre
car. com o tempo dé
co aumentava, assim como com o tempo de 4m 14s 203. autorização. Consiclni \ndo
lm 12s283.
atletas
dos
atitude
a
da
favori'o
que
também a expectativa pela superando o

A
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200m,

nos

brasileiro

recorde

llaguaí
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Pela manhã, o Fluminense venceu seis das sete provas semifinais.
No revezamento de 4x400
metros livres, a equipe feminina do Fluminense, formada por Cristina Bassani,
Leila Louzada, Patrícia
Manes e Cristine Paquelct,
estabeleceu novo recorde
sul-americano com o tempo de 9m 20s 12/100.
Sérgio Pinto Ribeiro, do
União do Rio Grande do
Sul, confirmou o seu favoritismo na prova de 100
metros, peito, impòndo-se
ao seu principal adversário,
Jaider de Freitas, do Botafogo.
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São Paulo — As duplas Ross Case-Geoffrny
Master (Austrália) e Brian LoUfried-Raul Ramirez (EUA-Méxlco) foram as duas primeiras ciassificadas ás semifinais de duplas do World Championship of Tennis, (Série Azul), ao derrotarem
ontem, no Ibírapuèra, respectivamente. Roberto Roy
Maud-Ivan Molina (África do Sul-Colômbiai c
Colln Dlbley-Ray Rufíels (Austrália), Os escores
foram de dois sets a zero nas duas partidas.
O porto-riquenho Charles Passarei, que climlnou o mexicano Raul Ramirez, venceu o sueco Ove
Bengston, por dois sets a zero, com parciais de 7/Ü
(Ue-baeker) e 6/4, e classificou-se às quartas-dcfinal de simples. Hoje. começam as quartas-de-final das partidas de simples e será jogada a últtmu
de duplas, válida pelas quartas.
Thomas Koch foi o único brasileiro, que conseguiu classificar-se às oitavas-de-final, derrotando o argentino j.ullàn Ganzabal, na madrugada de
anteontem, por dois sets a um, com parciais de
6-0, 7-7 7/4 (tic-braeker) c 6/4. Depois dessa vitorla, ele deveria enfrentar, no fim da noite de
ontem, o australiano Allan Stone.
Programa de hoje: 18h30m Charles Passarei
(Porto Ricoi x Álex Metrevell iRússiai. 301i Brian
Fairllc (Nova Zelnndi-.it x Roscóe Tanner (EUA),
21h30m Venc. de Rod Laver e Rciy Emerson x Vcnv,
de- André,, Patti.-son (África do SUl) e Vitas Gerulaitis (EUAt, 23h Venc. Thomas Koch c Alhiii
Stone x Ray Ruíicls (Austrália) o Rod Liver e Roy
Emerson x El Shaffei — Brian Falrlic (Egito c Nuva Zelândia),

nta

'^C-^O-^í'^,1-' ¦¦'¦'¦

~

Bassani,
Fluminense — Crisl na
Cristina Paquelct, Patrícia Manes c
lc'la louzada 9m09s812
Brtúforjo
an, Castcls,

(peito)

Com as arquibancadas lotadas, presença de banda
de música, foi realizado o
desfile de abertura em volta da piscina, que reuniu
todos os atletas participai)tes da competição. Mais
uma vez ficou comprovada
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(Mogiano) 4m17s512
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400m
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\
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200m
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200m

- Eduardo Aliió. (Flu)
- Akccl Godói, (Moglano)
- Roberto Dornellcs, (flu)

(M-dlryl

- S. Finto Ribriro (União)
¦- José S. F olo (Botai.)
- Jaidcr de Freitas (Bot.)

5a

-

2a.

5m33s513
Cristina Bassani (Flu)
5inJ6s464
- M. Isabol Gurra (H;br.)
- leila louzada (Flu) 5m27s8l4

A*.

(livre)

- Crisliane Paquelcl,
1 m04s008
(Fluminense)
- lúcia Coelho (Iara
Clube)
Im03l4l7
louzada
(Flu) Im04s234
- lella

i

(borboleta)

mocu

lOOm

Ia,

2m09i047 1
Roberto Domellcs (Flúl
Eduardo Allió (Flu) 2m09<358
2m I Is7'l2
Romulo Arames (Fia)

-

do

TÊNIS

-

200m

GOLFE

Amanhã, em asscmbléin-geral, os associados
do Itanhangá Golfe Clube estarão elegendo metade
do seu Conselho Deliberativo -c a totalidade da suplència. Estas eleições serviráo para o preenchimento de 10 cargos de conselheiros e o mesmo numero de suplentes.
A chapa Itanhangá, que tem como candidato
O conselheiro Douglas Macfarlanc, campeão carioca e fluminense de golfe amador, propala o restabelecimento dos propósitos que inspiraram a fundação do clube, tendo no primeiro item, o seguiute: para que não sejam desvirtuadas as finalidades
do IGC, originária e tradicionalmente esportivas,
de modo a evitar transformá-lo cm uma associação preponderantemente social.

-

matros

Msria Elisa (Botafogo)
luci Burle (Botafogo)
Crisliane Pjquclet (Flui

2a.

VOLEIBOL

XADREZ

-

ia,

Londres — Começarão hoje hli pista tlc Brands
Hatch os treinos oficiais para R Corrida dos Camcarpeões prova de Fórmula-1 aberta também para
ros da Fórmula-5 000, que será disputada no domirigo, A corrida não conta iwntos para o Camprova c
pconato Mundial de Pilotos, cuja próxima
o GP da Espanha, dia 28 de abril, na pista de
Montjuich, cm Barcelona.
Emerson Flttipaldi, que chegou ontem a Londres eco único piloto brasileiro que participará
da prova de depois de amanhã, experimentará a
McLapartir de hoje uma nova suspensão cm é seu
o favorito
ren M-23, O piloto campeão mundial
da prova nas principais bolsas de apostas da Capltal inglesa.
Outros pilotos cotados imediatamente após
Emerson Fittipaldi são o sul-africano Jody Scheckter. que há duas semanas venceu em Kyalami o GP
da África do Sul c o francês Jean-Pierre Jarier,
com Shadow.

colocado nesta prova, maitrando que não está tão
mal como alguns pensam.
Constantemente aplaudido
pelo público, Fiolo ainda é
o nadador mais conhecido
c querido dos meios . da
natação. Sobre o segundo
lugar conquistado ontem,
comentou: — Não esperava esse resultado. O Jaider
está multo mais bem preparado mas não ael o que aconteceu. Acho que foi o nervoslsmo. Estive parado há
quase um ano c recomecei
os treinos há três semanas.
Quando entrei na piscina
me empolguei e senti que
iria conseguir uma boa colocação. Só não larguei a
natação definitivamente
porque já a tenho como um
Costume
vicio e, além disso, o público
parece que gosta muito de
José Silvio Fiolo, ex- mim. Fiquei emocionado
n o s com o carinho que recebi
recordista mundial,
lOOm, peito, foi o segundo aqui.

prlo recorde brasileiro, aicançado ontem de manhã,
durante as semifinais, Cristina Bassani, Crisliane
Paquelet, Patricla Manes e
Lella L o u z a d á atingiram
desta vez a marca do
9m9d812.
Um dos grandes ausentes
da competição é Marcus Pedro Lima, do América, considerado pela Fina como o
melhor nadador do mundo
em índices técnicos. Marcus
treinou muito nos dias que
antecederam à competição
c chegou a emagrecer cinco
quilos, o que o impediu de
participar das semifinais a
finais.

n renovação de valores na
natação brasileira, quando
os novos superam os mais
experientes.
Darci Guimarães, presidente da Federação Metropolitana de Natação,
achou multo boa a organização da competição, mas
espera aprimorar o ritmo
de andamento.
— Sinceramente, acredito que podemos melhorar
Pretendia
a organização.
fazer a competição em uma
hora no máximo, o que não
depende só de mim, pois os
técnicos atrapalham as partidas das provas, conversando com seus atletas,
quando estes já deveriam
estar prontos para a partida — comentou.
No revezamento 4 x 200m,
livre, a equipe do Flumincnse confirmou seu favoritismo, batendo o seu pró-

O Fluminense Já ó o líder
do VI Troféu Brasil de
Natação, somando 94 pontos por equipes. Ontem à
noite, na piscina do Vasco,
venceu cinco das sete provas finais disputadas, na
abertura da competição.
Roberto D o r n c 11 c s , do
Fluminense, foi um dos destaques, batendo o recorde
brasileiro para os 200m, golfinho, ao superar o favorito
da prova, Eduardo Alijo,
também do Fluminense.
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Vasco perde e está praticamente fora da Taça
SÚMULA
Ao checar ontem » iedc
da CBD, o Almirante Heleno
Nunes compareceu a Sala de
Imprensa e comunicou que houma
jc. às 16 horas, concederá relaentrevista coletiva, para
tar a sua viagem a Brasília.
O Ministro Nei Braga Irá
terça-feira a CBD — acompanliado pelo Brigadeiro Jerõnimo Bastos, presidente do CND
— participar da reunião de dlretoria da entidade. Nesta reunião estarão presentes ainda
os presidentes dos clubes cariocas, os vice-presldentes de regiões e os presidentes de federações, dentre estes, José Oullherme (Minas Gerais), Rubem
Moreira (Pernambuco), Otávio
Guimarães (Guanabara), Gilberto Alves (Goiás) e Rubens
Hoffmelster (Rio Grande do
Sul).
Após a reunião, o Ministro Nei Braga receberá o agraclccimento dos dirigentes pelo
que tem feito em favor do
futebol e descerá ao Salão Nobre, no 4' andar, onde dará
uma entrevista coletiva. Em
seguida, irá a São Januário, a
fim de participar de um coquetel que lhe será oferecido pelo
Vasco, no Salão de Troféus.
Lá, assistirá também à inauguração dos refletores do Estádio
e ao jogo Vasco x Independiente, da Argentina.
O Tribunal de Justiça
Desportiva da Federação Carioca reuniu-se normalmente ontem. De inicio, Julgou a representação do América contra
Luisinho, por declarações deste
a um jornal, consideradas
ofensivas pelo clube. Como o
Jogador desmentiu a parte relativa às ofensas, o América
deu-se por satisfeito, embora
solicitasse certidão do julgamento.
Olaria, Portuguesa e
Campo Grande foram multados,
respectivamente em Cr$ 100,
CrS 84 e CrS 2 iior atraso de
jogo. O Jogai. & Rodnei, do
Bangu. foi c'« JÍvldo por unanimidade.
Ao final dos trabalhos, o
presidente Fabiano de Barros.
Franco solicitou o registra ;.ai
aba do fato de ter sid»''tribunal,
>rtá a
última reunião do
ainda no âmbito do Estado da
Guanabara.
No coletivo desta manhã
o técnico José Foy decidirá se
promove o retorno de Liminha
ao ataque do São Paulo ou
mantém Serginbo de centroavante. Murlci, .no Departamento Médico, depende de
um teste que fará hoje cedo.
Foy quer um futebol ofensivo
c, durante o treino, terá atenção especial com os atacantes.
Lider isolado do Cainpeonato, com seis pontos ganhos,
o São Paulo, se vencer o Guarani, ficará em excelente situação, com amplas possibilidades
de conquistar o primeiro turno.
No Morumbi, o ambiente é de
euforia. A equipe mais provável para iniciar a partida é
a seguinte: Valdir Peres, Neison, Paranhos, Arlindo e Gilberto. Chicão e Pedro Rocha,
Terto, Murici (Liminha), Serginho (Liminha) e Zé Carlos.
— Vicc-lider, o Guarani não
se intimida de jogar no Monimbi, e, por esse motivo, o
técnico do São Paulo acha que
a partida de domingo será
muito difícil para a sua equipe.
Apesar de otimista com as três
primeiras atuações do time,
que marcou 10 gols sem sofrer
nenhum. Foy sabe que a equipe de Campinas dará bastante
trabalho e hoje fará uma preleção aos seus jogadores nesse
sentido.
Os soviéticos ainda não
explicaram o motivo da morte
de alguns torcedores e ferimentos de outros, no Palácio
dos Esportes de Sokomiki, em
Moscou, após uma partida de
hóquei sobre gelo, entre uma
equipe da União Soviética e
outra do Canadá, que terminou em 3 a i.
Alguns falam em 20 morlos e outros tantos feridos, ou; tra versão diz que foram três
mortos e 20 feridos. Ninguém
sabe também se o tumulto foi
por causa das insígnias que os
1 canadenses jogaram para os
torcedores, num gesto de cordialidade, ou se foi causado por
uma briga. O estádio, com
capacidade para 4 mil pessoas,
linha apenas 50* torcedores.
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— o Palmeiras, Junto com
o Dinaino, de Moscou, o Saragoza e, talvez, o Real Madrid,
serão as equipes que disputarão
j em Jwho o Troféu Carranza,
em Cádiz, segundo informou
o Comitê Organizador do tor-

neio.
— A Associação Uruguai de
Futebol convidou José Ricardo
He Leon para ser o técnico de
A entidade
seleções.
suas
nomeará um treinador interino
até junho, quando De Leon
terminará seu compromisso no
México, onde dirige o Toluea.

Jouber acha que
Fia será campeão
se tiver calma
Goiânia — "Precisamos apenas de calma para
superar o esquema tático do Palmeiras. Tocamos a
bola com mais velocidade que o time argentino,
derrotado pelos paulistas, e, por Isso, temos boas
possibilidades de conquistar este quadrangular".
O comentário é de Jouber, bastante otimista
quanto à conquista do Troféu Leonino Caiado, comemorativo à inauguração do Estádio Serra Dourada. Os jogadores que atuaram contra a Seleção
de Goiás foram poupados dos treinamentos de ontem, limitando-se a receber duchas e massagens.

Confiança
Geraldo e Rodrigues Neto têm a mesma opinião do treinador, sendo que o lateral vai mais
adiante e aponta inclusive pontos falhos no time
do Palmeiras.
E' um time certo, bem organizado, mas que
também apresenta suas falhas, principalmente peIo lado esquerdo de sua defesa, onde Edson, que é
apolador, está Improvisado como lateral.
Para Geraldo, o Palmeiras é um time experlente, mas o Flamengo possui jogadores mais jovens.
Uma coisa compensa a outra. Se eles são
experientes, nossa juventude pode contar com vantagem. Será uma partida difícil, mas temos tudo
para ganhar. Jogamos bem contra a Seleção de
Goiás e estamos confiantes.

Luiz Paulo mantido
Edson, que continua com dores nas costas, já
está com sua escalação vetada para o jogo de domingo. Em seu lugar permanecerá Luís Paulo, que,
na opinião do técnico Jouber, teve uma boa estréia.
Desta maneira, a equipe será a mesma que
atuou contra a Seleção de Goiás, com Luis Paulo
na ponta esquerda. Os jogadores que não foram lançados naquela partida treinaram no Estádio Olimpico, sob a orientação do preparador-fisico José
Dias.

Palmeiras, só turismo
Os jogadores do Palmeiras aproveitaram o dia
de folga para visitar a Pousada do Rio Quente, no
Município de Caldas Novas. Brandão fez poucos
comentários sobre a vitória de sua equipe sobre a
Seleção Argentina do Interior, embora tenha aflrmado que não ficou satisfeito com o ritmo de jogo
apresentado pelo Palmeiras.

América fará
duas alterações
amanhã à noite
Gilson Nunes em lugar de Paulo César e Ailton
no de Manoel serão as modificações que Danilo Alvim fará na equipe do América para o jogo de
amanhã à noite, contra o Campo Grande. A maior
experiência do extrema foi fundamental na decisão
do treinador.
Danilo explicou que Paulo César ainda está inibído e por isso acredita que não venha apresentando o seu futebol dos tempos do Madureira. A
entrada de Ailton é mais uma tentativa do técnico
em encontrar um substituto para Luisinho, pois
Manoel e Expedito não corresponderam.

Solução do problema
Apesar de nunca ter visto Ailton atuar avançado, Danilo espera que o ex-jogador do Campo
Grande não decepcione.
— Ele me disse que no Campeonato passado
jogou várias vezes na posição. Como tem habllidade, creio que poderá entender-se perfeitamente com
Bráulio e Tadeu, resolvendo o problema do nosso
ataque.
O zagueiro Alex foi definitivamente vetado peIo Departamento Médico para amanhã. Mareco, que
o substituiu no segundo tempo do jogo com o Bangu,
continuará na equipe.

Inter mantém rotina
de bons resultados

Jairzinho
faz elogios
ao Brasil
Paris — O Brasil voltará
a ser o campeão do inundo.
Estou afastado há algum
tempo de minha terra mas
tenho muita confiança em
seu futebol, no futuro de
seu futebol.
Estas declarações otimistas pertencem a Jairzinho
e foram feitas num dos melhores momentos do jogador brasileiro, desde que se
transferiu para a França:
ele acabava de entrar no
vestiário do Estádio Pare de
Princes, após ter marcado
um notável gol de cabeça,
que salvou o Marseille da
derrota, a 20 segundos do
final da partida contra o
Paris Saint-Germaln.
SÉRIE INVICTA
Com o empate de 1 a 1,
o Marseille aumentou para
nove o número de jogos
consecutivos sem ser vencido no Campeonato de Futeboi da França, além de passar para a vice-llderança,
superado apenas pelo
Saint-Etienne, embora esteja a oito pontos deste clube.
No Marseille, todos sabem
que será multo difícil conquistar o Campeonato, mas
já reconhecem também o
mérito de Jairzinho e Paulo
César na recuperação do
clube dentro da competição,
saindo dos últimos postos
para o segundo lugar.
A presença dos dois brasiléiros na equipe do Marseille representou o atrativo
principal para as 50 mil
pessoas que lotaram o Estádio, para vê-los pela primeira vez em ação, ali. Os que
pagaram ingresso não ficaram decepcionados. Jalrzlnho e Paulo César fizeram
uma série de jogadas em
que demonstraram perfeito
entendimento, em especial
no segundo tempo. Seguidamente avançavam trocando
passes perfeitos até dentro
da área, onde quasé^sempre
sofriam entradas violentas
dos zagueiros — algumas
passíveis de marcação de
um pênalti — para evitar
os gols.
Aos 10 minutos, por
exemplo, Paulo César fei
um excelente passe em profundidade e colocou Jairzinho diante do goleiro do
Saint-Germaln, que consegulu safar-se com o pé. Aos
22, a situação inverteu-se:
coube a Jairzinho dar um
passe na conta para Paulo
César e, quando este ia
completar para o gol, foi
derrubado dentro da área.
Restavam cinco minutos
para terminar a partida e
novamente Jairzinho cabeceou com violência uma boIa centrada por Paulo César, mas ainda desta feita
os torcedores do Marseille
não puderam comemorar o
empate.
Isto só aconteceu a 20 segundos do final, sem que
neste lance houvesse a participação de Paulo César.
Quem centrou para dentro
da área do Saint-Germaln
foi o atacante Bracci, da
extrema direita, e Jairzinho
acertou em cheio, mandando a bola as redes com uma
cabeçada rasante ao solo.

Pescara, Itália — Os gols de Falcão e Lula deram
ontem ao Internacional de Porto Alegre ums> nova vitória, por ? a 0, agora contra a seleção formada por jogadores do Julia Nova, Vasto e Fieei, todos desta eldade. O'
clube brasileiro completou o sétimo jogo invicto, na atual
excursão pela Europa.
Um público de 10 mil pessoas presenciou o jogo dos
gaúchos no Estádio Adriático, de Pescara, ontem à noite,
sob uma temperatura de cinco graus. O Inter atuou desfaleado de Vacaria e Pontes e quatro Jogadores ae apresentaram contundidos. Mesmo assim, agradou multo ao púMico italiano, que aplaudiu com entusiasmo o gol de Lula,
aos 30 segundos da etapa final, depois de excelente jogada
individual. O primeiro foi marcado por Falcão, ao* 41
minutos da fase inicial.

Viagem cansativa
Figueroa, Hennlnlo, Valdomlro • Tadeu entraram em
campo extenuados. Os demais jogadores também se queixavam de cansaço, devido á viagem de mais de 12 horas de
ônibus, antes do jogo. Valdomlro e Tadeu não suportaram,
sendo substituídos respectivamente por Jalr (85 minutos) e
Claudiomiro (25), Borjão igualmente se contundiu e foi
substituído por Caeapava, aos 15 minutos.
O juiz Giovanni Falasca dirigiu a partida e as equi.
pes formaram assim: Internacional — Manga; Cláudio,
Figueroa, Hermlnio e Valdir; Tovar, Falcão e Borjão
(Cáçapava); Valdomlro (Jalr), Tadeu (Claudiomiro) e
Lula. Seleção de Pescara — Ventura; Sena, Ralmondl,
Penachl (Mazetti) e Bertuolo (Balança); Fachineo, Narciso (Bartolomeu) e PlcoteUi (Caccatore); Prosperi, Iachini e Tlerdella.
Esta foi a sétima partida do Inter na Europa, até agora, com seis vitórias e um empate. Os jogadores Pontes e
João Ribeiro, seriamente contundidos, voltam a Porto
Alegre amanhã, acompanhados pelo presidente do clube,
Eraldo Herman.
A delegação do Internacional viajará agora para Benevento, cidade do Sul da Itália, onde enfrentará a equipe local no próximo sábado. Em seguida, há um jogo
com o Cagliari, da primeira divisão italiana, no dia 19.
No período entre os dias 20 e 27, o clube gaúcho fará
alguns jogos ainda não determinados, também na Itália.
Dia 27, a equipe chega ã Turquia para três partidas,
contra adversários ainda náo definidos. Depois, volta à
Alemanha, onde, no dia 4 ou 6 de março, enfrenta o
Ilcrlba Berlim.

Cáli, Colômbia — O Vasco perdeu praticamente as
suas chances de se classiflcar no Grupo m da Taça
Libertadores da América, ao
ser derrotado pelo Deportivo Cáll, por 2 a 1, ontem
nesta cidade, numa partida
em que a expulsão de Moisés foi fundamental para a
equipe brasileira.
Depois que Moisés saiu,
por atitude Inconveniente
jogou longe a bola após
a marcação de uma falta
a defesa do Vasco se perturbou, e Renê, o substltuto, acabou fazendo um pênaltl, que decidiu a partida.
primeiro tempo terminou
a 1, gols de Barona, aos

13, e Jalr Pereira, aos 28.
Na fase final, Caecedo, de
pênalti, fez o gol da vitória colombiana, aos 19' minutos. Em Medelin, o Cruzelro derrotou o Nacional
por 2 a 1.
AS EQUIPES
Vasco — Andrada, Gilson,
Miguel, Moisés e Alfinete;
Àlclr,, Ademir e Jalr Perèira (Galdino); Luis Carlos,
Roberto e Jorginho (Renê).
Deportivo — Zape, Contreras, Caecedo, Escobar e
Castro; Calero e González
(Umana); Da Graça, Torres, Barroso e Barona (Tovar).

Gil é efetivado na
ponta-direita apôs
jogar bem em Cuiabá

LONGO ENTENDIMENTO
No vestiário, os dois jogadores brasileiros comentavam com certa humildade
que não existia grande mérito no entendimento entre
eles:
— Na verdade eu e Jalrzinho nos compreendemos
muito bem, dentro do campo. E' natural que isto aconteça, pois levamos oito anos
jogando juntos, no Botafogo e na Seleção Brasileira
— disse Paulo César.
Ao citar a Seleção, Paulo
César aproveitou para lembrar que a seu ver o futebol
brasileiro é muito diferente
do francês. Concordando
com o companheiro, Jairzinho explicou:
— No Brasil existe mais
técnica. Na França joga-se
com rapidez, mas sempre
igual, enquanto no Brasil
muda-se o ritmo de acordo
com o adversário. Nossos' jogadores utilizam os seus
inúmeros recursos indlviduais para solucionar certos,
problemas imprevisíveis numa partida e, portanto, impossíveis de serem estudados pelos treinadores.
— Por tudo Isso — aparfceou Paulo César — o Brasil
continua na cúpula. E' o
quarto na classificação
mundial.

creativo. Logo após seguem
para a concentração das
Paineiras.
Além de confirmar em
definitivo Gil na ponta direita, o técnico Paulo EmiHo já garantiu a presença
de Mário Sérgio no banco
de reservas no jogo de
amanhã contra o São Cristóvão, ao lado de Roberto,
Edinho, Carlos Alberto e
Cafurlnga. O time será o
mesmo que começou a partida de Cuiabá: Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco
Antônio; Zé Mário, Cleber
e Zé Roberto; Gil, Manfrini
e Rivellno.
Havia uma idéia do presldente Francisco Horta de
hoje à noite levar a equipe
ao teatro.
— Acontece que o desgaste em Cuiabá, com uma
temperatura de 42 graus,
foi multo grande e resolvemos deixar o pessoal descansando nas Paineiras. Na
próxima semana, então, levaremos os jogadores para
assistir à peça Gaiola das
Loucas, no Teatro Ginástico.
Sobre o aproveitamento
de Pescuma, o técnico Paulo
Emílio comentou que "não
deu para observá-lo direito,
porque atuou apenas 33 minutos e não foi solicitado,
tal era a fragilidade do átaque adversário." A gratificação de CrS 700 pela vitória de 2 a 0 sobre a Seleção
de Cuiabá foi paga no retorno ao Rio, ainda no
Gil avião.

A atuação de Gil na partida. de anteontem contra
a Seleção de Cuiabá tirou
qualquer dúvida do técnico
Paulo Emílio quanto à sua
efetivação como titular na
ponta-direita do time do
Fluminense.
— O seu modo de jogar,
caindo em diagonal, além
de obrigar a defesa adversária a um cuidado maior,
permite que Toninho possa
ser mais ofensivo com
chance de melhor aproveitar o espaço que se abre à
sua frente. O Gil é a melhor solução para me tirar
da cabeça o grande problema que via em nosso ataque.
Ontem, os jogadores tiveram dia livre e se reapresentaram hoje, às 15 horas,
nas Laranjeiras, para um
treinamento físlco-re-

i«

Franchi elogia boa
organização do jogo
decisivo em B. Aires
Sobre a partida, Artemlo
Buenos Aires — Artemlo
Franchi, presidente da Franchi não fez maiores coUnião Européia de Futebol mentários, embora achasse
Associado (UEFA), fez justo o resultado, pelo que
questão de cumprimentar os argentinos apresentaram
os dirigentes argentinos pe- no primeiro tempo. IndagaIa boa organização apresen- do se aproveitou sua pertada na ocasião da partida manência em Buenos Aires
em que o Independiente para conhecer melhor a
derrotou o Atlético de Madri condição de seus estádios,
respondeu secamente:
por 1 a 0.
— Não tive tempo para
O gesto do dirigente europeu chegou a surpreender visitar estádios. Pude, no
aos argentinos, pois, recen- entanto, observar a maneitemente, ele fez fortes criti- ra como a Associação de
cas ao futebol sul-america- Futebol da Argentina trano, em particular ao da Ar- balha e podem estar certos
gentina, tendo afirmado que fiquei bem impressionanaquela ocasião que a AFA do — disse Franchi, renão teria condições de pro- cusando-se inclusive a comover o Campeonato Mun- mentar o problema politico argentino.
dial de 1978.

Governo do Estado da Guanabara
Secretaria de Obras Públicas
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-CAMPO NEUTRO —
Josú Inácio lFornec.lt
pi ARECE claro agora que Marinho
MJ quer ficar no Botafogo, mas c
Botafogo se tomou de raiva do
I
•¦*jogador e está disposto a vendê-lo
até em suaves prestações. Pois Marinho
jogar domingo, reduziu sua propôsa para renovar contrato — e é o clube
?<uer
que se mantém irredutível.
E' estranha aliás esta intransigência da diretoria. Principalmente se, como
diz, sua proposta no fim dará mais dinheiro ao jogador. O que oferece o Botafogo? Cr§ 15 mil mensais, mais uma
tabela de gratificações por partida no
Rio, fora do Rio e no estrangeiro, que, segundo o diretor Maurício Porto, no fim
do mês eqüivalerá na realidade a CrS 32
mil mensais.
E o que quer Marinho? Simplesmente Cr$ 25 mil e um apartamento ao fim
dos três anos de contrato.

^ fácil se ver que ou a diretoria do
T 7 Botafogo anda fraca em matéria
ri
de QI ou, pelo contrário, está
¦f J
agindo com muita premeditação.
Porque a um jogador notoriamente ingênuo como Marinho (que é um segundo
Manga, um segundo Garrincha) oferece
um complicado contrato "de produção",
"progressivo", ou
que nome tenha. Se,
umas coisas pelas outras, tudo vem a dar
no mesmo, dêem logo o contrato mais
simples e direto, pois o outro o jogador
não entende.
E se Marinho quer o apartamento
apenas ao fim do contrato, por que o Botafogo não aceita? A atual diretoria inclusive nem mais estaria aí para arcar
com a responsabilidade.
Eu já escrevi aqui que o Botafogo
estaria justificado em vender o jogador
se a proposta deste fosse descabida. Mas
dia a dia, hora a hora, principalmente a
partir do gigantesco ridículo de Gelsenkirchen, está-se vendo que o Botafogo
não quer chegar a acordo nenhum —
quer vender o jogador e acabou-se.

Marinho pessoalmente
e posso garantir que ele é tão
puro que foi o único a voltar inC^ONHEÇO
tocado da vergonhosa aventura
do último fim de semana. Não chegou sequer a desconfiar da arrogância dos alemães — pelo contrário, voltou encantado, dizendo que o lateral-esquerdo lhe deu
um disco de presente e que todos se maravilharam com suas embaixadas no
bate-bola.
'

O ex-Cônsul austríaco e o advogado
trabalhista, transformados agora em empresários de futebol, estão procurando
manter o chamado low profile. O vicepresidente jurídico aproveitou para ficar
em Paris, já que não entendia nada de
alemão e, ao pedir no aeroporto de
Frankfurt um perfume para sua mulher,
serviram-lhe um presunto Tender.
Só Marinho, com a integridade de
sua inocência, pôde desembarcar no Galeão de cara limpa, apresentar-se ao clube à tarde, brincar com a bola no tapete
de sua casa, como se ofereceu para brincar com ela domingo na grama do Maracanã.
Mas não sei se ele estará lá depois de
amanhã. Porque tudo depende da boa
vontade do Botafogo. E esta é nenhuma.

que até o Presidente Gelsei, às voltas com assuntos muito mais importantes, tem o bomFEJAM
senso de achar que o Campeonato Nacional, como está organizado, é
exaustivo e antieconômico.
O Presidejite não anunciou nenhuma novidade, pois isto é sabido de todos.
O impressionante é que a CBD não se
convença e que sua nova administração,
que entrou para fazer reformas, persista
no erro da anterior e queira até ampliaIo, passando o número de inscritos de 40
tV
para 42.
Em vez de cansar os computadores
do Ministro Simonsen, seria mais racional que a CDB organizasse um campeonato como se faz em todo o mundo: com
duas divisões e o conseqüente acesso. O
primeiro ano teria que ser organizado
em bases mais ou menos arbitrárias, com
os clubes famosos (e supostamente melhores) na Primeira Divisão. A partir do
segundo, com critério técnico, era cada
um por si e Deus por todos.
Elementar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convidados os Senhores Acionistas
dá Companhia Estadual de Águas da Guanabara - CEDAG a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, no dia 20 de março de
1975, às 10 horas, na sede social, à Avenida
Rio Branco 147 — 15.° andar, nesta Cidade,
para o fim de deliberarem sobre a renovação
da Diretoria e Membros do Conselho Fiscal da
Sociedade.
Rio de Janeiro, 11 de março de 1975
(a) Eng.° Hugo de Mattos Santos
Diretor Presidente

DE PRIMEIRA: Até agora só a Espanha e a Suécia se mostraram dispôstas a jogar contra o Brasil, na Europa,
no ano que vem. E por que não fazer um
convite à Inglaterra para uma partida
aqui mesmo, já que ela vai enfrentar a
Argentina em Buenos Aires?

•

Campo Neutro está diariamente às 8h30m
na RÁDIO JORNAL DO BRASIL. Sábados
e domingos, às 20hl5m.
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Marinho se oferece para enfrentar Vasco domingo
O zagueiro Marinho chegou
ontem de manhã da Alemãnha, compareceu » tarde em
General Severlano e pediu ao
diretor de Futebol Maurício
Porto para jogar no domingo
que vem contra o Vasco, afirmando também que está disposto a reabrir o diálogo com
o Botafogo para renovar seu
contrato.
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urna esperança a mais
Oldemárío

Maurício Porto explicou a
Marinho que sua «scalacáo
depende exclusivamente d e
Zagalo, aconselhando-o a conversar com o treinador. O
Jogador, porém, tem receio de
que outros dirigentes do clube
não concordem em deixá-lo
voltar ao time antes de renovar seu compromisso.
NADA CONTRA
Alegre como sempre, Marinho se apresentou no Botafogo
por volta das 15h de- ontem.
Com Admildo Chirol e alguns
poucos jogadores que estavam
cm General Sevcriano — o
treino de ontem foi só para os
que não haviam atuado na
véspera — o xagueiro contou
sobre sua ida a Gclscnkirchcn
e informou que o presidente doSchalke-04 ficou de vir ao Brasil no meio do ano para tratar
novamente da sua contratação.
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— Estou disposto a resolver
logo a renovação do meu contrato. Já vi que não quero mesmo sair do Botafogo e vou
conversar com os diretores
para fazer um contrato de três
anos. Só espero que eles meIhorem un pouco a proposta
que me fizeram — disse Marinho.
O Botafogo realizará hoje à
tarde um treino tático no Forte São João, pois o seu campo
está em obras.
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— Mas não estou mais me
incomodando com nada disso.
O que desejo mesmo é voltar
a jogar o mais rápido possível
— frisou.
Marinho explicou a Admildo
Chirol que havia treinado durante sua permanência na Alemanha e estava cm forma para jogar domingo. O preparador físico, então, sugeriu que
falasse com Maurício Porto sobre o assunto.
•'"'"''" **':
Marinho ficou de se apresentar hoje ao seu treinador e se
colocará ã disposição para enf rentar o Vasco.
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"Mães, escondam suai filhas,
o grande louro vem aí".
"O
povo do Schalke quer
Marinho!. .. mas a
estrela loura do futebol brasileiro
custa 15 mil marcos
"O
líquidos por mês."
jovem
que veio do sol".
Essas foram algumas das
manchetes dos jornais
que Marinho trouxe da Alemanha,
onde, entre outras
promoções, ganhou um troféu
da revista Bravo. No Galeão,
o jogador do Botafogo não tinha
a mesma alegria de
quando viajou para Gelsenkirchen.
Agora ele não quer mais
saber de sair do Brasil
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' Um longo abraço e muitos beijos
em Marijara, sua mulher, ajudaram a
devolver a Marinho uma alegria que
havia perdido durante a viagem à Alemanha.
No apartamento da Rua Valparaiso, na Tijuca, Marinho procurou,
junto à família, esquecer os aborrecimentos que teve em Gelsenkirchen
quando o Schalke-04 recusou-se a
contratá-lo. Por mais que se esforçasse, dizendo que tudo foi oem na viagem, percebia-se nele um grande abatimento por ver interrompida de repente uma alegria que julgava não ter
fim.
Marinho è um rapaz humilde.
Confia em qualquer pessoa que conhece, mesmo durante o simples encontro na porta de um estádio. Por isso,
acha sempre que tudo sairá bem e
que jamais alguém irá contrariar aigum dos seus desejos. Ele também
gosta muito de ser festejaúo. Uma
carta, o abraço de um torcedor, deixam-no feliz como a uma criança em
festa de aniversário. Quando soube do
interesse do Schalke-04 em contrataIo, sentiu-se realizado, pois, realmente, desejava mostrar a tados que tatubém no estrangeiro gostam do seu futebol.
— Muita gente sempre me criticou por tentar o gol e deixar um espaço aberto na defesa do Botafogo
para os adversários penetrarem. Até
mesmo alguns técnicos deram entrevistas -dizendo que pelo meu setor eles
chegariam à vitória contra o meu time. Tudo isso me preocupava muito.
Felizmente, fiz uma boa campanha
na Copa do Mundo e deixaram de falar mal de mim. Agora, o interesse da
Alemanha mostra que também agradei lá fora.
Por considerar o seu prestigio alto
na Europa, Marinho concordou em
viajar para conversar com os dirigentes do Schalke-04.
— Quando a gente joga por um
clube europeu, o mundo todo fica sabendo dessa partida. Lá, a propaganda é muito grande. Agora mesmo, enquanto estive em Gelsenkirchen, assisli pela televisão vários jogos em outros países. Vi, inclusive, Cruyff t
Neeskens atuarem mal e Marinho do
Santos se destacar na partida do Barcelona contra um time da Suécia (o
Aatividaberg). Lá, o jogador fica logo conhecido ?io mundo inteiro.

Touguinhó
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O que se sente durante umá conversa com Marinho é que ele gosta
de ser mimado. Não há narcisismo no
seu comportamento. Se fez uma <proposta absurda no primeiro contrato
com o Botafogo foi, certamente, deviOntem, para
do a maus conselhos.
mostrar que havia agradado aos torcedores e dirigentes do Schalke 04,
tirou uma bola, de uma das malas da
viagem, e começou a fazer embaixadas na sua própria sala de visitas.
Estava junto da televisão e perto de
vários objetos de vidro e louça mas
mesmo assim, continuou a brincar
com a bola, feliz da vida.
— Durante o treino individual de
com
que participei, todos vibraram
meus chutes. Só uma vez o goleiro
ficou um pouco chateado, pois fingi
que ia chutar e, quando ele mergulhou, passei o pé por cima da bola,
enganando-o, e a joguei no canto
oposto ao que ele caiu. Ele estava certo de que eu chxitaria na primeira jogada. Depois, comecei a jogar a bola
de um pé para o outro (com o bola,
Marinho continuou a repetir tudo que
fez) mas eles gostaram mesmo foi
quando joguei a bola para o alto e a
dominei no cangote. Cheguei até ti ser .
aplaudido.

Na grande sala de seu apartamento, Marinho continuou jogando a
bola de um lado para o outro. Estava
descalço e de calção branco . e sem
camisa, com vários colares no pescoço e dezenas de pulseiras no punho.
Você foi bem recebido pelo time?
— Kremers, capitão do Schalke04, tratou-me muito bem. Chegou até
a me levar ao seu restaurante para
jantar coik seu irmão e outros amigos.
Me deu até um disco com áedicatôr
ria. Ganhei ainda um relógio do lateral-direito. Kramers joga de zagueiro de área e não de lateral-esquerdo
como andaram dizendo. Eu não iria
jogar no seu lugar e sim no de um
branco baixinho. Tenho a certeza de
que me daria bem com eles. No entanto, o Conselho Deliberativo do clube foi contra inim. Aliás, acho que
foram os conselheiros que mandaram
sumir com as urnas que tinham os votos dos torcedores, porque os votos
demonstrariam que os torcedores desejavam a minha contratação. Sumindo com elas ficou mais fácil para
os conselheiros votarem contra mim.
O que não entendi foi o sistema de voVocê de fato gostaria de sair do
tação dos 12 conselheiros. Sete votaBrasil para jogar, na Europa? Acha
ram para que eu ficasse e como cincom
facilidade?
que se adaptaria
co não quiseram a contratação, isso
— Por favor, não coloque isso no
foi o que acabou valendo. No Brasil,
jornal, mas jamais tive vontade de
quem manda é o presidente do clube,
sair do Rio e muito menos de deixar
mas lá não, e a maioria também não
Alemanha
para
o Botafogo. Só fui à
vale nada.
clube,
meu
do
dirigentes
mostrar aos
A verdade é que o presidente do
ligando
estão
não
para
eles
se
que
no
esque
Schalke-04,. Guenter Sieberl,
mim, pelo menos havia gente
Viacontratar.
sempre procurou tratar Marinho com
me
trangeiro querendo
respeito, não soube como dizer-lhe
jei porque senti que o Botafogo não
logo que não podia contratá-lo. Por
estava interessado em renovar o meu
isso prometeu-lhe reunir a diretoria
contrato, pois se o presidente falasse
tudo.
acertando
na próxima terça-feira, dizendo que,
acabaria
eu
comigo
se não conseguir uma decisão favoPedi alto por pedir. Tanto que, se me
rável, poderá demitir-se. Marinho
derem CrS 25 mil ou Cr$ 30 mil por
apartao
Sobre
hora.
acredita em todo mundo no seu munna
mês, assino
do de fantasia. Com uma humildade
mento que "desejo, o Botafogo pode até
difícil de se ver em jogador de futeme dar quando o contrato acabar. Sò
dar
me
em
boi, ele voltou disposto a ficar 710
quero que se comprometa
"pois agora mesmo que . o
do
o
tudo
fim
então
para
Brasil,
deixarei
e
Schalke 04, resolva me contratar dicontrato. Quanto a dinheiro, eu falo
muito mas não sei discutir sobre isso
ficilmente aceitarei, pois já estive lá
clube
o
se
de
certeza
que
a
e não resolveram nada, só porque pee tenho
loacertaria
a
mim,
de
gente
di Cr$ 700 mil de luvas e Cr$ 45 mil
gostasse
de salário mensal. Só assim concorgo tudo. No Botafogo, no entanto, só
daria em deixar o Brasil".
meus amigos procuram resolver a mlnha situação, mas os dirigentes pareEram quase 13h. Marijara arrucem me ignorar. Logo que cheguei a
mou a pasta e foi saindo para o CoGelsenkirchen, senti-me sozinho e
légio. Ela tem 17 anos. Despediu-se
de
Marinho
gastei mais de 50 dólares (cerca
do marido com um beijo.
Cr$ 380,00) num telefonema que dei
buscá-la na hora da saída,
prometeu
para minha mulher aqui no Rio. Não
— Isso é que é bom na vida da
há nada melhor tio que os amigos da
gente, o i-esto não vale nada.
gente. Vivo alegre porque estou semAssim è Marinho, ingenuidade de
pre cercado de gente boa. Lá, isso iria
criança, futebol de adulto.
custar a acontecer.
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Qucd o segredo
que faz da
importadora _
o concessionário
que vende mais
Opala e Chevetle
na Guanabara? ,
Venha transar o seu e saberá.
Preços e condições
para fechar qualquer negócio.
Todas as cores e
modelos a sua escolha.

umportaDora
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FERRAGENS S A,
Meio século servindo qu»lld«de djjjwr

Rua São Luiz Gonzaga, 527
Tel.; 284-6622 (PABX)
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RONALD HIGGINS

CONDENSADO DO THE OBSERVE*

Por uma estranha ironia, aiguns de nós vêm usufruindo aquiIo que de melhor a civilização pode
oferecer às pessoas comuns, talvez
mais especificamente na Inglaterra. Não apenas a prosperidade,
mas um longo período sem guerra
e de estabilidade - apesar das numerosas falhais — social. As oporfunidadés e facilidades de vida são
cada vez maiores. Este, no entanto, é um festim. que os limitados
recursos mundiais são incapazes de
sustentar, e junto às janelas e portoes está uma imensa multidão de
olhos abertos e faminta.

Durante alguns meses procurei avaliar as evidências, que estão, aliás, em toda a parte — nos
relatórios das Nações Unidas, nos
prognósticos mundiais, em dezenas
de livros e artigos de especialistas.
Fm nenhum deles há previsões de
acontecimentos específicos, mas lodos revelam uma tendência semelhante: a crescente inquietação

¦

NA
DÍCADA
DE 1990...

quanto ao futuro do homem. Sei
que isso pode soar como histeria,
mas a nossa geração deve temer a
esperança, o tipo errado de esperança. Nosso otimismo natural se
tornou perigoso.

Nós e nossos filho» estamos,
chegando a um mundo de crescente confusão e horror. Os próximos
25 anos, possivelmente a próxima
década, trarão a fome para centenas de milhões dé pessoas, é dificuldades, desordens ou mesnio a
guerra para a maior parte dos outros. À democracia, onde existir,
terá poucas chances de sobreviveu»
cia, assim como, a mais longo prazo, nosso sistema industrial. Acho
que para as nossas atribulações de
boje não existe a esperança de um
"amanhã melhor";
»

É um festim ameaçado por
seis inimigos impessoais: a expiosão populacional, redução de ali-
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mentos, escassez de recursos nnturais, deterioração do meio-ambiente, má utilização de potência nuclear e a corrida tecnológica acima de qualquer controle. Se pudermos enfrentar algum deles, continuaremos, entretanto, ameaçados
pelos restantes, e ainda mais por
um sétimo inimigo - nossa própria cegueira e a assustadora inércia das nossas instituições políticas.
Esse fator crítico é que me
faz ficar pessimista sobre as décadas que virão, embora o espírito
humano possa ser capaz de criar
novas possibilidades, além de nossas próprias fraquezas. Outros,
igualmente atentos às ameaças,
acreditam que dirigentes espertos,
ou a persuasão, ou a revolução, ou
qualquer coisa, consigam salvar e
preservar o nosso estilo atual de
vida. Eles podem estar certos. Eu
duvido.
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O PRIMEIRO INIMIGO: A EXPIOSÃO POPULACIONAL - Foi necessário
chegar até 1850, do começo da história,
para que a população mundial atingisse
a casa de 1 bilhão de pessoas. Mas ape-'
nas 80 anos — até 19Í0 — para que' o
segundo bilhão se completasse. Agora,
45 anos depois, outro bilhão está quase
a se completar. De acordo com as taxas ¦
atuais — 200 mil bocas a mais por dia
— a humanidade tornará a duplicar-se,
chegando a 8 bilhões de pessoas, em
apenas 35 anos. As projeções mais distantes tornam-se astronômicas.

¦

O SEGUNDO INIMIGO: A REDU- Há espaço sufiÇÃO DE AUMENTOS
ciente, mas ele e na sua maior parte
inóspito, seco ou injustamente dividido.
E a comida passa a ser problema. Longe
do rico Norte, a metade das populações
é subalimentada e um quarto dela vive
em absoluta pobreza. Dezenas dé miIhões de crianças sofrem danos cerebrais
irreversíveis pela falta de proteínas. Podemos evitar que a situação piore?
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entes dependem. O consumo de energia
se duplica a cada 15 ou 20 anos. Ainda
estamos a uma boa distancia — de 30
a 150 anos — da total exaustão dos depósitos de petróleo, gás natural e carvão.
Podemos construir mais e mais estações
de força nuclear, más a um custo muito
alto de dinheiro é energia. A fusão termonuclear, ainda não aplicada, teria «eus
próprios problemas.

Em dezembro, Israel revelou que, assim
como a índia, possuía a bomba. Nos próximos 10 anos, pelo menos 20 outras nações terão essa mesma capacidade, e aigumas poderiam tê-la mesmo agora, como a África do Sul, por exemplo. A tecnologia básica foi desenvolvida nos anos
40 e é agora, efetivamente, de conhecimento público!

O QUARTO INIMIGO: A DETERIORAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - Ao dividir a face do planeta e utilizar seus recursos estamos também destruindo, ou
prejudicando, outras' fontes básicas: a
terra, o ar e os sistemas naturais de água.
Muitas formas de poluição vão aumentando rapidamente. Talvez os perigos
climáticos estejam longínquos, e sejam
de alguma forma especulativos, mas o
sistema industrial os ignora como se
fossem ficção científica.

O SEXTO INIMIGO: A CORRIDA
TECNOLÓGICA SEM CONTROLE - Muitos ciemistas, há muito tempo ansiosos
em relação às armas químicas, biológicas
e de laser, agora se preocupam com
avanços aparentemente, inocentes, como
os aditivos químicos nos alimentos. Algjuns recusam-se a trabalhar com a genetica molecular temendo desenvolver, acidentalmente, micróbios artificiais resis?
tentes a qualquer droga, que poderiam
dizimar o planeta. Os perigos são frequentes, da talidomida aós modelos de
aviões, do DDT ao dióxido sulfúrico. As
"a
pesquisa e o desenprioridades para
volvimento" escapam a uma orientação
sensível. A metade tem finalidade militar
e a maior parte das pesquisas restantes
são comercializadas ou servem apenas
para uma projeção mundial. Fazemos
transplante de coração enquanto a

O QUINTO INIMIGO: MÃ UTILIZAÇÃO DA POTÊNCIA NUCLEAR - Em setembro de 1974 Kissinger afirmava que
"ò
mundo maneja as armas atômicas como se os controles fossem automáticos.
Com a tecnologia nuclear se espalhando,
as catástrofes nucleares se tornam mais
plausíveis, quer por intenção, erro de
cálculo, acidente, roubo ou chantagem."

O TERCEIRO INIMIGO: A ESCASSEZ DE RECURSOS NATURAIS - Nas décadas recentes o Norte vem consurnindo
quantidades prodigiosas de recursos naturais, dos .quais a indústria è seus aflu-
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maior parte da humanidade
nem a medicina elementar.

não tem

O SÉTIMO INIMIGO: - Nossa cegueira moral faz com que sejamos testemunhas passivas da corrosão de sociedades inteiras. A idéia de uma humanidade comum não foi por nós digerida,
provavelmente mais por ambição e egoísmo do que por falta de percepção. Ainda não descobrimos que a interdependência das nações não é apenas um slogan. O outro aspecto desse inimigo é a
dolorosa" inércia das nossas instituições,
nacionais é internacionais. Imensas e intrincadas, elas se tornaram artríticas. E
assim os desastres são cada vez mais possíveis. Não a total extinção, embora seja
essa .a era em que o suicídio mundial se
tornou tecnicamente mais fácil: apenas
uma superpotência teria os meios —
nucleares, químicos e biológicos — para
um extermínio que, intencionalmente,
não traria qualquer proveito. E algumas
comunidades remotas provavelmente sobreviveriam à mais global das guerras
nucleares, da mesma forma.que um acidente de tais proporções dificilmente
aconteceria. Felizmente, não somos a última geração. Somos apenas a última a
viver um pouco mais tranqüila e confortavelmente.
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CARTAS
ARQUIVO

"Cumprimento o JORNAL PO BRASIL cela
publicação da matéria
sobre "Arquivo — a sede
descuidada da memória
nacional." Infelizmente,
nosso país não se deu
conta d a importância
dos arquivos, apesar do
grande desenvolvimento
da arquivologia no campo internacional e dos
ingentes esforços que a
dos Arquivis' Associação
tas Brasileiros realiza
para conscientizar as auresponsáveis .
toridades
pelo assunto. Mas a for-,
ça de padrões e conceitos
superados e o desinteresse por uma ação mais racional e eficaz são, sem
dúvida, obstáculos consideráveis, desanimadores e prejudiciais, tanto
em termos de cultura
como de progresso material.
i
José Pedro Esposei,
Presidente da Associação
dos Arquivistas Brasileiros — Rio."
SÓ MULHER

"Numa época em que
há shows por ai que.têm
o desplante de chamarse a si próprios de femiilistas — quando não
passam d e grosseiros
chamarizes pomocomerciais — é edificante a gente se deparar
com uma coisa tão séria.
como o artigo de sábado
último sobre o ano internacional da mulher. Tão
séria e tão simples, acessível e de fácil compreensão a todas as pessoas, a
todas as mulheres.
Cláudia Versiani —
Botafogo, Rio."
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A MASCARA
E O ROSTO
, Tem uma coisa bonita para se ver
no Municipal: a exposição — homena«em a Joel de Carvalho montada no
foyer. E' uma bem esquematizada e surpreendentemente completa coleção de
fotografias, desenhos, plantas e. sobretudo documentos, que reavivam a lembranca de um artista que viveu e morreu
sem concessões, o olhar sempre,voltado
para a exploração de caminhos novos e
desconhecidos, por mais arriscados e inseguros que pudessem ser.
Nada mais contrário à lembrança'de
Joel de Carvalho do que aquilo que acontece no palco do Municipal. Há em torno
de Maria da Ponte — peça e encenação
— um tal halo de ranço e passadismo,
uma tão obstinada recusa de perceber o
volume da água que passou debaixo da
ponte desde a época em que uma realização como esta seria plausível e admissivel, um tão sistemático uso de chavões
incompatíveis com a sensibilidade contemporanea, que não'dá para entender
quem, por que e em nome de que critérios pode ter decidido investir uma nada
desprezível quantia de dinheiro público
nessa iniciativa.
Não se pode, é verdade, negar certa
seriedade básica de intenções ao texto de
Guilherme Figueiredo. Ele parte de um
projeto de personagem e de uma situação-limite não desprovidos de um potenciai de grandeza: o prefeito de uma
cidadezinha interiorana, minitirano tão
escravo das suas obsessões e da sensação
do seu próprio poder que confunde os
seus mesquinhos conceitos com verdade
absoluta e se torna incapaz de perceber
o evidente mal que faz ao que subjetivãmente ele acredita amar e proteger
com o melhor das suas forças: a sua coletividade e a sua filha.

Mas esta idéia base é desenvolvida,
através de situações incrivelmente forçadas e melodramáticas, de um diálogo
antiquado, grandiloqüente e implausivel,
e de personagens aos quais falta o minimo de autenticidade humana. De chavão
em chavão, de lugar-comum em lugarcomum, de golpe previsível em golpe previsível, o autor vai construindo uma história que positivamente não teria vez,
hoje em dia, na telenovela das 20h, pois
até mesmo esta já superou, há algum
tempo, esse nível de luxuriante banalidade e melodrama. E' verdade que se
trata de um texto cuja primeira versão
foi escrita em 1959 — mas mesmo então
o seu tom geral soaria irremediavelmente
superado, muito mais ligado ao teatro
que se fazia 16 anos antes do que àquele
que se faz 16 anos depois.
Por outro lado, o tratamento dado
ao tema é tão superficial e banal que até
mesmo ideologicamente a peça acaba
ambígua, e pode ser interpretada no sentido contrário do que o autor presumívelmente quis dizer: tudo c tratado num tal
plano dè emoção fácil que a cegueira
moral do tiranete, e consequentemente
as suas invectivas contra o povo, podem
ser interpretadas pelo espectador como
pertinentes, e por conseguinte a revolução que o derruba pode ser considerada
não como a legítima manifestação de
uma lúcida vontade popular, e sim como
conseqüência da incapacidade da plebe
ignara de perceber o alcance das idéias
do governante-superpai. Esta ambiguidade é muito agravada pela empostação
acritica da direção de João Bethencourt,
e sobretudo do desempenho de Leonardo
Vilar.
João Bethencourt, conhecido como
um diretor até certo ponto perfeccionis-

TEATRO

RELIGIÃO

Ely Azeredo
ta, realiza aqui uma encenação decepcionantemente autocomplacente. As marcações são quase sempre as mais óbvias,
fáceis e previsíveis que se possa imaginar, sem nenhum sentido de elaboração
criativa, e a mise en scene não é até
memo isenta dt erros de lógica, como
por exemplo a coincidência da fala dè
Sandra Bréa "pode entrar, sargento"
com a posição do sargento que já está
há muito no meio da sala. As interpretações revelam o mesmo caráter óbvio,
e sente-se nitidamente que os atores não
devem ter sido trabalhados em profundidade nem em detalhe. Neste particular, Maria da Ponte fita a léguas de distancla da minuciosa realização de GaloIas das Loucas, em que pesem todas as
minhas restrições a esta última.
Os atores, visivelmente pouco orientados, recorrem o tempo todo a chavões
interpretativos, què levam alguns (p. ex.
Ivan de Almeida) a inadimissiveis exces¦os melodramáticos, e outros (p. ex. Roberto Azevedo) a Igualmente insuportáveis excessos de caricatura fácil. Leo Vilar faz um patético mas contraproducente esforço de sinceridade, que conduz
o personagem à já apontada ambiguidade no seu conflito com o povo. E Sandra
Bréa é uma presença bastante apagada,
claramente citadina demais para a filha
do prefeito de uma cidadezinha como
Campo Belo.
A cenografia de Arlindo Rodrigues,
com a sua bem distribuída variedade de
planos, é friamente correta e inexpressiva, e os seus figurinos não conseguem
ser usados com naturalidade pelos atores. A música de Aloísio de Alencar Pinto
é agradável e bonita, mas resulta — com
exceção da cena final — gritantemente
divorciada da ação dramática.
Não adianta construir, como fez o
prefeito de Campo Belo, represas para
deter as águas que passam debaixo da
ponte. A atual produção do Municipal é
uma dessas represas, há muito tragada
pela inexorável corrente do tempo.

Yan Michalski

PORCELANA

"Acabo de receber carIa convite aos cultores
da pintura em porcelana
do Brasil (Arte do Fogo
como aqui se denomina'
as diversas técnicas dess e delicado trabalho),
me pareceu interessante
e informativo a participação do maior número
de pintores especializados. O Brasil possui
pelo menos 30 mil pessoas se dedicando a pintura em porcelana ou
criando peças únicas. O
convite que recebi é da
Federacion Colombiana
de Pintura sobre Porcelana. Endereço: Apartado Aéreo n(> 90 407,
Bogotá, Colômbia.
Professor Djalma de
Vicenzi — Copacabana,
Rio."
TEATRO MUNICIPAL

"Li com satisfação
que
o novo Governador do
Estado do Rio de Janeiro, Almirante Faria Lima, está disposto a não
permitir mais os bailes
de carnaval no Teatro
Municipal. Está de parabens o Governador. Esta
medida espetacular j á
deveria ter sido tomada
há muito tempo. Deve
- também o novo Governador proibir que espetaculos sem classificação
artística como foi a Traviata do ano passado
sejam repetidos na nossa
mais alta casa de espetaculos.
Alcyr Pinheiro Rangel
— Tijuca, Rio."
ÔNIBUS DE LUXO

"Congratulações
ao
JORNAL DOBRASIL
"Passeio
pela matéria
40<V'
Rio
Refrigerado em
Os novos ônibus que servem a . cidade são indícios de que, finalmente, estamos nos aproximando de um quotidiano civilizado."
Laura Antunes —
Barra da Tijuca, Rio."
¦•:•
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As cartas dos leitores serão publicadas só
quando trouxerem assinatura, nome completo
c legível e endereço. Todos esses dados serão
devidamente verificados.

ÁGUA DEBAIXO DA PONTE
cia oficial — representam premonições
Ao espectador que tenha retido na
"magnetisde Freud. Como o chamado
Selo
Sétimo
O
de
imagens
as
memória
mo", as experiências de Mesmer, as arre(época: Idade Média) as primeiras de O
plantes façanhas (de duvidosa seriedaRosto (situado em 1846) parecerão por
de) de Vogler. Daí a hostilidade, o sarseus elementos integrantes e atmosfera
que se
casmo, os temores, as ansiedades
fotográfica uma continuação. A primeira
"magnetizador"
do
caminho
no
cruzam
da
vista, carruagem, cavalos, figuras
que se diz discípulo de Mesmer. Dai,
trqupe do Teatro Magnético de Saúde
também, a pequena inquisição que detém
crecéu
o
contra
anônimas
são silhuetas
a troupe às portas de Estocolmo.
de
uma
horas
puscular das primeiras
Os conflitos entre artistas e socienoite do verão sueco. Por um momento
saldade
dos
carroça
da
participam de alguns dos mais perlembrança
a
forte
é
feitos trabalhos de Bergman, como Noitimbancos Mia e Jof. A seguir, à travestes de Circo e Persona. Em O Rosto, ao
sia da floresta e o encontro com o ator
escolher como protagonista a personaliagonizante ampliam as afinidades, com
fedade dúbia de Vogler, foi duplamente
em
deixa
poslo inevitável paralelo que
"magnetisde
demonstrações
as
llz,
cartaz,
em
pois
ção muito inferior o filme
mo animal" participam automáticaprodução de dois anos depois (1958).
mente de duas categorias: a do espetareSidow,
que
Presentes Max von
culo e a da ciência. Não existindo docutoma em Vogler o problema da íé, tormentação absolutamente fidedigna sobre
Block;
Antonlus
cavaleiro
do
mento
a personalidade real de Vogler, o cineasGunnar Bjoernstrand que, no papel do
ta pôde, sem arbítrio, aproprlar-se. de
séu
médico Vergérus, representa, como
seu mito, incorporá-lo à sua tipologia
escudeiro de O Sétimo Selo, a oposição
dramática. Vogler e sua troupe não
ex-Mia,
Andersòn,
Bibi
do ceticismo;
podem deixar de sugerir ao espectador
agora Sara, a criada; Ake Fridell, exreminiscências de Noites áe Circo. Quase
Plog, o ferreiro, vivendo Tubal, o facinteiramente descrente de suas potênciatotum de Vogler; e Bengt Ekerot, antes
lidades excepcionais, o Vogler bergmanivítima.
sua
agora
Morte,
Intérprete, da
' ano mistura a técnica da sugestão psicoAs reaparlções mais sintomáticas são as
lógica e a hipnose com truques de nivel
de von Sidow e Bjoernstrand que recircense. Ainda que a desculpa da persutomam duas faces — ou dois estágios —
ásão publicitária (pela mão de Tubal)
ator
O
como
da crise da fé, e a de Ekerot,
possa justificar o texto híbrido do anúne
Spegel, destruído pelo álcool, arauto
cio de jornal agitado acusadoramente
analista' de sua própria morte. Spegel,
pelo chefe de polícia Starbeck não deixa
delirante, fala do antigo desejo de uma
baratos em que
dúvida sobre os recursos
do colamina que o livrasse do cérebro,
Se envolveu o artista. "Fenômenos estra"o
que charação, do sexo, a fim de que "desse
nhos e sensacionais, jamais exibidos ancadamamos de alma" escapasse
tes. Atos mágicos baseados na filosofia
ver absurdo". Porta-voz dos corpos desesoriental. Cura por magnetismo. Excitaperados de sua vassalagem aos Instintos
ções nervosas. Irritação . dos sentidos".
e de sua humilhação pelas circunstanSob essa aura "fantástica" fabricada,
cias da vida è do poder èle traz logo ao
Vogler — como tantos outros personainício de O Rosto uma lufada do ar
gens< de Bergmar/ — vê no limiar da
exaustão a crença em suas forças excepapocalíptico que sopra de O Sétimo Selo.
Antes da chegada a Estocolmo, dlácionais, ,em algo acima da rasteira expllcação materialista da vida. Para realogos de comédia (Inclusive com particinimá-lo é preciso um desafio, o choque
pação do agonizante) dão os primeiros
de uma grande humilhação, como o trasinais do hibridismo de tom de O Rosto.
Enquanto Vogler, fisionomia dolorosa, e
tamentoque recebe da não-oficial comissão de Investigação formada pelo chefe
seu colaborador Aman (em verdade, suade polícia, o médico Vergérus e o cônsul
mulher, Manda, em traje masculino),
Egerman. E na qual é fácil ver uma
postura Impassível, não dizem uma palacáustica metáfora da instituição da cenvra, a felticelra-avó do mágico e Tubal
sura.
se hostizam em observações sarcásticas.
Estes dois envolvem o grupo com os priAntes que o espetáculo seja apresenmeiros sinais de charlatanlce.
tado ao povo é preciso garantir seu caráter inofensivo. Sob uma alegação desse
Com a chegada à cidade e a Inespetipo, os investigadores (ou censores) esrada convocação à chefia de polícia
condem sobretudo a preocupação de
começa o ritual de humilhações e a vertente temática aparentemente mais im- . manter sem arranhões seu próprio cetlcismo, seu cinismo na superslmplificação
portante do filme: o conflito entre artlsdas relações com o próximo.' Assim, contas e sociedade. O momento hlstórjco de
forme não escondem, a Investigação nasO Rosto assinala na Europa a Idolatria
ceu de uma aposta entre o cônsul e o
da ciência, a euforia precipitada em toracha possíyel provar
médico. Egerman
no de um punhado de teorias materialls"força3 Inexplicáveis,"
enque existem
tas que se julgavam aptas a explicar
"Seria uma
quanto o Dr Vergérus nega:
tudo ou a garantir que a naturalidade de
catástrofe se a ciência fosse obrigada a
dlstodos os eventos era tão óbvia que"Basta
aceitar o inexplicável." Porque, a cónpensava explanações. (Vergérus:
da
fosse a aceitação
seqüência, talvez,
a
máquina
Na
na
eletricidadeI
"Pensamento
pensar
existência de "um deus."
vapor!"). A burguesia sedimentada exulta
absurdo e, além disso, inteiramente ulcom a autoconfiança da ciência, arrota
trapassado" — comenta o chefe de politranqüila no limiar de um processo de
cia, falando de sua fé na ciência. Exami¦ descobertas que lhe parece à prova de
nado como um animal, Intimidado
sobressaltos. Mas há Inquietação no ar,
como um criminoso, obrigado a per—
clênda
revelia
à
estranhos feitos que

íi

manecer com sua troupe nas dependências de empregados do cônsul até o dia
seguinte, quando deverá apresentar um
espetáculo à comissão investigadora, Vogler encontra no fundo de sua fadiga
íisica e moral as forças necessárias para
abalar — até certo ponto — o ceticismo
e a autoconfiança dos inquisidores e de
seu circulo íntimo.
A assinalada componente de piedade
e lástima na visão final que Vogler tem
na burguesia não retira agressividade e
eficácia à crítica social contida em O
Rosto, aliás elemento integrante da obra
de Bergman desde seus tempos de rotelrlsta de filmes alheios (Heis/ A Tortura
do Desejo) e a partir de suas primeiras
realizações como diretor. Tal crítica, desta vez, é mais contundente que em Sorrisos de Uma Noite de Amor, embora
novamente revestida de humor, como
naquele filme remlnlscente de As Regras
do Jogo, de Renoir\ De Sorrisos, O Rosto
enfatiza uma Inspiração menor: a ênfase
no comportamento da crladagem e dos
pernoite
lances eróticos gerados pelo
dos elementos da troupe na casa do cônsul. O tempo perdido com esses personagens secundários e a categoria lamentavelmente menor (às vezes até vulgar)
das cenas que os isolam- constituem os
pontos indefensáveis do filme, fruto de
um grave desequilíbrio do roteiro.
Apesar da capacidade de fascínio de
Ingmar Bergman e seus colaboradores
o magnetismo de O Rosto frequentemente falha: vários momentos, cenas,
alguns diálogos, e até uma seqüência Intelra (a~ do jantar com os domésticos)
são indignos do nível criativo que Impôs
o cineasta à admiração mundial. Não raramente uma certa frieza se instala e,
em tais momentos, é impossível não admitir a Intrusão de uma ponta de dúvida
sobre a criação do personagem Vogler,
vlga-mestra do filme. Sua elaboração,
fértil em Inteligência, deixa no filme
vácuos de emoção. Um admirador de
o critlco-clneasta
Bergman e de O Rosto, "a
pergunta que
JOrn Donner, lembra
aparece constantemente na literatura
sobre Bergman desde 1945; Você tem um
rosto? O que aconteceu ao seu coração?
Pode-se ver O Rosto como uma respota
Mas, conforme frisa
a esta procura".
Donner, "ao mesmo tempo o filme é
equivoco. Aqui, também, Bergman se esconde atrás de máscaras, torna-se ambiguo e lança mão de um slmbollsmo
difícil. Aqui, também, é difícil ver um
centro na história. A resposta, porém,
pode ser que esta própria ambigüidade
é a face real de Bergman. O conhecimento da Incerteza de valores, a dlficuldade de interpretar a ação do homem
de
fizeram dele o que é". Nessa ordem
"autoraciocínio, Vogler seria um
retrato" de Bergman como homem ou
como f Icclonista.
Natural ou Impostada, a amblguldade de O flosto deixa o filme aquém da
expectativa gerada por seus principais
temas e por seu protagonista. A máscara
é admirável. A face, Insatisfatória. Sobretudo fica a impressão de que O Rosto
já estava em O Sétimo Selo e era Noites
de Circo. Bergman. se repetiu sem acrescenoar nada de substancialmente novo.
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D Marcos Barbosa

A MULHER
DO PIOLHO
A Igreja tem siáo magnificamente
comparada à Esposa, à Virgem e à Mãe,
pois tem, como Maria, um pouco áe toáas. Tem siáo comparada, ainda, à mulher que põe o fermento na massa ou'
varre a casa em busca de uma drácma.
Mas, sem nenhuma irreverência, gostaria
de compará-la à mulher do piolho. Todos
conhecem a história. Já submergida pelo
marido, consegue erguer à flor dágua as
duas mãos, que reiteram, no gesto caracteristico, que lhe matara um piolho entre os cabelos. Aináa que venha a ser
submergida pelo divorcismo e oportunismo de deputados e senadores, de padres
e teólogos que deixam de pertencer-lhe
quando a contradizem, e até mesmo por
plebiscito esmagador, a Igreja não lavará as mãos como Pilatos, mas continuará ¦ a erguê-las à superfície, protestando
que o divórcio não passa de úm\ piolho,
contagiante e repulsivo, que tentará matar o quanto possa.
As mãos que se juntam em oração,
as mãos que pensam as chagas, que ungem os doentes, que sepultam os mortos e acariciam os órfãos e abandonados,
continuarão o seu gesto áe protesto e de
guerra. E para salvar ou afirmar uma
instituição, não tanto sua ou de seu Esposo, o Cristo, mas anterior a ambos, pois
indispensável ao funcionamento da Humanidaáe. Por ser indissolúvel por sua
própria natureza e anterior à Igreja e ao
Estado, é que o matrimônio pôde ser escolhido, como sacramento, para simbolizar a união entre o Cristo e a Igreja, conferináo ao marido e mulher a graça e a
força de se amarem como a Igreja e o
Cristo.
O matrimônio indissolúvel não é
uma instituição eclesiástica, mas uma
instituição divina que deve ser preservada, e não apenas para os católicos, mas
em Porpara todos. Se a Igreja aceitou o casatugal uma concoráata em que
mento só é consideraáo inâissolúvel para
os que se casem na Igreja, é porque teve
ãe curvar-se ante a força e a violência
da imposição, como talvez — Deus nos livrei __ ocorra também no Brasil. Mas jamais deixará áe pregar e ensinar a Verdade. Falei, a esse respeito, na mulher do
adequado penpiolho. Teria sido mais"heroina
áo Direisar na Antigona, essa
MaJacques
chamou
a
to Natural", como
ritaín. Mil vezes proíba o rei que ela sepulte o irmão, mil vezes voltará a cobrir
de terra o corpo áe Polinices, pois há uma
lei não escrita, anterior ao Rei e ao Estado, que determina que os mortos sejam
sepultados. E indissolúvel o matrimônio.
Um plebiscito sobre o divórcio... Dá
vontade de rir. Primeiro porque esta palavra no Brasil é cômica, pois em geral
tomamos conhecimento do que seja no
conto humorístico de Artur de Azeveáo,
que toáas as antologias trazem. Depois,
porque foi justamente um plebiscito o
responsável pelo maior erro juâiciário áa
a respeito
História, quando o povo gritou
'
"Crucifica-o,
crucifica-o!",
Jesus:
de
"vox
popumandando soltar Barrabás. A
invocada,
só é
li", tão demagogicamente
não
multidão
o
foi
Deus
voz de
quando
antes trabalhada pela propaganda e pela
mentira, como aconteceu em Jerusalém e
acontece agora em todo mundo... A verdaãeira democracia, forma de Governo
que parece melhor harmonizar-se com a
aspiração cristã de igualdade, liberdade
e fraternidade, não é a vitória da metade
consulta no que é
mais um, mas apenas"Quem
lhe parece o
de
consulta:
passivo
melhor presidente ou depiitado?" Mas assim como certos caiididatos jamais poderiam apresentar-se como tais, também
não se pôde perguntar ao povo se prefere
¦ o trabalho livre ou a escravidão, o aborto
ou a vida 'áo que vai nascer, o casamento
ou a prostituição e o áivôrcio.
Mas, em havenâo um plebiscito, que
consiáero incompetente, talvez houvesse
surpresas. Embora a grande maioria esteja convencida de que ser divorasta é
dar provas de inteligência e bondade, eu
teria logo minhas dúvidas quanto à coerência de certos eleitores. Mulheres que
botam banca de divorcistas, pensariam
duas vezes e sobretudo no seu caso, como
é próprio do temperamento feminino:
creio que a. maioria não iria arriscar o
de
próprio marido, sabendo que, apesar
tão
é
não
emancipação
a
feminina,
toda
fácil assim arranjar outro, inclusive porno
que as estatísticas informam haver
munáo mais mulheres áo que homens...
Depois, a mulher é muito mais mãe áo
que o homem é pai; sentiriam suas entranhas se comoverem, como as áa mulher
do julgamento de Salomão, ante a sorte
dos filhos, que se apegariam aos seus
seios e às suas saias num instintivo gesto
de animaizinhos acuados. Pensemos ainda no figurão VIP, que se dá ao luxo de
várias amantes que não passam áe passatempo, desculpando-se com cada uma
popor não haver divórcio no Brasil e asnão leis:
der, na sua posição, enfrentar
ei-lo então, em pensamento, encostado a
parede e decidido a votar não ao divórcio
e torcendo secretamente para que os outros também votem...
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Entre Régine
v Dany

ZÓZIMO

A transa do Hotel Mérldien,
para a direção de sua boite,
é agora com Régine, que,
como costuma fazer, pediu alto para
abrir aqui uma sucursal da
noite parisiense com seu nome.
•

Ensaio geral

•

Sc as negociações
com Régine não derem certo,
a bonita Dany, que dirige
em Paris a boite L'Avonturc, também
de grande sucesso, poderá
ser sondada.
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Roda-viva
Os compromissos do Sr José AlViprtn Gueiros à frente de sua editora o Impediram de aceitar a presidencia da Rlotur. O editor considera que
a Rlotur é cargo para 24 horas dlárias, as mesmas 24 horas das quais a
sua empresa não pode prescindir.
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A propósito: não está afastada a
hipótese de o Sr Alfredo Machado vir a
acumular a presidência da Riotur com
a Secretaria de Turismo.
O convite dirigido pelo Ministro
Armando Falcão para a posse do Governador Faria Lima está pedindo a
chegada dos convidados com meiahora de antecedência. A solenidade.
amanhã, no Palácio Guanabara, esta
marcada para às 9h30m (da manhã).
O Sr. Carlos Alberto de Andrade
Pinto seguiu ontem para Paris.
No carnet paulista dos cariocas
que estiveram presentes ontem à grande noite black tle da boite Hippopotamus, almoço, hoje, oferecido pelos Giorglo Moroni e almoço, amanhã, na
residência dos Sérgio Melláo.

O jantar
da posse
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Kodar, iugoslava, 28 anos é a nova
musa de Orson Welles: trabalhou
nos dois ultimes filmes do cineasta, Vérités ei
Mensonges e De 1'Autre Côté du Vent
Oja

Arte
maior
A melhor exposição
atualmente montada no Rio,
longe, é a da Galeria
Ipanema, que reúne 20 peças,
algumas realmente de museu,
de Cândido Portinari.
• Nem todas as telas estão
à venda, pois, das 20,
metade foi cedida por
colecionadores e empresas, como
o Sr Gilberto Chateaubriand
e a Sul-América, com o
objetivo de valorizar e dar maior
importância à mostra.
As 10 que sobram à
disposição dos compradores
totalizam, somados os
seus preços, exatamente
Cr$ 3 milhões, o que dá em
média, por cada trabalho,
Cr$ 300 mil. A mais
cara de todas, O Pistonista,
custa Cr$ 750 mil.

Hoje, nas bancas, o jornal infantil
Papo.
O Cônsul da Holanda e a Sra Van
der Pais estão convidando para um
souper black tie, dia V> de abril, em
seguida à estréia do Bailei Nacional
de seu pais no Municipal.
Chiquinho Scarpa deleitou os convidados ao seu jantar, anteontem, em
São Paulo, fazendo mágicas depois da
sobremesa.
Esta coluna bem que preveniu contra os perigos da pletora de leilões
programados para este mês. No leilão
do Ponto de Arte, uma gravura de Maria Bonomi, emoldurada, foi vendida
por CrS 10 (eu disse 10 cruzeiros!).
Al Abitbol badalando a liquidação
monstro de sua Etle et Lui, a partir de
segunda-feira.
Muito elegante o jantar oferecido
anteontem pela Sra Bertha Leitchic.

Passagens aéreas
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Remancjamcnto no grupo Pignatari: o Sr. Baby Pignatari assume a
presidência do seu conselho de administração. o Sr Justo Pinheiro da Fonseca passa à presidência da diretoria
executiva, assumindo a vice-presidencia o Sr Paulo Mariano Marcondes
Ferraz.

A Sombras, entidade destinada do tributo a um compositor —
a defender os interesses dos mú- como é o caso de Chico Buarque
sicos brasileiros, vai mesmo sair.
(que homenageará Ismael Silva),
Caetano Veloso (Assis Valente),
Pelo menos, parece estar re- Ivã Lins (Zé Keti), Marlene e
solvido o problema dos recursos João Bosco (Caymmi) e assim por
necessários à sua criação e funci- diante.
onamento com a série de espetaDa série participarão, ainda,
culos — 10 ao todo — que, sob o
título de Ensaio Geral, será reali- nomes como Sérgio Ricardo, Pauzada de 19 a 30 de março no Tea- linho da Viola, Milton Nascimentro Casa Grande. Suas bilheterias to, Gonzaga Júnior, Toquinho,
reverterão integralmente em be- entre outros.
nefício da Sombras.
Em tempo: a Sombras tem na
O curioso é que todos os artis- sua presidência o maestro Antônio
tas que participarão da série in- Carlos Jobim e como vice-presiterpretarão músicas inéditas em dente, Hermínio Bello de Carseus repertórios, cada um renden- valho.

• Podem respirar aliviados os
turistas desta e de outras praças:
os membros da IATA, atualmente
reunidos no Rio-Sheraton, estão
dispostos a manter inalterados os
atuais preços das passagens aéreas por considerar que já estão
altos demais.

• Por falar em preços de passagens: as companhias aéreas que
voarão com Concorde fecharam
questão e fixarão os preços de
seus bilhetes 15% mais caros que
as tarifas de primeira classe que
estiverem vigorando na época em
que começarem a voar.

A pressão das outras empresas
pretendia impor um preço 45%
superior ao da primeira classe dos
jatos comerciais convencionais.
*

«

»

A British Airways escolheu
Londres-Bahrein, emirado do
Golfo Pérsico, como a primeira linha a ser servida pelos seus Concorde.
E mais: os construtores franceses e ingleses do Concorde projetam um lance de sensação para
o encerramento do próximo Salão
Aeronáutico de Paris (no Le Bourget), dia 8 de junho: um vôo em
formação dos seis primeiros supersònicos da série, três franceses e três ingleses.

"Nasceu em 1908, na Suíça.
Entre 1924 e 1927, frenquentou a
Escola de Arte Aplicada de Zurique, depois, até 1929, o Bauhaus,
em Dessau, e de 1930 em diante
trabalha em Zuirique como arquiteto, escultor, pintor, publicista e
designer para a indústria".

A decoração

Assinada por Lúcia Sabóia, a decoração cobrirá todo o Palácio de azul e branco, as cores da Guanabara.
As orquídeas, sempre brancas, estarão
presentes em profusão: na enorme sopeira de prata que enfeita o buffct e nas quatro pias antigas de mármore cor de rosa
existentes nos cantos do salão principal,
misturadas ai com antúrios e samambaias.
A enorme mesa do buffet, além da sopeira, será ornamentada com candeiabros, também de prata, e donzelas de cristal com velas azuis e laços de cetim azul.
Recobrindo a mesa, uma grande toalha de cambraia e renda verdadeira, que
tem a mesma idade do Palácio.
O "menu"

A cargo da categoria da Cordon-Bleu
(Heloísa do Nascimento Silva), o menu
incluirá caviar, salmão, peru, salas da Polinésia etc. e apenas uni prato quente:
Pintade à Ia Creme de Champignons.
Como sobremesas, sorvetes de frutas
brasileiras, tortas de amêndoa, charlotte
e doces espelhados.
Os vinhos serão brasileiros, segundo
recomendação dos próprios anfitriões —
Chateau Duvalier (branco) e Forestier
(tinto). Apenas o champã, Moet et Chandon. brut, será francês.
O "show"

Max Btll
A quem interessar possa:

Um jantar intimo, reunindo apenas
120 pessoas convidadas pelo telefone (não
foram expedidos convites impressos), festejará amanhã a partir das 21 horas no
Palácio Guanabara a posse do Almirante
Faria Lima como o primeiro Governador
do Estado do Rio de Janeiro.
D Hilda Faria Lima, a hostess, optou
pelo cocktail-buffet, fazendo armar as várias mesas, de 10 lugares cada uma, na
varanda de trás do Palácio, debruçada
sobre enorme jardim.

de relevo que culminou com a colaboração na fundação, em 1950,
da Escola de Ulm, qúe tem grandes pontos de contato com o Bauhaus dos anos 20".

Depois do jantar, os convidados serão
brindados com uma exibição da bateria
da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

"Mais conhecido pelas suas esculturas, que desenvolvem o seu
poder, na realização definitiva em
materiais novos, vindos de técnicas industriais, Max Bill apresenta-se também como pintor notavel desde os anos 40 e, ao lado de
Giacometti, situa-se à cabeça do
modernismo suíço".

Orquestra
Armorial

"A sua teorização, a múltipla
atividade criadora e de organizador de exposições (Internacional
de Arte Concreta,- em Basiléia,
1944, itinerante de Arte Concreta, na Alemanha, 1948), a sua
participação em muitas exposições na Europa (Prêmio Kandinsky, Paris; Grande Prêmio da Trienal de Milão), e na América
(Grande Prêmio Internacional de
Escultura na II Bienal de São
Paulo), criaram-lhe uma posição

Esses traços rápidos sobre a
vida de Max" Bill foram colhidos
no Dicionário da Pintura Universal, editado em Lisboa.
A propósito: o acervo do MAM
carioca abriga uma bela escultura
de Max Bill.

Depois do Ballet Popular do Brasil»
o Ministro Nei Braga está agora empenhado em promover a criação da Orquestra Armorial Brasileira.
O Ministro da Educação assistiu em
Brasília a uma apresentação do Quinteto
Armorial, dirigido por Ariano Suassuna
e pertencente à Universidade Federal de
Pernambuco, e ficou entusiasmado.
O conjunto pernambucano, especialista em música popular do Nordeste, vai
em breve viajar pelo país inteiro em
tournée que terá o patrocínio do MEC.
ZÓZIMO BARROZO DO AMARAL

CURSO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES

VX^ CURSO LONDON

Oficializado - Direção do PROF. DANIEL BRILHANTE DE BRITO
Ingresso automático para
p/ tradutores (incl. de cinemd
de nivel superior.
Av.

Copacabana,

VUF INGLÊS AOS SÁBADOS
MANHÃ E TARDE
INGLÊS

quem tem diplomas da Michigan, Profkiency ou letras. Indicado
e teatro), professores, jornalistas, diplomatas e outros profissionais
«Oi,

laia

1209.

Informações

atrações da noite
carioca
IMPERIAL NA SUCATA
"Era
Com
Uma Vez No Carnaval", Carlos Imperial
lança-se como diretor de shows noturnos. No elenco
estão: Márcia de Windsor, Mano Rodrigues e as
mulheres mais lindas do Brasil. Atendimento feito
por garçonetes vestidas de lebres. Estréia dia 26.

pele

lei.

237-9320.

(P

Indian Store
Rua Carlos Góis, 234

Universidade
de Atualização
da Mulher.

grande remarcação de
verão. A partir do dia
13 de março.

Telefone para
222-2316 e faça
uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

Inicio dia 17 d* marco.

Í0> COLÉGIO

ANGLO AMERICANO
SESflT
eoculaOíi
•mino uipirlor i
aiiiiiorla liulci

Rua General Severiano, 159-GB
Tels.: 226-0976,226-8799,
246-2832 e 266-3019.
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INGLÊS
AOS

SÁBADOS
Às 7, 10 e 13 horas

Loja A. — Faz sua l.a

UM WHISKY ANTES E* UM FAISAO DEPOIS
Antes você vai de scotch, pagando apenas Cr$ 30,00
por uma dose, com música a cargo do pianista Mr.
Harry até 23h, e Osmar Milito daí em diante. Isto
no AMERICAN-BAR 706
Ao lado, no Restaurante
MÁRIO, você vai de "Faisão da China". Come onl
Reservas: 267-4311.

audiovisual- -R. Catete 310 Tel. 225-6364

AUDIOVISUAL
INTENSIVO
• • • •
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Apenas 100 obras selecionadas irão a pregão cm
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li NOITE ÚNICA J : li

INFORMAÇÕES
222-6921 ¦ 265-5632
Pres. Vargas, 509/16.*
Li Machado, 29/307
Não cobramos taxa do
matricula.

12 HORAS DE* SHOW
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Na ASSYRIUS: gogo-girls dançando em aquários, de
hora em hora, das 5h da tarde às 5h da manhã. A
0,30h e 2,30h shows extras com sensuais garotas
apresentando quadros eróticos. Uma boa noite aos
que preferirem o centro da cidade. Fica na Av. Rio
Branco, 277.
*
*
•
Armando
Nunes • e atração brasileira de uma
casa tipicamente portuguesa.
Sereslelro autêntico,
de voz e violão, se apresenta de 2a. a sábade, na
ADEGA DE ÉVORA, ao lado de Maria da Graça,
leanconetista Internacional, Cláudia Ferreira (fadista;,
e Hiran Trindade eo piano. Recomendo ainda o
Rrstauidnte, que serve comida essencialmente lusiv
lana. Tel.: 237-4210.
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LIQUIDAÇÃO papfws
SOMENTE NA

Copacabana

FIVE 0'CLOCK TEA
Não estamos no início do século, mas estamos revivendo tudo. Estamos, inclusive, nostálgicos. Recordando também, PONTO DE ENCONTRO
passou a
oferecer o tradicional chá das 5, próprio a um têtea-lêle. Servido com diversas iguarias da casa. BataIa Ribeiro, 750.
Notícias para esta seção, tels.: 243-7092 e 243-8294

m
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Copacabana. BS1

ArpadSznes;Bonnard,Forain, Genovcs. Gcorp,e Segai, Lurçal,
MiLaurencin.MaJiOwskl.Malhóa,
Picasso, Souza Pinto, Vertés eoutros. [

-15 e 16 <le março de 11 ás 23 hs.
{¦•::
EXPOSIÇÃO
-Fca.Ci.il. Osório5Í-C, l«l. 227-1670
j JBV
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FINANCEIRA LAR BRASILEIRO
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Rio de Janeiro, sexta-feira,

14 de março de 1975

MULHER
Carlos;
Oliveira

O COURO DE VOLTA

SERVIÇOS E COMPRAS
LIQUIDAÇÃO - Descontos de até
40% nas calças compridas, saias,
vestidos e biazers, exclusivos da
Dress Boutique, especializada em
tamanhos de 48 a 52. Rua Santa
Clara, 50, sobreloja 207.

ARLETTE CHABROL

OH DEUS
T" T MA tarde eu ia fazer
È / uma entrevista com
^-J
Tom Jóbim; já se
passaram muitos anos e ainda não fizemos. O problema
é que Tom é só música; são
sonoridades; suscita um escandalo, breve, e silencia; ele
anda no crepúsculo, ou na
hora do Angelus que é uma
alvorada, quando os passaros voltam aos ninhos,
quando se instala uma quietude; são seis horas, nem da
tarde nem da noite, nem do
ontem nem do amanhã, nem
nunca e nem sempre; e é por
isso que o rádio transmite a
Ave-Maria; sem querer, nós
estamos pacificados por
Nossa Senhora; que é uma
aeromoça, não duvidem; e
viver é um avião, concentrado em seu tempo de engenharia, indiferente aos fusos
horários e marchando num
chão de nuvens; quando você vê o azul, é ao mesmo
tempo o abismo e o pouso.
Finalmente, numa outra ocasião, fizemos a entrevista. Saiu tão bonita... E
ninguém entendeu coisa nenhuma. Disseram que Tom
Jobim e eu parecíamos dois
débeis mentais; mas era justamente isso que nós éramos: dois débeis mentais.
Graças a Deus, a debilidade
mental é privilégio hoje dos
mais inteligentes ficando o
resto da humanidade na categoria "excepcionais." Todos os conceitos que vocês
jogarem fora por piedade,
caridade ou neurose, eu pego, reincorporo e mostro;
conceitos não são preconceitos; Nossa Senhora, por
exemplo, seria um preconceito se eu não a considerasse uma aeromoça; e isso nos
conduz ao abismo, que é
imaginar a crucificação
num Boeing, com todos os
personagens interrompendo
a encenação para atar os
seus cintos e não fumar; foi
quando Pilotos entendeu de
lavar as mãos; e Jesus Cristo, que havia suplicado um
lugar no vôo, conseguindo
isso graças à desistência de
Jonas, acabou crucificado
ali;entre as estrelas; ele era
um seqüestrador, ele queria
todo mundo indo embora,
desde que não fosse para esta maldita Galáxia; dizia
coisas que se incluem na
Moral, um ramo do conhecimento que de vez em quando dorme, enquanto Nossa
Senhora apregoava as vantagens da Misericórdia. A
Virgem Maria conseguiu
não o impossível, e sim o inimaginável, que consiste em
perdoar Jesus. O tema da ignorancia é na verdade a unica lição que nos fica do Novo Testamento; Jesus só então compreendeu que Deus
é inútil; mas a aeromoça
não se vê premida por sutilezas, ela tem que cumprir
as obrigações que dela se espera; tem que ser a mãe do
desastre.
Então, uma tarde, fui
entrevistar Antônio Carlos
Jobim, e fiquei vidrado no
som. Pensei numa estrutura psicológica sem ferimentos, como se um violão, um
piano e uma pessoa fossem
a mesma coisa. Oh. 0 vento,
a tempestade e a bonança
não dependem de nós.
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Paris (Via Varig) - Apesar de
continuar a ser roupa de
luxo, pelo alto preço, a moda de
couro começa a se transformar em
estilo prático, com modelos
versáteis e esportivos.
É claro que ainda são lançados
pelas casas tradicionais, como
a Hermes, os vestidos chiques, os
tailleurs com túnicas, em
finas pelicas peroladas. Mas é
muito forte a oposição dos conjuntos
de calças e jaquetas, saias e
blusões de camurça em tom de
lavanda, perfeitos para o dia
inteiro. E para este ano, aparecem
até as extravagantes calças
oelos joelhos, em napa verde-prado,
para usar com botas altas ou
meias o tênis, como sugerido na foto

SAIAS E TANGAS - Saias em estilo
inglês, com bolsos laterais e cos
com laço, por CrS 140,00 e tangas
com desenhos de paisagens,
por
CrS 99,00
ou
de
crochê,
p o r
CrS 110,00, na Yoko. Rua Miguel
Lemos, 25, loja A.
MATERIAL ESCOLAR - Todas as
compras podem ser resolvidas na
Papelaria América. A mochila custa
Cr$ 32,20, o caderno seis matérias
custa CrS 11,95 e o modelo universitárío, Cr$ 9,10. No Centro, Rua da
Alfândega, 162, 187 e 190, ou na
Rua dos Andradas, 23.
BLUSAS DE POLIÉSTER - Modelos
oara serem usados com cinturões
elásticos, são lançados agora
pela
Putz Cricket, com mangas largas e
vieses listrados nas mangas. O
pre:o é Cr$ 140,00. Rua Visconde de
Piraiá, 444, loja 215.
CURSO DE CULINÁRIA - Começa
dia 18 de março, segunda-feita, a
série de quatro aulas de Culinária
de D Georgelle. O preço do curso
é CrS 160,00. Telefone: 256-1563.
Rua Barata Ribeiro, 774, sala 413.
OFERTAS PARA CRIANÇAS - Camisas lisas ou estampadas,
por
CrS 19,00, v e s t i d i n h o s desde
CrS 30,00
e
c o n j u n tos
por
CrS 36,00, na Lirrle People,
que
tem tamanhos de recém-nascidos
até seis anos. Av. Ataulfo de Paiva,
1105, loja A.
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AQUÁRIOS DE ACRÍLICO - A FlorI a n d i a aceita
encomendas
de
aquários prontos, com peixes, plantas e areia. Um dos modelos mais
novos é grande, uma esfera transparente, que pode ser dependurada
no teto. O preço: CrS 950,00. Rua
Visconde de Pirajá, quase esquina
de Farme de Amoedo.
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Inspirado nos vestidos folclóricos da Europa
Central, o modelo com recortes bordados
no decote e nos punhos. A linha
segue a tendência dos vestidos amplos
de cavas caídas nos ombros
C-
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Mais esportivo, o conjunto de
colete e saia de camurça fina, usado
com blusa em fio de escócia
listrado. Atenção à pulseira: também
é criada pela Casa Hermes

DANÇA LIVRE - Este é um dos cursos da Academia de Gerry Maretzki. Além deste, podem ser feitas
aulas para alongamento e correção
do tõnus muscular, ou dança e criatividade infantil, para crianças desde quatro anos. Informações pelo
telefone 226-9740 ou na Rua Otávio Correia, 46, na Urca.

,

NOVIDADES - Panracourts, blusas
de verão, collants, aventais e bia
quínis podem ser adquiridos
preços especiais na ZZZZZ Design
de Modas, Galeria de Ipanema, Rua
Visconde de Pirajá, 330, loja 101.
:':

At roti» desta coluna
cadas gratuitamente.

lão
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O PRATO DO DIA
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Nas cores: azul-noite, cacau,
marfim, narciso ou verde-prado,
o conjunto de túnica cinturada e saia
clássica, com queda de tecido,
mas feito em napa macia (Hermes)
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Talvez ninguém tenha coragem
de andar de moto, usando
uma calça destas, que custa
bastante caro. Ela vale apenas
como novidade, mostrando
a versatilidade do couro, quando
bem cortado e tratado

Da Edma-Sport, os conjuntos
mais acessíveis, em camurça
levíssima, verde-claro.
Todos os detalhes em voga são
permitidos: pespontos
perfeitos, cortes enviesados e
palas com franzidos
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"Haddock" em
dia de festa
Lave um haddock. Use uma
assadeira refratária e coloque os filés de haddock. Misture uma colher de mostarda com três colheres de caldo de limão, uma pitada de
pimenta e uma colher de
molho inglês. Regue o haddock com este molho. Cubra
com creme de leite e rodelas
de cebola muito finas. Deixe
no forno m a i s ou menos
meia hora. Sirva na própria
assadeira com batatas cozidas em água e sal e cobertas
com molho de manteiga.
RUTH MARIA
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DOIS ESTADOS EM CENA
OS últimos meses, a cena brasileira tem incorporado a
l^Li seu acervo de casas de espetáculos alguns dos teatros
¦^ ^
mais grandiosos do país. Depois da inauguração do
Guaira, em Curitiba, da restauração do Amazonas, cm Manaus,
das promessas de conclusão do Nacional, em Brasília c da
recuperação de outros, de Belém a Porto Alegre, as capitais
parecem dispor de condições mínimas para receber elencos
profissionais, sobretudo os oriundos do Rio e de São Paulo, os dois
principais centros teatrais do Brasil. Mas se a construção c
manutenção dessas casas de espetáculo possibilitam a visita de
elencos de outras cidades não têm, por outro lado, criado bases
de sustentação para atividades teatrais regulares nestas capitais.
Os críticos Yan Michalski e Macksen Luiz dão seus depoimentos
sobre os teatros 4 de Setembro (reinaugurado na segunda-feira)
e Arthur Azevedo e de que forma se situam como núcleos
geradores de desenvolvimento teatral.
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NO MARANHÃO, UM
PALCO SEM ATORES
MACKSEN

O Teatro Arthur Azevedo em
São Luis do Maranhão pode ser considerado, técnica e arquitetônicamente, semelhante aos melhores do
Rio e de São Paulo. Ainda que seja
uma construção antiga e histórica
já tem mais de 150 anos de fundação.— e que tenha sofrido reformas nem sempre cuidadosas, o Arthur Azevedo guarda dos seus tempos de fausto, alguns vestígios e
uma insolapável dignidade. A piateia circular e mais os camarotes e
frisas, que totalizam 580 lugares,
são iluminados por um imponente
lustre de cristal, de tanto efeito
quanto o do Municipal do Rio. Em
cor neutra (bege) as poltronas forradas de veludo se ajustam à austeridade geral, bem como o piso ocre.
Mas nem tudo mantém o equilíbrio
arquitetônico. As cadeiras das frisas
são agressivamente forradas de piástico verde, além de algumas especificações técnicas estarem aquém do
desejável.
Numa visita rápida ao Teatro
constato que a profundidade do
palco, seu urdimento (a altura) e a
ampla boca de cena dão margem a
montagens até mesmo de óperas.
Mas que a todo esse espaço não corresponde um quadro de luz suficiente. Apenas uma^ poucas dezenas de
refletores iluminam precariamente
área tão generosa. Considerando
suas características e situação, detalhes como estes são facilmente
desculpáveis. O que é imperdoável:
a descaracterização do precário sistema acústico da sala a que uma das
reformas submeteu o prédio. Em casos de espetáculos dramáticos, afirma a diretora do teatro Aríete Machado, "existem certos problemas
graves de acústica". A lamentar ainda a destruição do primitivo pano de
boca. hoje substituído por uma tradicional cortina de veludo.
Se o esvaziamento do acervo arquitetônico do Teatro Arthur Azevedo foi sendo progressivamente conquistado à tradição, sua decadência
artístico-culturaí foi bem mais impiedosa. Local onde Arthur Azevedo
o teatrólogo maranhense que fez
o melhor de sua obra no Rio — iniciou a carreira e Apolònia Pinto —
uma das grandes atrizes do teatro

brasileiro — foi consagrada, o Teatro Arthur Azevedo (antes se chamou União e São Luís) experimentou o mais completo abandono nos
últimos anos. Finalmente restaurado em 1969, o mais importante e
praticamente único teatro de São
Luís — existe outro no Museu Histórico, onde Gonçalves Dias mostrava seu trabalho a um público restrito, mas inadequado para atividades
regulares — apresenta sinais de estar se transformando em um monumento histórico, antes de ser um
centro vivo de atividades culturais.
Em fevereiro último foi inaugurada uma galeria de arte no local
primitivamente destinado ao embarque e desembarque dos espectadores
de suas carruagens. Eem instalada,
a galeria pode vir a ser um ponto de
interesse a mais para que o Teatro
se transforme, finalmente, em centro cultural. Hoje o Arthur Azevedo
cumpre uma programação ao sabor
do roteiro estabelecido pelo Plano de
Ação Cultural que o ocupa quase
a metade do ano. A diretora Aríete
Machado é a primeira a reconhecer
"o Teatro Arthur Azevedo não
que
tem condições, com as verbas de que
dispõe, de criar um movimento cultural na cidade."
O que existe em termos de teatro na Capital do Maranhão são aiguns grupos amadores que funcionam com a mesma inconstância e
precariedade dos seus congêneres no
restante do país. Abrigando esses
grupos que para sobreviverem montam espetáculos infantis, o Teatro
cumpre (ou pelo menos assim considera) seu papel numa comunidade onde os valores culturais sofrem
inexorável pressão de outros valores
considerados prioritários. O saldo
desses espetáculos é, segundo a diretora do teatro, uma expressiva fre"estragos basquência de público e
tante sérios ao patrimônio do Teatro". Esta mesma queixa é feita em
relação às apresentações de cantores
populares que ocupam o Arthur Azevedo numa proporção de 40% de
sua programação. Ó público numa
euforia predatória costuma deixar
rastros de seu entusiasmo na forma
de tapetes sujos, poltronas danificadas e paredes riscadas. Mas não há

LUIZ

como evitar tal entusiasmo, porque
a rigor são esses cantores que mantêm aberto o Teatro Arthur Azevedo. A renda obtida com seus espetáculos é que permitiu a compra de
novos tapetes (ainda não instalados) e a implantação de uma bem
equipada aparelhagem de som.
Porém esta renda não parece
gerar atividades culturalmente mais
duradouras. As iniciativas de trazer
espetáculos dramáticos do Rio e de
São Paulo esbarram nos altos custos
de transporte e hospedagem e das
poucas companhias que se aventuram até o Maranhão, a maioria não
deixa lá senão a imagem de improvisados grupos à procura de farta
bilheteria. A diretora diz que ano
passado tentou trazer Paulo Autran
para duas apresentações em São
Luís mas que se viu impedida em
função do preço pedido pelo artista
(alias bem razoável) por absoluta
falta de como pagá-lo. A menos que
cobrasse CrS 50,00 pelo ingresso, um
preço totalmente fora das possibilidades do público, e desde que a lotação do Teatro estivesse completa.
Na verdade, uma instituição como o
Teatro Arthur Azevedo não deveria
ter na bilheteria a sua principal
fonte de renda, no entanto, as verbas liberadas pela Fundação Culturai, órgão ao qual está vinculado,
não são suficientes
qualquer
"extravagância", forapara
as despesas
com seu funcionamento administrativo.
Os esforços da Fundação e da
diretora, individualmente, não bastam para fazer do Teatro Arthur
Azevedo um núcleo gerador da atividade teatral no Estado. Em decorrência deste papel não interpretado, o público de São Luís vem perdendo o hábito de freqüentar espetáculos teatrais, aderindo passivamente aos meios industriais de difusão cultural. Esse impasse é vivido,
em maior ou menor escala, na quase totalidade dos teatros estatais espalhados pelo Brasil. Com estruturas administrativas bastante rígidas, sufocados pela falta de verbas,
esses teatros quase sempre têm como maior mérito a bela luta por se
manterem abertos.

• NO PIAUÍ, UM
TEATRO RECONQUISTADO
YAN

• Seria tão bom se todos os
governantes pudessem, ao expirar o seu
mandato, fazer o que fez segundafeira o Sr Alberto Silva, Governador
do Piauí: entregar ao povo do seu
Estado uma bela casa de espetáculos.
No caso, não se trata propriamente
de um novo teatro, mas é quase como se fosse: o tradicional Teatro 4
de Setembro, agora substancialmente reformado no seu interior e modernizado nas suas instalações técnicas, embora conservando'— felizmente — a arquitetura original na
fachada, estava há muito sem condições de uso como teatro de comédia,
podendo, no máximo, ser utilizado
como cinema. Agora, os grupos teatrais de Teresina, bem como as companhias de outros Estados cm visita
à Capital do Piauí, têm à sua disposição um simpático teatro de cerca de 600 lugares — o tamanho exato para as necessidades da cidade —¦
dotado de um palco plenamente
aproveitável e convenientemente
equipado em matéria, sobretudo, de
iluminação (embora, verdade seja

dita, as possibilidades exatas desse
equipamento não pudessem ser devidamente aquilatadas a partir do
espetáculo inaugural, onde muita
coisa pareceu fugir ao controle dos
responsáveis)_.
A criação do Teatro 4 de Setembro têm uma história bastante
curiosa. Foi nessa data, no ano de
1889, que um grupo de senhoras da
sociedade local dirigiu-se ao Presidente da Província, solicitando suas
providências, e a abertura do respectivo crédito, para a construção de
um teatro à altura da vida cultural
de Teresina. O pedido foi prontamente atendido, e a data em que ele
foi formulado é até hoje perpetuada
no nome oficial da casa. No discitrso
que proferiu na noite da rcinauguração, o Governador Alberto Silva
teve a boa idéia de ler alguns deliciosos trechos dos artigos publicados
na imprensa de Teresina entre 1889
e 1894, quando o teatro foi. originalmente concluído. Entre estas citações, destacava-se o depoimento do
responsável pela construção, que

MICHALSKI

reconhecia modestamente a sua total falta de conhecimentos em materia de arquitetura teatral, e dizia
que só podia afirmar — aparentemente sem muita confiança no resultado — que fez o melhor que
pôde.
Foi uma pena a programação
da noite de reabertura ter sido dèdicada não a uma amostra da criação
teatral piauiense, ynas a uma melaneólica exibição de um grupo de integrantes dó Corpo de Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Nenhuma oportunidade seria mais propicia dó que esta para prestigiar a
prata da casa, enquanto a apresentação dos dançarinos cariocas, complelamente desvinculada da cultura local, poderia muito bem ser deixada
para outra ocasião. Parece-me que o
próprio Departamento de Assuntos
Culturais do MEC, que promove e financia excursões desse tipo, deveria
questionar-se mais sobre a conveniência de realizá-las lá onde a criação local merece, por óbvios motivos,
um tratamento preferencial.
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ESDI INAUGURA PROGRAMA
DE INTERCÂMBIO
COM A ALEMANHA
A Escola Superior de
Desenho Industrial inicia
este ano um programa de
Intercâmbio com a Staatliche Hochschule fur Bildendê Kunste — SHFBK
— da Alemanha. Um grupo de 15 alunos, acompanhado de um professor,
desenvolverá estudos,
além de visitas a indústrias e escritórios de
design.
A iniciativa, pioneira
entre nós, já se desenvolve
há dois anos entre a
SHFBK e a Ohio State
University, EUA, com resultados altamente positivos. Depois da Alemãnha, a idéia é desenvolver
o intercâmbio aos Estados
Unidos, formando um triangulo de especialização
aos alunos da ESDI,'já
que esses países possuem
o know-how mais desenvolvido no campo do desenho
industrial e d a programação visual.
FORMANDO
PROFISSIONAIS

A idéia de ampliar as
possibilidades do estudo
dos alunos da ESDI partiu
do Freddy van Camp, professor de Desenvolvimento
de Projetos da Escola, que
durante três anos traballiou e foi assistente do
professor A r n o Votteler,
da SHFBK.
— Foi na mesma
ocasião que pensamos em
estender esse projeto também aos Estados Unidos.
Assim como alunos brasileiros irão para a Alemãnha e Estados Unidos, nós
receberemos aqui alunos
das escolas similares dos
dois países. E' importante
observar que, ao contrário
do que muitos julgam, nós
também temos muito a
oferecer às escolas do exterior, e que a ESDI está
quase equiparada às suas
congêneres da Alemanha,
Estados Unidos e Inglaterra.
. — O intercâmbio —
explica o prqfesjgr^F^ddy
van Camp — prevê "que
cada aluno brasileiro será
hóspede de um aluno da
Alemanha, e vice-versa. Os
alunos que participarão do
programa serão os do 3<? e
49 ano, portanto, com estudos já bem avançados,
às portas da profissionalização.
Para facilitar a viagem, os próprios alunos
procurarão se autofinanciar. Ao mesmo tempo, estão tentando conseguir

ajuda de companhias bra-,
sileiras que possuem matriz na Alemanha, que
poderá ser na forma de recomendar ou facilitar visitas às suas instalações, já
que, depois dessa especialização, esses alunos estarão
aptos a integrarem os seus
quadros, como profissionais de alto nível.
— Na medida em que
a ESDI consiga apoio para
a melhor execução desse
intercâmbio através d e
grandes indústrias, estaremos criando know-hoív do
melhor nível. O desenho
industrial é um campo
vasto, com todas as possibilidades d e desenvolvimento num pais e m
crescimento rápido como o
Brasil. O objetivo desse intercambio, portanto,
transcende do aspecto
universitário para atingir
diretamente o aspecto industrial.
No Brasil, explica ainda o professor Freddy van
Camp, enquanto há uma
quase saturação na parte
de programação visual,
existem imensas possibilidades na área do desenho
industrial. Tanto assim
que, atualmente, já existem uma escola de desenho industrial em Recife,
e em março foi inaugurada outra em Curitiba, contando ambas com elementos que passaram pela ESDI e agora transmitem
seus conhecimentos. A o
mesmo tempo, nunca . é
demais esquecer, que no
intercâmbio existe tam-

mmW'

bém o aspecto da divulgação turística, no
momento em que, através
de palestras, conferências,
haverá toda uma troca de
informações culturais entre os alunos dos dois paises.
A viagem para a Alemanha está programada
para junho. Já está em estudos a viagem posterior
aos Estados Unidos, cumprindo os mesmos objetivos.
O programa básico
dos alunos na ESDI na
SHFBK compreende: trabalhos em projetos e pesqulsas que servem como
complementação à atividade curricular; freqüência a
cursos normalmente
ministrados na SHFBK;
promoção de palestras
complementadas com projeção de audiovisuais e filmes; coleta de inforinações e dados para a
complementação dos trabalhos de formatura dos
alunos do 4.° ano da ESDI;
a quarta semana compreenderá uma excursão,
dentro da Alemanha, cruzando o país de Norte a
Sul, abrangendo seis importantes cidades. Após o
regresso ao Brasil, será
elaborado um relatório sobre a viagem, que documentará todas as atividades efetivamente cumpridas no exterior. Uma
cópia deste relatório será
enviada a todas as empresas que venham a contribuir para a realização desteprojeto.
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SÉRGIO CAMPOREAIE
UM NOVO ESPAÇO COTIDIANO
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MÊS DO CINEMA'
BRASILEIRO É
ATRAÇÃO NA BAHIA
Salvador — Um Seminário Critico do Cinema
Brasileiro, uma retrospectiva, um panorama do cinema brasileiro contemporaneo e uma mostra de filmes i n é d i t o s na Bahia
compõem o Mês do Cinema Brasileiro, que começou segunda-feira, na capitai bahiana, com a participação de todos os clubes de" cinema do Estado.
Segundo o presidente
do Clube de Cinema da
Bahia e coordenador da
programação, Guido Araújo, o objetivo do Seminário
Crítico do Cinema Brasileiro é "sobretudo, dar
uma certa base da problemática do cinema nacional
às pessoas mais interessadas no assunto, para que
venham a ter uma atitude
mais atuante em defesa do
nosso cinema";

3£ EXPEOitNH

UirA
de gustavo dahl

Outros Estados do Nordeste elevem enviar representantes para esse seminário, que será realizado
de 17 a 27 de março, numa
promoção do Grupo Experimentál de Cinema da
Universidade Federal da
Bahia e Instituto Cultural
Brasil-Alemanha, tendo
como conferencistas Nélson Pereira dos Santos,
Roberto Farias, Sérgio
Sanz, Artur Omar, Osualdo Candeias, Luís Carlos
Barreto, Sérgio Ricardo e
Bruno Barreto.
Segundo Guido Araújo,
os
a partir do seminário
"estarão
participantes
mais credenciados a exercer uma atividade ligada
ao cinema, seja através da
crítica cinematográfica na
imprensa, seja na liderança de clubes de cinema, e
defender os objetivos do cinema brasileiro".
O Mês do Cinema Brasileiro — que se encerra
em 10 cie abril — é uma
promoção cio Clube de Cinema da Bahia cm colaboração com o Instituto Cuitural Brasi 1-Alemanha,,
Sindicato dos Jornalistas
Profissionais da Bahia,
Embrafilmes e INC. Entre
os filmes inéditos aqui, serão exibidos O Amuleto de
Ogum, de Nelson Pereira
dos Santos, Virá, de Gustavo Dahl, Triste Trópico,

de Artur Omar, Compasso
de Espera, de Antunes Filho, Amor e Medo, de José
Rubens Siqueira, O Longo
Caminho da Noite, de Júlio Calasso Júnior, e A Culpa, de Domingos de Oliveira.
Na parte relativa ao
panorama do cinema brasileiro contemporâneo, estão incluídas exibições de
Cara a Cara, de Júlio Bressane, Vida Provisória, de
Maurício Gomes Leite, O
Salário da Morte, de Linduarte Noronha, Passe Livre, de Osualdo Caldeira,
Viagem ao Fim do Mundo,
de Fernando Coni Campos, e A Derrota, de Mário
Fiorani. A retrospectiva do
cinema brasileiro, por sua
vez, incluirá filmes das fases Cataguases, Atlantida,
Vera Cruz, Cinema Novo,
Cinema Marginal e documentários do DAC.

ififl&í
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TRISTE TRÓPICO
DE ARTUR OMAR
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Rio de Janeiro, sexta-feira,

SERVIÇO COMPLETO
"Jr* regular.
Cotações: * ruim.
•**+ bom. *•"•:* muito bom,
excelente.
*****

ESTRÉIAS
FAZENDAS
DE
COMPRADOR
O
ba(Brasileiro) de Alberto Pleralisl,
soado no conto de Monteiro Lobalo. Com Agildo Ribeiro, Jorge
Doria, léli» Abramo, Eliane Martins e Brandão Filho. Ópora (Praia
de Botafogo, 340): 14h; lòht 18h;
20h,

22h. (Livre).

Ingmar
de
O ROSTO (Ansiket),
Bergman. Com Max Von Sydow,
Ingrid Thulin, Gunnar Biornstrand,
Naima Wifslrand e Bibi Andersson.
Cinema-I
(R. Prado Júnior, 286),
Cinema.ll (R. Raul Pompólí, 102
247-8900): 15h40m, 17h50m, 20h,
22hl0m. (Ifl anos).
Um ensaio sobre a con4X*-»V*
dição do artista na sociedade contemporanea em torno de um ilue
sionista do século passado, proso
convidado a uma demonstração cso
pecial para o chefe de policia,
cônsul e um conselheiro módico.
(J.C.A.)
007 CONTRA O HOMEM COM A
PISTOLA DE OURO (The Man With
the Golden Gun), de Guy Hamilton.
Com Roger Moore, Christopher Lee,
Hcrve Villechaizc,
Maud Adams,
Britl Ekland e Clifton James. Veneza
- 226-5845): 14h
(Av. Paslcur, 184
30m, 171), 19h30m, 22h. Sábado:,
sessões à meia-noite. (10 anos).
Apesar de Roger Moore, Ja**
femes Bond resiste como singular
nòmcno de cinema-cspetáculo. (E.A.)

Hingst. Programa duplo: Operação
China. Rex (R. Álvaro Alvim, 33
222-6327): 14h, 17hl5m, 20h30m,
(16 anos).
O trote violento nos calouros
*
de uma escola de medicina é e
repetição (Inpretexto para uma
teiramente desarticulada) das tradlcionais situações de sexo • violên-

II

E__fl_&'

(J.C.A,)
SEDUÇÃO (Brasileiro), de Fauzl Mansur. Com Sandra Bréa, Ney lalorraca, David Cardoso, Dionlslo Azcvedo e Fregolcnie. Art-Palácio Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
Art-Palicict Tliuet (Pç-..
235-4895),
Saens Pena), Pax (R. Vise. de Pirajá,
16h,
14h,
287-1935):
351
18h, 20h, 22h. Patht: a partir das
I2h. Art-Palácio Méier, Art-Palácio
Madureira, Paratodos c Bruni-Flamengo: sem indicação de horário.
(18 anos).
Comédia. A ação se pas***
sa na década de 30 em São Paulo,
onde um imigrante italiano procura
um genro capaz de garantir-lhe um
neto, para continuar a família. Destaque para a fotogralia e a atuação
latorraca.
Ney
Frc-go!ente
e
de

__¦/:

ORÁCULA, MALDIÇÃO DO DEMONIO (Dráeula), de Nat Cohen. Com
Jack Palance, Simon Ward e Nigel
Davempirt. Plaia (Rua do Passeio,
78 - 222-1097): lOh, Hh45m, 13h
17h, 18h45m, 20h
30m, 15hl5m,
30m, 22hl5m, dom., a partir das
(16 anos).
de
SUPERMANSO
(Brasileiro),
Õ
Ary Fernandes. Com Mario Benvenuti, Francisco de Franco e MarIene França. Condor Largo do Ma—
chado (Largo do Machado, 29
245-7374), Condor Copacabana (Rua
—
286
Magalhães,
Figueiredo
255-2610), Metro Boa Vista (Rua do
Metro
222-6490),
Passeio, 62 Copacabana (Av. Copacabana, 749
237-9797), Metro Tiiuca (Rua Cde.
de Bonfim 366 - 248-8840). SuperBruni-70 (Rua Vise. de Piraiá, 595
287-1880): 14h, 16h, 18h, 20h,
13h30m.

22h. (18 anos).
¦jV
Um desfile de anedotas grosseiras, e sem graça, em torno de
um fim de semana na praia de Guarujá. (J.C.A.)
- De
ESTÓRIA DE UM MASCATE
Com Takakura
Ozowa Shigehiro.
Ken, Fuji Junko e Arashi Kaniuro.
Osaka (Rua Maior Ávila, 455): de
2a. a 6a., às 15h, 17h, 19h, 21h,
sáb. e dom. às 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (18 anos). Até quarta-feira.

CONTINUAÇÕES
MAME (Mame), de Gene Saks. Com
lucillc Bali, Robert Preston, Beatrice Arlhur, Bruce Davison e Joyce
van Pallen. Roxi (Av. Copacabana,
945 - 236-6245): 15hl5m, 17h30m,
19h45m, 22h. (10 anos). Versão musical de Tia Mame, comédia que iá
foi ao cinema com Rosalind Russel
ameriProdução
lio
papel-lítulo.
cana.
Comédia divertida, musical
**
insatisfatório.- Excelcnle retorno de
lucille Bali. (E.A.)
O TROTE DOS SÁDICOS (Brasileiro)
de Aldyr Mendes de Souza. Com
Carlos Coelho, Nydia de Pauk André Luis, Jofre Soares e Sérgio

REAPRESENTAÇÕES

Uma das mais bem sucedidas tentativas de incorporar os
valores da cultura popular brasileira ao cinema. A ação se passa
em Caxias, cm torno de um rico
bicheiro e um grupo de bandidos
contratados por ele para matar os

BUTCH CASSIDY (Bulch Cassidy and
tht Sundance Kid), de George Roy
Robert
Hill. Com Paul Newman,
Redford, Kalherine Ross e Strother
Martin. Ricamar
(Av. Copacabana,
360 - 237-9932), Scala (Praia de Bo246-7218): 14h, 16h,
tafogo, 320
18h, 20h, 22h. (14 anos). Weslern.
¦>V*
A história de três assaltantes
de bancos narrada com humor e
elegância à maneira de Bonníe e
Clyde. Destaques especiais para a
fotografia de Conrad Hall e para
a música (Raindrops Keep Fallin'
on My Head) de Bacharah. (J.C.A.)

opositores.

(J.C.A.)
de Franklin
PAPILLON (Papillon),
J. Schaffner, baseado no livro de
Com Steve McCharriere.
Hcnri
Queen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon e Anthony Zerbe.
2
Gandhi,
M.
Odeon
(Praça
222-1508), S. luis (R. do Catete,
315 — 225-7459), Rian (Av. Atlantica, 2 964 - 236-6114), leblon (Av.
Ataulfo de Paiva, 391 - 227-7895),
—
Tiiuca (Rua ' Cde. de Bonfim, 422
13h30m, 16hl5m, 19h,
248-4518):
21h45m. Aos sábados, sessão à Oh
15m, no Rian. Imperator (Rua Dias
Madureira.l (Rua
da Cruz, 170),
Dagmar da Fonseca, 45): 15h30m,
18hl5m 21h. (18 anos).
O relato de Henri Charriere to*
mado como pretexto para uma repetição das atrações comuns doi
filmes de aventuras: cenas de 1ensão e horror visual separadas por
enircalos de humor. (J-C.A.)
AEROPORTO 1975 (Airport 1975),
de Jack Smight. Com Charlton Heston, Karen Black, George Kennedy,
Gloria Swanson, Linda Blair e Dana
Andrews. Madureira-2 (Rua Dagmar
da Fonseca, 45): 14h50m, 17h, 19h
lOm, 21h20m. (14 anos).
¦>V Complicada operação de transplante de piloto. Um helicóptero
procura encaixar em pleno vôo um
piloto *no rombo aberto no casco
de um jato 747 depois de um choque com pequeno avião de um
só passageiro. (J.C.A.)
ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD
(That's Entertainment) — Coletânea
de filmes musicais da MGM, escrita e dirigida por Jack Haley Jr.
Adaptação musical de Henry Mancini. Dos inúmeros intérpretes presentes, aparecem com destaque Judy Garland, Gene Kelly, Fred Astaire, Frank Sinatra, Mickey Rooney,
Esthçr Williams, leslie Caron, Ann
Reynolds, Eleanor
Dcbbie
Miller,
Powell, Elizabeth Taylor, Bing Crosby, Donald 0'Cannor. Roma-Bruni
- 267-2382),
(R. Vise. de Piraiá, 371
Estúdio-Paissandu (R- Senador Vergueiro, 35 - 265-4653), Tijuca-Palace (R. Cde. de Bonfim, 214
I7h, 19h30m.
228-4610): 14h30m,
22h. Aslor: 14h, 16h30m, 19h, 21h
30m. (livre). Americano.
Um dos maiores es**->V**
petáculos dos 79 anos do cinema:
é a História do Cinema (um grande capítulo), um curso sobre esta
(50 anos
arte-indústrio, uma festa
de Metro) nostálgica e estimulan-

?*'iL

'

'^^^s^B

AMOR (Susan and Jeremy), de ArIhur Barron. Com Robby Bcnson e
Glynnis 0'Connor. Coral (Praia de
14h,
Botafogo, 316 - 246-7218):
1óh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Dois
iovens estudantes de música começam timidamente um namoro e descobrem juntos como enfrentar os
problemas que encontram em casa,

CASABLANCA (Casablanca), de Michalé Curtis. Com Humphrey Bogart,
Ingrid Bergman e Paul Heinreid.
Orly (R. Alcindo Guanabara, 21): a
partir do meio-dia. (18 anos).
O principal interesse em tor**
no deste filme reside exatamente
em seus traços banais, que caracterizam muito bem o estilo padrão
do cinema americano do período de
guerra. Mas acima dos limites do
espetáculo existe o tipo criado por
Bogart. (J.C.A.)
CARTAS ANÔNIMAS d» Cerbeau),
Com
de Henri Gcorgcs Clouzot.
Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey. Estúdio-Tiiuca (Rua Desembargador Isidro, 10): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (18 anos). Onda de
cartas anônimas perturba a vida
de um pequena cidade francesa,
provocando até suicídios. Título brasileiro do primeiro lançamento: A
Sombra do Pavor.
Um dos melhores filmes
***
de Clouzot, com excelente elenco.

com

CAMA COM PIANO, de Annelise
Mcineche. Com Ole Soltoft « Chita
Norby. Alasca (Av. Copacabana —
Posto 6): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
_r»TIMÍÍe
MATINÊS
NOSSO AMIGO TIO REMUS - Carioca: 14h. (Livre).
FESTIVAl DA PANTERA COR OE
ROSA - Copacabana: 14h. (livre).
ARRUMADINHO
BAGUNCEIRO
De Jerry Lewis. América: 14h. (livre).
EXTRA

ÚlTIMA CHANCE (I) - Apresentação hoie de: Se... (If...), de Lindsay
Anderson. Com Malcolm McDowcll,
Christine Noonan e Richard Warwick. Jóia-Cinemateca (Av. Copacabana, 680 — 237-4714): a partir
das 14h. (18 anos).
ALADIM E A LÂMPADA MARAVIIHOSA (Brasileiro), de Carlos Barbosa. Com Renato Aragão. BruniCopacabana
(Rua Barata Ribeiro,
502 - 255-2908): 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. (Livre).
NO CAIOR DA NOITE (In the Heat
•t th» Night), de Norman Jev/inson. Com Sidney Poitier e Rod Steiger. Vitória (Rua Senador Dantas,
15h
13h30m,
242-9020):
45.A -

40m,

17h50m,

22hl0m.

20h,

(18

anos).
aventura poliDesinteressante
*
ciai enfeitada com o colorido atual
do preconceito racial nos Estados
Unidos. O herói é um detetive negro, Virgil Tibbs, obrigado a lutar
contra os bandidos e os policiais
brancos. (J.C.A.)

MATADOURO 5 (Slaughterhouse-Five), de George Roy Hill. Com Michael Saks, Ron leibman, Vslerie
Perrine. Hoje, è meia-noite, no Super-Bruni-70. (18 anos).
Exibição
CINEMA NA PRAÇA de documentários ingleses e comedias em praças da Guanabara, com
a colaboração do Serviço de Cinema
Educacional e a filmoteca do Conno
selho Britânico. Hoie, às 19h,
Coni. Habit. Av. Suburbana, 1505
Ve(Benfica) e Conj. Hábil. Estrada
lha da Pavuna, 1 931 (Inhaúma).
DISQUE BUTTERFIELD 8, de Daniel
Mann. Com Elizabeth Taylor e laurence Harvey. Hoje, às 22h, no Cineclub» Estácio dt Sá, Rua do Bis- pátio. (18 anos).
po, 83
SANTOS
DOS
PEREIRA
NELSON
(VII) — Apresentação hoie de: Quem
E' Bafa?, de Nelson Pereira dos
Santos (1973). Com Frederic de Pasquale, Regina Rosemburgo e Sylvie
Fennec. Hoie, às 18h30m, na Cin».

UCENÇA DE AMAR ATE' A MEIANOITE (Cinderella liberly), de Mark
Rydell. Com James Caan, Marscha
Mason, Eli Wallach e Burl Young.
Capri (R. Vol. da Pátria, 88): 17h
50m, 20h, 22hl0m, sáb. e dom.:
a partir das 15h40m. América: 15h
40m, 17h50m, 20h, 22h10m. Rosário
e Santa Alice: 17h, 19hl0m, 21h
20m, sáb. a partir das 14h50m.

I

do
HOMENS EM IUTA (Parla W. Koronie), de Kazimierz Kutz. Com lucia
Kowolik, Olgiers Lukaszewicz e Jan
Hoie, em pré-estréia, i
Englert.
meia-noite, no Cinema-I.
CICLO WATSON MACEDO - Hoie:
Rio Fantasia (1957), de Watson Macedo. Com Eliana, John Hcrbert, Catalano e números musicais com Angela Maria e Trio Irakitan. Às 15h
40m, 17h20m, 19h, 20h40m, 22h
20m, no Museu da Imagem • do

Weslern com ritmo deli***
beradamente lento e sem estar à
altura do talento do diretor, realize-sc como retrato veraz e pungenle do Oeste (ou, mais precisamente, do Sudoeste) americano através
da defasagem entre personagens
de porte mitológico e a mutação
do cenário, dominado discricionariamcnle
pelos grandes proprietários de terras. Os muitos cortes
determinados peta Metro deixam
no ar alguns personagens e situações. (E.A.).
PRIMEIRO
E JEREMY
SUSAN
/

Som. (Livre).
CANGA ZUMBA (Brasileiro), de Carlos Diegues. Com Zózimo Bulbul,
Pitanga, Eliézer Gomes e luisa Maranhão. Hoje, às 20h30m, no Cinaclube Glauber Rocha, Rua São Francisco Xavier, 75.
A NOITE DOS DESESPERADOS (Thty
Shoot Horits, Don't Thty?), de Sydney Pollack. Com Jane Fonda, Michael Sarrazin e Susannah York. Ho|e, às 19h, no Cineclube dt ABEG,
Av. Nilo Peçanha, 175 - 20.9 andar. Entrada franca.
-K-K*

Uma das produções americanas mais importantes dos últrágica da
timos anos: uma visão
da
retirada
vida
admiravelmente
narrativa de uma maratona de danca nos Estados Unidos da Dcpressão.

(E.A.).

4,it\\m:
NITERÓI
CINEMA
RIO BRANCO - O Mestrt do Kuntj
Fu e A Virgom e o Mtchão, com
lisa Negli. Às 14h I7h, 21h. Rua
Visconde do Rio Branco, 165. (18
anos).
ÉDEN — Os Dois Dragões da Oparação Hong-Kong, com Hasuaki Curaia. Às UhlOm, lóh, 17h50m, 19h
40m, 21l\30m. Rua Visconde du
Rio Branco, 375. (18 anos). Até domingo,
ALAMEDA — Kung Fu Invencível c
Armadilha para um lobo. Sexta às
17h30m e 19hl5m, sáb. às I4h50m,
18hl5m, 19h55m. Al. São Boavcn553,_(18 anos). .___
tur.i, 'ARTE
UFF - O Delito MalCÍNE
tootti, com Franco Nero e Viltorio
De Sica. Às 15h20m, 17h40m, 20h,
9. (18
22h20m. Rua Miguel cie Frias,
tnos).

NITERÓI — Papillon, de Franklin
J. Schaffner. Com Steve McOueen
e Dustin Hoffman. Às 13h30m, lóh,
15m, 19h, 21h45m. Rua Visconde
do Rio Branco 375. (18 anos).
SÃO BENTO - O Suptr Manso,
com Mario Benevide. Às 15h, 17n,
19h, 2!h. Rua Domingos de Sá, 206.
(18 anos).
CENTRAI — Paul and Mlchellt, de
lewis Gilbert. Com Keir Dullea e
Anicee Alvina. Às 14h, lóh, 18h,
20h, 22h. Rua Visconde do Rio
Branco 475. (16 anos).
ICARAÍ - Um Varão enlrt as Mu.
Iheres, com Jorge Dória e 5andra
Barsotti. Às 14h30m, lóh, 17h30m,
19h, 20h30m, 22h. Praia de Icaraí.
(18 anos).

SHOW
-

Às 5a.,
O RINCÃO DE NITERÓI
Caubi Peixoto, e às óa. e sáb. Lucione Franco. Diariamenle, música

ao vivo para dançar. Sem
nem consumação mínima.

couvert

PETRÓPOLIS
ART-PETRÓPOLIS — Stduc.to, com
Sandra Bréa e Ney latorraca. Às
14h lóh, 18h, 20h, 22h. Rua General Osório, 192. (18 anos).
DOM PEDRO - licença dt Amar
ala a Moia-Noilt, de Mark Rydell.
Com James Caan e Marscha Mason. Às 15h, 17h!0m, 19h20m, 21h
30m. Praça D. Pedro, 34. (18 anos).
At* sábado-

Grande Gatsby,
PETRÓPOLIS
de Jack Clayton. Com Robert Redford e Mia Farrow. De 4a. a sáb.,
às 15h40m, 16h20m, 21 h, dom. a
Novcmpartir das 13h. Av. 15 de
bro, 808. (18 anos)
CASABLANCA - Karla, Sedenta de
Amor, com Vilma Celeste e Milton
Vilar. Às 16h30m, lBhIOm, 19h50m,
2lh30m. Rua General Osório, 28
(18 anos).

O

O ATEUER DE ZAZA - Vaudeville
de Georges Feydcau. Dir. de José
Renato. Com Zanoni Ferrile, Berta
loran, Amandio, Luis Dclfino, Araci Cardoso e outros. Teatro Maison
dt France, Av. Pres. Antônio Carlos,
58 (252-3456). De 4a. a 6a. e dom.,
às 21h, sábado, às 20h e 22h
30m, vesp. de 5a., às 17h e de
dom. às 18h. Ingressos a Cr$ 10,00,
sáb., preço único de Cr$ 20,00. Até
dia 30. (16 anos). Numa série de
quiproquós característicos do autor,
amores ilícitos ameaçam sempre consumar-se tendo como pano de fundo um alelier de uma modista pa-

Negro,
Ixorcismo
MIRAGEM
com Jofre Soares, Geórgia Gomide
e José Mo'|ica Marins. Às 15h, 17h,
19h, 21h. Rua Silva Jardim 93. (18
anos).
,

DUQUE DE CAXIAS
PAZ — Programa duploi Punhos
Mortais dt Kung Fu e O Pistoleiro
Praça do Pacificador,
do Inferno.
39. Às 14h, 17h*35m, 19h25m. (18
anos).
CAXIAS - Programa duplo: Robin
Wood Chinês e A Aventura E' uma
Avtnturt.
IMPERIAL - Programa duplo: Violantos do Kung Fu e A Primeira
Noitt dt Tranqüilidade.

S. JOÃO DE MERITI
GLÓRIA — Programa duplo: Kung
Fu t o Dragão Negro t Os Oito
do Diabo.

____

A VENERÁVEl MADAMF GONEAU
— ComédÍ3 de João Bethencourt.
Dir. do autor. Com Milton Morais,
Ivã
Cândido,
Angel,
Hildegard
Françoise Forton, Sílvia Martins e
José Steinberg. Teatro Mesbla, Rua
e
42/56
Passeio,
(242-4880
do
222-7622). Do 3a. a 6a. e dosábado
21h15m,
às
mingo,
às 20h e 22h30m c vesp. 5a.
às 17h e dom., às !8h. Ingressos de
6a.
e
5a. a CrS 30,00,
3a. a
40,00,
sábado.
CrS
a
domingo,
a CrS 50,00 e vesp. de 5a„ a
CrS 20,00. Os ingressos podem ser
entregues a domicílio. (18 anos).
Marido que traiu a mulher, com conseqüências desastrosas, passa por
sua vez a sentir-se traído, e inventa estratagemas para descobrir a

,

IAMPIÃO NO INFERNO - Texto
de Jairo Lima, baseado em quatro
de cordel.
folhetos da literatura
Dir. de luis Mendonça. Com Madame Satã, Joel Barcelos, Luís Mendonça e outros. Teatro Miguel le51
lemos,
Miguel
Rua
mos,
(236-Ó343). De 3a. a 6a. e dom., às
21h30m, sáb. às 20h30m e vesp. de
Ingressos
18h30m.
às
domingo
de 3a. a 6a. e domingo, a CrS
25,00 e CrS 15,00 (estudantes), sáb.
a CrS 30,00 e vesperal de quinta
a CrS 15,00. (14 anos). O famoso
cangaceiro e outros mitos nordestinos vistos à luz da poesia popular da região.

jovem.

ROCK HORROR SHOW - Texto e
música de Richard 0'Brien. Dir. de
Rubens Correia. Com Eduardo Conde, Zé Rodrix, Nildo Parente, Tom
Zé, Betina Viany, Vera Seta, Wolf
Maia, Diana Strclla e Acácio Gonçalves. Teatro dt Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 3a. a
6a. e dom. às 21h30m, sáb., às 21h
t 24h e vesp. de dom. às 19h. Ingressos de 3a. a 6a. e domingo
a CrS 40,00 e CrS 30,00 (estudantos) t sáb. preço único de Cr$
40,00. (18 anos). Um iovem casal
americano vai parar num castelo
mal-assombrado, onde seres extra-

MAM.

mate ca

anos).

Eliezer Gomes, em Ganga Zumba,
110 Cineclube Glauber Rocha

perprodução

CONSTANTINA - Comédia de S.
Maugham. Dir. de Cecil Thiré. Com
Tonia Carrcro, Rogério Froes, Rosita Tomás Lopes, Suzana Vieira,
e
Felipe Wagner
Maia,
Roberto
AveCopacabana,
Teatro
outros.
Copacabana, 327 (257-1818,
nida
ramal do tealro). De 4a. a 6a., às
21h30m, sáb., às 20h e 22l\30m,
dom., às 21 h e vesp. de 5a. às 17h
e dom. às I8h. Ingressos de 4a. a
6a. e dom., a CrS 40,00 e CrS 20,00
(estudantes no balcão), sáb. CrS
40,00 e vosp. de 5o„ a CrS 30,00
(14 anos). No sofisticado ambiente
inglês de 1926, uma mulher rompe
com os preconceitos sociais e escolhe o caminho da independência.

•
O humor irreverente, a riqueza
dos achados da direção, o uso inteligente do material musical e a
criatividade dos desempenhos fazem desta brincadeira vagamente
inspirada cm Martips Pena um programa divertido a agradável. (Y.M.)

risiense.

franca.
MEMÓRIA

IITERÁRIA

II

-

Exposi-

ção do material representativo
literatura
de
Arquivo-Museu

da

do
da

sileira

originais

de

Rui

Bra-

à Academia
doados
cartas

livros,

en-

(como

e obietos

pessoais) aqueles que pertenceram
falecidos. Na
aos acadêmicos iá
Casa dt Rui Barbosa, Rua São Ciemente,
dom.

143
das

(246-5293).
14h

- TexA CIGARRA E A FORMIGA
to e música de Mario Paris DireFilho.
ção de Francisco Gregório
Participação do Grupo Ensaio, com
Márcia Braga, leila Cardia, Sérgio
Fidalgo Lúcia Braga, Lia Só e FranEx-Teatro Glauca
cisco Gregório.
Rocha, Praia de Botafogo, 522. Hoje, sessão especial para adultos, às
24h. Ingressos à Cr$ 10,00.
ÃT BACANTES - Tragédia de Eurípedes, cm adaptação e direção
de José Luís Ligícro Coelho. Com
Neusa Navarro, Maria Luísa de Sousa, Hilton Berredo, Teresa Moreira,
Ircr.e, Álcio Jesus, Zeluco. Exercicio público inspirado na tragédia
clássica. Teatro Gláucio Gil, Praça
Card. Arcoverde (237-7003), às 21 h

Comédia de
MANGUE STORY Aurimar Rocha. Dir. do autor. Com
íris Bruzzi, Nelson Caruso, Aurimar
de
Ítalo
Duval,
Dorinha
Rocha,
Freitas. Teatro de Bolso, Av. Ataul3a.
De
fo de Paiva, 269 (287-0871).
a 6a., às 21h30m, sáb., às 21h e
22h45m, dom., às 20h 15m e vosp.

Barbosa,

apresentando

documentos

os

tre

de

Casa

Letras,

de

EXTRA

30m.

Até

domingo.

Comedia
de
INSPETOR-GERAl
Nirolai Gogol. Dir. e adaptação de
Hamilton Vaz Pereira. Com Jorge
Alberto Soares, Daniel Dantas, Regina Case, Luís Artur Peixoto t
Glauce
Rocha,
Ex-Teatro
outros.
Praia de Botafogo, 522 (226-4269).
Sextas, sábados e domingos, às 21 h.
Ingressos a CrS 15,00 c CrS 10,00
(estudantes). (14 anos).
de um
•
estréia
Interessante
jovem grupo que propõe uma versão ingênua mas totalmente pessoai e debochadamente alegre da
obra-prima de Gogol. (Y.M.)
OS INFORTÚNIOS DE MIMI BOAVENTURA — Criação coletiva. Dir.
de Miguel Oniga. Com Lúcia Valle,
Susona Galassi, Zezé Polessa, Jackson Parnes, Luís Carlos Sil e Miguel
On;ga. Sala Molière, da Aliança
Francesa de Copacabana, Rua Duvivier, 43. Sexia às 22h e sábado
e dom. às 21h30m. Ingressos a CrS
10,00. Beelhovcn, Miss Brasil, um
andrógino, um toureiro e uma cantora de cabaré convivem com perrealização exporisonagens dessa
mental.

1UEVISTAS

homenagem

numa

abril.

JOGO DO SEXO - Comédia de
Richard Harris e Leslie Darbon. Dir.
de José Renato. Com Felipe Carone, Monique Lafond, Maria Luísa
Castelli, Heloísa Helena e outros.
Rua Senador
Teatro da Galeria,
Vergueiro, 93 (225-8846). De 3a.
a 6a. e dom., às 21hl5m, sábado
às 20h e 22h30m e vesp. de dom.,
às 18h. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom. a CrS 15,00 e sáb. a CrS
20,00. (18 anos). Corretor cinquentão, esposa entediada, [ovem movigarista
namorado
e
derninha
jogam o jogo do título.

EXPOSIÇÃO
Fundação

O EXORCISTA POR ENGANO Comédia cm dois atos de Gugu
Olimecha. Dir. de Haroldo Azevedo. Com Carlos Leile, Rita de Cacia
e Fernanda Amaral. Teatro Serrador,
Rua Senador Dantas, 13 (232-8531).
De 3a. a 6a., às 21 li e sáb. e dom.
às 19h30m e 21h30m. Ingressos de
3a. a 5a., a Cri 30,00 e CrS 15,00
(estudantes), de 6a. « dom., a CrS
30.C0. (18 anos). Até dia 7 de

verdade.

O AMANTE DE MME VIDAL - Comédia de louis Verneuil. Dir. de
Fernanda
Com
Torres.
Fernando
Montenegro, Otávio Augusto, Fernando Torres, Simon Khoury, Jacqueline laurence e outros. Teatro
632
Russel,
do
Rua
Glória,
Glória)
Hotel
do
lado
vao
(245-5527): De 4a. a 6a. e dom. às
21h, sáb. às 20h e 22h30m e vesp.
5a. às 17h e dom. às 18h. Ingressos
4a„ 5a. e vesp. de 5a., a Cr$ 30,00
20,00 (estudantes), 6a. e
e Cr$
dom., a CrS 40,00 e CrS 20,00 (estudantes); sáb., preço único de CrS
40,00. (14 anos). Até dia 30 de
de
que está
março. Desconfiada
sendo enganede pelo marido, a Sra
Vidal vinga-se através de um ro-

EXPOSIÇÃO DO ROMANCE BRASIIEIRO — Retrospectiva do romance
brasileiro desde Teresa Margarida
da Silva Orta «té nossos dias. Na
Biblioteca Nacional, Av. Rio Branco, 219 - saguão. De 2a. a 6a., das
lOh às 21h, e sáb., das 12h às 18h.
Até o dia 31 de março. Entrada

dia de Jcan Poiret. Direção de João
Bethencourt. Com Jorge Dória, Carvalhinho, Nélio Paula, lady Francisco, Mario Jorge, Miguel Carrano
e outros. Teatro Ginástico, Avenida Graça Aranha, 187 (221-4484).
De 4a. a 6a., às 21 h; sáb., às 22h
30m, dom., às 21h30m, vesp. dt
3a. e 4a., às 17h e de dom. às
18h. Ingressos na vesp. de 3a. t
4a., o CrS 20,00; 4o., 5a. e dom.
a Cr$ 40,00 e CrS 20,00 (estudantes) e 6a. e sáb., a CrS 40,00.
dono
O
anos),
(dona?)
(18
em
de uma boate especializada
shows de travestis envolvido em
exóticas complicações na sua esdrúxula vida de (amilia;

século.

pessoas.

RUMINANDO COGUMELOS - Fantasia musical dt Lauro Benevide,
baseada em poemas do autor, de
Francisco Carvalho e Teresa Futuro.
Dir. de B. de Paiva. Com Dudi,
Benevide,
Lauro
lua,
Carmcm
AtcnoMonteiro,
Vânia
Peco,
Braga,
Angélica
doro
Ribeiro,
May.
Rose
Teles
t
Mário
SiRua
Raquel,
Ttrest
Teatro
143
Campos
(235-1113).
queira
De 3a. a 6a. às 21hl5m, sáb. às
20h t 22h, dom. às 18h e 21h,
vesp. de 5a. às 17h. Temporada
de
único
com
preço
popular,
Cr$ 15,00. Realismo mágico, fadas,
folclore, danças, misticismo, efeitos
de projeção/ numa espécie de tu-

|
mate ca do MAM.
Apresentação
HITCHCOCK (III) hoie de: O Homem Que Sabia Da'mais
(The Man Who Knew Toe
de Alfred Hitchcock. Com
Much),
James Stewart, Doris Day e Daniel
Gélin. Hoie, às 20h30m, na Cint-

História de amor entre um
**
marinheiro e uma mulher de bar,
feita para sublinhar as dificuldades
humano entre
relacionamento
de
sopessoas submetidas a pressões
ciais fortes. Destaque especial para
o desempenho de Marscha Mason.
(J.C.A.)
PATT GARRET E BIllV THE KID
Peckinpach. Com James
De Sam
Coburn e Bob Dylan. Império (Pça.
Floriano, 19 - 224-5276): 13h40m,
15h45m, 17h50m 19h55m, 22h. (1E

_P5S^>. •¦ ^

familiares,

os

(Y.M.)
O MINISTRO E A VEDETE - Vaudovllle de Hannequin e Vebor. Dir.
ítala
Queirós. Com
de
Geraldo
Nandi, Nestor Montemar, Ari FonMário
Mafalda,
Heloísa
toura,
e
outros.
Sueli
Norma
Roberto,
Teatro João Caetano, Pça. Tiradcntes (221-0305',. De 3a. a éa. às
2lh, sáb. às 20h e 22hl5m, dom.
às 18h e 21h. Ingressos de 3a.,
4a. e 5a. a CrS 10,00 e CrS 5,00
(estudantes). 6a., sábado c domingo,
anos).
preço único de Cr$ 10,00. (16
Até domingo. Uma vedeta assanhada
e irresistível arma uma série de
nos
e escândalos
mal-entendidos
austeros serviços do Ministério da
na França, do inicio do
Justiça

DESGRAÇAS DE UMA CRIANÇA
Comédia de Martins Pena. Dir. de
Antônio Pedro. Com Camila Amado,
Marco Nanini, Tais Pertinho, André
Valll, Cláudio Mamberti, Eduardo
Dusek. Dir. musical de John Noschling. Tealro Santa Rosa, Rua Vise
de Piraiá, 22 (247-8641). De 3a. a
6a. e dom., às 21h30m, sáb, às
20h e 22h e vesp. 5a. às 17h e dom.
às 18h. Ingressos de 3a. a 6a. e
dom., a CrS 30,00 e CrS 15,00 (estudantes), sáb. CrS 30,00 t vesp.
de
A
20,00.
Cr$
a
presença
um bebê chorão atrapalha os pianos * a vida amorosa de várias

FEIRA DO ADULTÉRIO ou COMO
COBIÇAR A MULHER DO PRÓXIMO
— Coletânea de seis minicomédias,
especialmente escritas por Bráulio
Pcdroso, Ziraldo, João Bethencourt,
Paulo Pontes e Armando Costa,
Lauro César Muniz e Jõ Soares.
Direção de Jô Soares. Com Mauro
Mendonça, Rosamaria Murtinho, Arlete Sales, Fúlvio Stcfanini, Osmar
Prado e Jô Soares. Teatro Princesa
186
Isabel,
Av. Princesa
Isabel,
(236-3724). De 3a. a 6a. e domingos às 21h30m. Sáb. às 20h, 22h
30m. Vesp. de dom. às 18h. Ingressos de 3a., 4a. e 5a., CrS 40,00
e CrS 25,00 (estudantes), 6a., a CrS
40,00, sáb., a Cr$ 50,00, dom., CrS
40,00 e CrS 25,00 (estudantes na
vesperal). Seis abordagens diferentes, todas humorísticas, de um tema velho como o mundo.

5a. às lóh, c dom., às 18h15m. Ingressos a CrS 30,00 e Cr$ 15,00
(estudantes). (18 anos), Grandezas
e misérias humanes da zona do
Mangue, numa visão crítica.
GAIOLA DAS] LOUCAS - Comi-

Montenegro,

(Y.M.)

(18 anos).
MARIA DA PONTI - Texto de Guilherme Figueiredo. Cenários e flgurlnos de Arllndo Rodrigues. Direção de João Bethencourt. Música
de Aloísio de Alencar Pinlo. Com
Leonardo Vlllar, Sandra Bréa, Ivan
de Almeida, Roberto Azevedo, RaFrancisco Milani
fael de Carvalho
e outros. Teatro Municipal, Av. Rio
Branco (224-2895). Diariamente, às
21 h, vesp. de dom. às lóh. Ingressos: Cr$ 30,00 (poltrona), Cri 20,00
(balcão simples), Cr$ 10,00 (galeria
e estudantes no balcão). Conflitos
políticos, morais e raciais numa cidadezinha do interior na década
de 50. Até dia 25.

O SUPLÍCIO DE UMA VIDA (The
de James Bridges.
Baby Maker),
Com Barbara Hershcy. lagoa Orivt In
(Avenida Borges de Medeiros, 1426 - 227-6686): 20hl5m,
anos). Até quarta22h30m. (18
feira.
____MACHO E FlMEA (Brasileiro) de Ody
Fraga. Com Mario Benvenulti, Vero
Fischer, Silvana lopes e Jayme Barcellos. Rio (R. Cde. de Bonfim): 14h,
lóh, 18h, 20h 22h. (18 anos).
Comédia. Uma transposição da
*
história do médico e o monstro para o universo da chanchada erótica.
Uma droga faz um milionário «ntediado transformar-se temporáriamente em mulher. (J.C.A.)

(E.A.)

(E.A.).
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Continuando as reapresentações
de filmes de Hitchock,
O Homem que Sabia Demaia,
na Cinemateca do MAM

(18 anos).
•pv-sVtV*

te.

l ¦ '

Bkbn.'

¦-^1

O AMULETO DE OGUM (Brasileiro),
de Nelson Pereira dos Santos. Com
Rocha, Ney
Jofre Soares, Anccy
Santana, Maria Ribeiro e Jards Macale. Caruso (Av. Copacabana, 1362
227-3544): de 2a. a 6a., às 17ti
50m, 20h, 22h, sáb. e dom. a parI3h
Comodoro:
13h30m.
lir das
30m, 15h40m, 17h50m, 20h, 22h.

(J.C.A.).

_____É_____r' ^

mance forlado que escapa do seu
controle.
inconsedo
genoro
•
Dentro
quente, uma encenação quase exomplar, imensamente valorizada pela
Irresistível composição de Fernanda

terrenos levam uma vida estranha,
ao som do tock t num clima dos
velhos fllmos de terror.
•
A execução rigorosamente proteatral
na parte
tanto
flsslonal,
como na musical — esto é um dos
musicais mais bem cantados t dan— permitem
çados iá vistos no Rio
de subspassar por cima da falta
do material dromatúrgico.
tancla

CORPO A CORPO — Drama-monólogo de Oduvaldo Viana Filho. Dir.
dt Aderbal Jr. Com Graclndo Jr. «
participação de Dalsy Poli. Jovem
publicitário procura, com angústia,'
dar um sentido a sua vida afetada
por problemas profissionais, existendais e sociais. Teatro Nacional
dt Comédit, Av. Rio Branco, 179
(224-2356). De 3a. t 6a. e dom.,
is 21h, sáb. às 20h e 22h, vesp.
de 5a., às 17h. Ingressos de 3a. a
dom., Cr$ 30,00 e Cr$ 20,00 (estudantes), sáb.,
preço único, Cr$
30,00.

OÇA.).

2Hi30m. (18 anos).
Comédia feita de cinco cenas
*
ligeiras para dois atores e um só
cenário. Jorge Dória, presente em
todas elas. aparece com diferentes
caracterizações: um vendedor de enciclopédias, um professor de curtelevisão.
de
astro
um
sinhos,

II

fetjjjJJ^^iiJ^rp«^' II

cia.

ÜM VARÃO ENTRE AS MULHERES
de Mello.
Victor
(Brasileiro), de
Com Jorge Dória, Sandra Barsotti
e Nidia de Paula. Palácio (Rua do
Passeio, 38/40 - 222-0838), Pirai»
- 247-2668):
(R. Vise. de Piraiá, 303
20h
1°h,
16h, 17h30m,
14h30m
30m, 22h. Copacabana (Av. Copaca255-0953), Carioca:
bsna, 801 16h, 17h30m, 19h, 20h30m, 22h.
Olaria: 15h30m, 17h, 18h30m, 20h,

flHNMk

TEATRO

CINEMA

às

2lh.

De

3a.

a

Entrada

franca.

ELAS ATACAM DE BANDA - De
José Sampaio. Direção de Manuel
Vieira. Com Celeste Aída, Vilma
de Cario, Olegário de Holanda, Valenlim Anderson, Sandrini, Jomba,
Walter de Cario e o cantor Rcberto Nogueira. Teatro Rival, Rua Al3as.,
33 (224-7529),
varo Alvim,
4as. e dom. às 19h c 21 h, 5as.,
6as„ e sábs., às 18h, 20h e 22h.
Ingressos a CrS 30,00 (cadeiras numeradas), Cr$ 20,00 (cadeiras não
numeradas) c CrS 10,00 (estudantes). (18 anos). Até domingo.

—
ELAS SÓ DÃO COM... FUSÃO
Musical de Paulo Nunes, com Tirlrica, Zélia Zamir, Silvorinha, Chaguinhas, Pedro de Lara, Zé Alves,
a cantora Ana Lúcia e o bailarino
Aiex Matos. Toatro Carlos Gomes,
Pça. Tiradenles, (222-75BI). Às 3as.,
4as. e dom., às 19h 15m c 21h 15m,
6a. e sáb., às 18h 15m, 20h,
5a.
ras

a

Ingressos

22h.

numeradas),

sem

número)

tes).

(18

CrS
Cr$

e Cr$

anos).

Ale

25,00

(cadei-

20,00 (cadeiras
10,00 (estudandomingo.

SHOW
SÉRGIO MENDES E BRASIL 77
Show apresentando Sérgio Mendes
vez
e seu conjunto, pela primeira
em um espetáculo com som quadrafônico. Teatro Adolfo Bloeh, Rua
e
804
(285-1465
Russell,
do
285-1466). De 2a. a 6a„ às 21h30m,
sáb., às 20h e 22h30m, dom. às 18h
e 21h30m. Ingressos a CrS 50,00,
preço único. Até domingo.
SORRISO VERÃO - Show com o
compositor, cantor e violonista Jards
Macalé. Participação de Marlui Miranda. Coordenação geral de Xico
Chaves. Mustu dt Artt Modtrna,
Av. Beira-Mar (231-1871). De 5a. a
dom., às 21 h. Ingressos a CrS 30,00
e CrS 20,00 (estudantes e sócios do
museu).

Até

dia

23.

EXTRA
Show do
NEY MATOGROSSO acompanhado de Mareio
cantor,
flugel
e
(Irompete
Montarroyos
horn), Cláudio Gabis (guitarra e
citara), Bruce Henry (baixo acústico e elétrico); Guilherme Vaz (sintetizador-piano-mellotron), Jorge OImar (violão), Sérgio Rosadas (sax e
flauta). Chacal (percussão) e Helber
Direção técniBadoquo (bateria).
ca de Billy Bond. Cenários de Vicente Pereira. Amanhã, às 22h e
domingo, às IBh. Ingressos para
setor);
100,00 (1.°
CrS
amanhã:
CrS 70,00 (2.o setor), CrS 50,00 (3.°
setor). Domingo, preço único de Cr$
40,00. Teatro Hotel Nacional Rio,
Nlemeyer.
NOITADA DE SAMBA — Com Nolson Cavaquinho, Giovana, Baianlnho, Zé Catimbó, Vera da Portela,
Sabrina, Coniunlo Nosso Samba e
Exporia Samba, Zeca da Cuíca t
passistas. Todas as segundas-feiras,
às 2lh30m, no Teatro Opinião, Rua
143 (235-2119).
Siqueira Campos,
espeapresentação
Segunda-feira,
dal de Clementina de Jesus.

Av,

CÃSÃS NOTURNAS
BRÃSÜEIRO, PROFÍsTãO: ESPÍRANÇA — Coletânea organizada por

Paulo Pontes, com textos e musicas de Antônio Maria e Dolores
Duran. Com Paulo Graclndo c Cia-,
ra Nunes e orquestra regida pelo
maestro Orlando Silveira. Dir. de
Bibi Ferreira. Cen. e fig. de Arlindo
Rodrigues. Produção de Benil Santos. Antes e depois do show, apresentação do coniunlo de Waldir
Calmon e As Garotas do Rio. De
3a. a 5a., às 22h, 6a. às 23h30m,
sáb. às 22h30m e dom., às 20h. Ingressos de 3a. a 5a. e dom. a Cr$
40,00, 6a. e sáb. a CrS 50,00. Canecão, Av. Venceslau Brás, 215 e
anos).
(246-0617 e 246-7188). (14
CANTAR
OUVIR
ÕÜÃNDÕ-VOCÊ
— Show de música popular brasileira de 3a. a domingo, a parlir das 22h, liderado por Sérgio
a
com
Bittencourt,
participação
da atriz Nouza Amaral, dos canlores Everaldo e Marisa Gata Mansa,
do coniunlo de Colinho, do regional
Os Coroas e, como atrações extras,
Alaulfo Alves Jr. e Jackson do
Pandeiro e seu coniunlo. Barracão36, Rua Anibal de Mendonça, 36.
(287-0105). Couvtrt de Cr$ 50,00,
Show
BRAZILIAN FOIUIS 75 com Jerry Adrlani, Edu da Gaita,
Nora Ney, Jorge Goulart, Lourdi.
nha Bittencourt, o malaborista William Wu, o coniunlo Sambacana, o
Black and White National Rio Dancers (corpo de baile» clássico, moderno e folclórico), passistas e ritmistas. Coreografia de leda luqui.
Fig. de Arlindo Rodrigues. Con. de
Fernando Pamplona. No Hotel Nacional (399-0100). De 3a. a 5a. e
dom., CrS 50,00 de couvert e CrS
40,00 de consumação e 6a., e sáb.
60,00 de couvert e Cr$ 30,00 de
consumação. (18 anos).
CLUBE 22 — Show diariamente com
o coniunlo Allo-Controste, liderado
música ao vivo para
por Fábio c
dançar. Rua Visconde de Piraiá, 22
(28_7-0302_e 287-3579).
Show de
IEMANJÀ SARAVA,
3a. a 5a. e domingo às 23h45m
23h e th apree 6a. e sábado
tentade por Oswaldo Sargenlclli,

com Abílio Martins, Zé Keti, Jamelão, As Mulatas que Não Estão
no Mapa, cantores, ritmist.is c passislas. Diariamente, ao almoço, o
show O Samba Não Tom Hora.
Oba Oba, Rua Vise. de Piraiá, 499
Couvert a
(287-6899 e 227-1289).
CrS 70,00. Às 2as. e 3as.-feiras, excepcionalmenlc, às 21 h, no Teatro
Glória (R. do Russel,_632). (18 anos).
BALANGANDÃ - Show diariamente
a partir das 22h, com Chinoca e
seu órgão c o pianista Marinho,
Hotel Nacional (399 0100). Consu26,00.
CrS
(18
mínima:
mação
anos).
706 — Todas as noitos, das 18h às
23h, Mr. Harry, ao piano e a paitir das 23h, Osmar Milito e seu
coniunlo, com os cantores Emílio
Angela
Martins,
Áurea
Santiago,
Couvert: Cr$
Suarez e Diavan.
20,00. Avenida Alaulfo de Paiva,

de Crí 20,00. Rua Voluntários da
Pátria, 24. (18 anos).
FIM DE FOLIA — Show diariamente
com o compositor Píry Reis, às 231).
Couvert: CrS 30,00. One Way, Rua
Prudenle de Morais.
SAMBA, HUMOR I MULHER N.» 1
— De 2a. a dom. à meia-noite, show
com Ivon Curi apresentando WandB
Moreno, os cantores Marli, Sidney e
Paulo Cristian e um elenco de 35
mulatas passistas e ritmislas. Aos
sábados, a partir de lhl5jn,.-'lvon
Curi cintando e dizendo piadas.
Aberto todas as noites com cozinha
Rua
brasileira. '¦ Sambão e Sinhá.
Constante Ramos, 140 (237.5368).
SHÕifV - Diariamenle, a parlir das
coniuntos de Roos
21 h, com
naldo Mesquita e Juaroz S.intana.
Hoiel Sheraiori,
Boate Sarava e
121
(287-1122
Av. Nierhoyor,
287-2112). Couvert de Cr$ 30,00.

anos).
~SHOW
SAMBA
NEW BRASA
às 22h, show apreE
DE
dom.
3a.
a
ONTEM
De
HOJE,
DE
CANÇÕES
sentado por Gasolina, com mulatas,
SEMPRE - Show de 2a. a sáb., de
As sextas e
passistas e rilmislas.
hora cm hora, com Ribamar ao piashow extra com Rubens
sábados,
Mano
Waleska,
no e os cantores
as segundas-feiras
Santos. Todas
Rodrigues e Ivan El-Jaick. A partir
apresentação especial de Carminha
danc
ouvir
música
das 22h,
para
Mascaronhas. Aos domingos, almoBoate Fossa, Rua Ronald de
Rua Humalté,
çar
ço infantil. Ias Brasas.
andar
55/1."
(237-1521).
Carvalho,
(18
266-3455).
t
110 (246-7858
(18 anos).
anos);
—
BlACK HORSE - Diariamenle show
com
TEM TUDO - Show ao vivo
a partir das 21 li, com a cantora
AbiUbiraiara Silva e seu coniunlo,
e
Cidinho
de
acompanhada
Rose
cantores
lio Martins, Juracy, e os
o
com
intercalando
coniunlo,
seu
3a. a
Cristianc e Mário César- De
Romildo e o cantor
de
coniunlo
Aos dodomingo, a parlir das 21h.
Déo. Rua Prudenle de Morais, 129
conmingos, almoço Infantil, com
(287-1354).
e paihacinhos. Rua Padre
juntos
'";.."
Manso, 180.
JAMELÃO - Show do cantor aconv
_AlOAN
panhado do coniunlo Ronovasom,
Todas as 6a., sáb. t
todas as sextas e sábados a partir
dom., das 21 h às 2h da manhã,
.io
vimúsica
Apadas 22h, Diariamente,
apresentação da pianista Nilda
vo com os cantores Grace e Rou
A.
recida. Rua Dias Forroira, 416
Vade
Mnrqu»s
Rua
Ihier. Tiiucana,
- Funcionando
FOGÃO
E
71
FORNO
lença,
(228-8870).
e apresentanpara almoço e |antar
CASA DO TANGO • Show de 2a.
do o pianista Zé Maria. Às 6as-leiIh,
à
sáb.,
e
6a
e
22h
5a„
às
a
ras apresentação da pianista Ana
com a participação de Una Goiv
Gloz. R. Souza Lima, 48 (287-4212).
Couvert
Moreno.
Pcrez
e
çalves
(18

706,
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HOJE

O retorno de A Invasão da Inglaterra,
curiosa experiência quase
amadorística, concentra o interesse
da jornada cinematográfica.
Exclusivamente por Rita Hayworth
Uma Viúva em Trinidad
admite uma olhada
UMA VIÚVA EM TRINIDAD
TV Globo - 15h
(Affair in Trinidad). Produção americana de 1952, dirigida
por Vinccnt Sherman. No elenco: Rita Hayworth, Glenn
Ford, Alexandcr Scourby, Torin Thatcher, Juanita Moore,
Steven Geray, Valeri Bctits, Howard Wendcll, Karel Stepanek. Preto • branco.
Hayworth é a viúva do título, uma cantora de cabaré que com a ajuda do amigo
Ford procura o responsável pela morte do marido — metido em espionagem — preocupação que evidentemente começa a perder o sentido quando os sentimentos dos dois se encontram. Tentativa desastrosa de reeditar o êxito
de Gilda.
ESPETÁCULO DE SANGUE
TV Globo - 23h05m

Canal
10hl5m — Padrão a Cores.
10h30m — Vila Sésamo II — Programa didático infantil com
os bonecos Gugu e Garibaldo e os atores Araci
Balabanian e Armando
Bogus.
10h55m — Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto
Filho. Colorido.
— Aulas de Português —
11 h
Programa da TV Educativa, composto de 25 auIas, sob o tema Brasil
Através dos Textos, que
analisa a obra e o autor,
apresentando o texto dramatizado e com trilha sonora.
Illi30m — Os Três Patetas — Filme
com os três personagens
vivendo diferentes aventuras de humor.
Í;lh55m — Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto
Filho. Colorido.
— Globo Cor Especial —
12h
Apresentando dois deseHoje:
nhos
animados.
Ligeirinho e Missão Quase Impossível.
— Hoje — Noticiário com Lí13h
gia Maria, Sônia Maria e
Berto Filho. Colorido.
—
E' um Gênio —
Jeannie
13h30m

13h55m —
—

14h

14h25m —
14h30m —

15h

—

16h55m —
—

17h

17h30m —

18h

19h

—

—

Filme com Barbara Eden e
Larry Hagman. Colorido.
Globinho - Noticiário infantil narrado por Berto
Filho. Colorido.
A Noviça Voadora — Filme com Sally Field e Alejandro Rey. Colorido.
Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto
Filho. Colorido.
Vila Sésamo II — Programa didático infantil com
os bonecos Gugu e Garibaldo e os atores Araci
Balabanian e Armando
Bogus.
Sessão da Tarde — Filme:
Uma Viúva em Trinidad.
Globinho — Noticiário infantil narrado por Berto
Filho. Colorido.
Show das Cinco — Desenho animado: Papai Sabe
Nada. Colorido.
Hanna Barbera 75 — Desenho animado. Hoje: Jeannie E' um Gênio. Colorido.
Faixa Nobre — Festival
de desenhos animados.
Hoje: Sexta Super Show
Colorido.
Cuca legal — Novela de
Marcos Rey. Direção de

Canal

Joan Crawford e. Ty Hardin
(Berserk). Produção britanica de 1967, dirigida por Jim
O Connolly. No elenco: Josn Crawford, Ty Hardin, Diana
Dors, Michael Gough, Judy Geeson, Robert Hardy, Geoffrey Kecn, Sydney Tafler, Ambrosine Phillpotts. Colorido.
Crawford é dona de um circo onde ocorrem acidentes fatais sucesivos; ela se torna a
maior suspeita. O desempenho extravagante
da velha estrela e algumas mortes insólitas
poderiam fornecer um humor negro a este espetáculo de pavor. Infelizmente nada funciona.
O CASARÃO DA MORTE NEGRA
TV Tupi - 24h
(House of the Black Shadows). Produção americana de
1965, dirigida por Harold Daniels. No cl.nco: Jolin Carradine, Andréa King, Tom Drake, Dolores Faith, Sabrina,
Lon Chaney Jr. e Jerome Thor. Preto e branco.
Discípulos de uma seita de magia negra
conservam um grupo de pessoas preso numa
mansão para experiências com o sobrenatural.
Modesta produção de horror, omitida no grosso dos catálogos americanos da produção cinematográfica daquele país. provavelmente
convencional, recorrendo a velhos especialistas do gênero para adquirir um mínimo de
atrativo.
A INVASÃO DA INGLATERRA
TV Rio - 24h

Cena de A Invasão da Inglaterra
(lt Happened Here). Produção britanica, de 1964, dirigida
por Kevin Brownlow e Andrew Mollo. No elenco: Pauiine
Murray, Sebastian Sliaw, Fiona teland, Honor Fehrson,
Percy Binns, Frank Benett, Bill Thomas. Preto e branco.
Inglaterra, 1944: os nazistas tinham conseguido invadir a Ilha em 1940 e eliminar a
oposição ativa; os russos avançam na frente
oriental e os americanos dão apoio aos grupos
de Resistência. Curiosa experiência de ficção
política, desenvolvendo a hipótese — grave —
da atitude de submissão da sociedade inglesa
aos invasores, num colaboracionismo passivo.
O filme teve uma realização prolongada (cjuase oito anos) e em condições semi-amadorísticas, o que fornece uma atraente atmosfera
de caos ideológico e, ao mesmo tempo, reconstituição histórica ao estilo dos jornais de
atualidades do período da II Guerra Mundiai.
CADE|A DE Evj£gNClÍs
TV Globo ~ 1h
(Chain of Evidencc). Produção americana de 1956, dirigida
por Paul Landres. No elenco: Bill Elliot, James Lydon, Don
Haggerty, Claudia Barrett, Tina Carver, Ross Elliott, Hugh
Sandcrs, Timothy Carey. Preto e branco.
Elliott é um tenente da Polícia protetor do
ex-sentenciado Nordstrom (Lydon), amnésico
em decorrência de uma surra executada por
vítima vingativa (Carey), que obtém emprego
com um ricaço (Sanders) e é inadvertidamente envolvido em outras complicações. Melodrama jcriminal ordinário e pobre, que nos cinemas chamou-se Provas Acusadoras.
RONAID F. MONTEIRO

llh30m — TV Educativa — Aulas de
Conhecimentos Gerais.
— Esporte em
Dimensão
12h
Maior — Mesa-redonda
entrevistando pessoas ligadas ao esporte. Com
Carlos Marcondes, Cleber
Leite, Doalcei Camargo,
José Cabral e Ronaldo
Castro. Produção de José
Saleme.
12h30m — Rêde Fluminense de Notícias — Noticiário apresentado por José Saleme,
com O Esporte em Cima
da Hora.
13hl0m — Programa Edna Savaget
Programa
feminino,
com entrevistas, variedades e desfile de moda.
— Série Aventuras — Filme
|4hl5m
dedicado ao público infantil. Hoje: Os Perigos
da Polícia Montada (10.°
capítulo).
14h30m — Super-Homem do Espaço
Desenho animado.
— Gordo e o Magro — Filme
15h
com os dois personagens.
15h20m — Pork Pig — Desenho animado. Colorido.
15h45m — Desenhos Coloridos — Desenhos animados apresentando a Pantera Cor-

4

Seriado policial Toma (231i)
de-Rosa e Tom e Jerry.
16h30m — Clube do Capitão Aza —
Com os Super-Heróis, Esper, Ultra-Man e Batman.
Colorido.
18h30m — Gente Inocente — Programa infantil apresentado
por Lúcio Mauro, com a
novelinha, bonecos vivos

12h02m — TV Educativa — Aulas de
15h35rn —
Conhecimentos Gerais.
12h30m — Jornal da Tarde — Noticiário apresentado por Di- 16h30m —
noel Santana e Kity Nunes. Colorido.
— Tab Hunter — Filme. Co16h35m —
13h
—
17h
média com o ator que dá
nome ao seriado. Colorido.
17h30m —
13h30rn — Programa Helena Sangirardi — Programa feminino de novidades sobre:
17h35m —
culinária, ginástica, moda,
decoração e artes em geral. Colorido.
14h20m — Agora — Noticiário apreish05m —
sentado por Leonardo Jo. Q,
sé. Colorido.
lanjum ~
14h25m - Aula de Inglês - Com o
professor Fisk. Colorido.
—
"h
14h45m — Primeira Sessão — Filme
t.
de longa metragem.
19h30m —
15h30m — Agora — Noticiário apresentado por Leonardo Jo-

20hl5m -

21 h

—

21h55m —

22h45m —
23h05m —
01 h

—

6

•j|

Canal

19h45m —

Osvaldo Loureiro. Com
Francisco Cuoco, Hugo
Carvana, loná Magalhães,
Suely Franco e Françoise
Fourton.
Jornal Nacional — Noticiário com Cid Moreira e
Sérgio Chapellin. Colorido.
Escalada — Novela de
Lauro César Muniz. Direção de Régis Cardoso.
Com Tarcísio Meira, Minton Morais, Renée de
Vielmond e Isolda Cresta.
Chico City — Texto de
Chico Anisio, Arnaud Rodrigues e Roberto Silveira. Direção de Mário Lúcio Vaz. Com Carlos Leite, Luiz Delfino, Joe Lester e Sônia Mamede. Colorido.
O Rebu — Novela de
Bráulio Pedroso. Com Ziembinsky, Lima Duarte,
José Lewgoy, Beth Mendes e Isabel Ribeiro. Colorido.
Jornal Internacional — Noticiário com Sérgio Chapellin. Colorido.
Sessão Drama — Filme:
Espetáculo de Sangue.
Sessão Coruja — Filme:
Cadeia de Evidências.

e consultório sentimental.
Participação especial de
Ankito.
Meu Rico Português —
19h
Novela de Geraldo Vietri.
Com Jonas Melo, Márcia
Maria, Maria Esteia e
Cláudio Castro. Colorido,
19h40m — (dolo de Pano — Novela
de Teixeira Filho. Com
Toni Ramos, Susana Gonçalves e Carmem Silva.
Colorido.
20h20m - O Machão - Novela de
Sérgio Jockiman. Com
Antônio Fagundes e Maria Izabel de Lizandra. Colorido.
20h45m - Factorama, Edição Nacional — Notiçjárjo com Gontijo Teodoro, (ris Lettieri,
Fausto Rocha e Ferreira
Martins. Colorido.
Clube dos Artistas — Pro21 h
grama de variedades, com
entrevistas, música, shows
e humor. Apresentação
de Ayrlon e Lolita Rodrigues. Colorido.
Toma — Seriado Policial.
23h
Colorido.
Varig É Dona da Noite —
24h
Filme: O Casarão da Morte Negra.

13

sé. Colorido.
Primeira Sessão — Continuação.
Agora — Noticiário apresentado por Leonardo José. Colorido.
Primeira Sessão — Final.
Puft-Puft — Filme. Colorido.
Agora — Noticiário apresentado por Leonardo José. Colorido.
Rin-Tin-Tin — Filme de
aventuras com os personagens Cabo Rusty e Tenente Rip Master.
Popeye — Desenho. Colorido.
Viagem ao Centro da Terra — Desenho. Colorido.
O Forasteiro — Western.
Colorido.
Jornal Maior — Noticiário
apresentado por Carlos

Bianchini, Anita Taranto e
Ronaldo Rosas. Colorido.
Rodada de Fogo — Filme:
20h
Chaparral (The High Chaparral), produzido por David Dortort. Com Leif Erickson, Mark Slade, Carneron Mitchel, Linda Cristal e Henry Darow. Colorido.
Agora — Noticiário apre21 h
sentado por Dinoel Santana. Colorido.
Cannon — Filme. Colorido.
21h05m
Police Story — Filme. Co22h
lorido.
22h55m — Agora — Noticiário apresentado por Dinoel Santana. Colorido.
O Despertar dos Magos —
23h
Focalizando o sobrenatural. Produção e direção de
Joel Vaz. Colorido.
Última Sessão — Filme: A
24h
Invasão da Inglaterra.

RESTAURANTE
BE§TA1IBANTE
SÃO PAULO
Cardinal SAO
sas),
sas), o Linguado aà Cardinal
RIO
NO RIO
PADDOCK — Restaurante de
RESTAURANTE COLONIAL — (cosido
(cosido com molho de creme e PADDOCK
cozinha internacional. RecoMaria
cozinlia
a
à
Camarao
Camarão
o
restauarroz),
arroz),
dos
tres
três
E' o mais firui
fino
menda-se especialmente o Esconhaquc, menda-se
Ho- Stuart
rantes que funcionam no HoStuart (queimado no conhaque,
calope a Moscovith, Cote
com creme e salsinha, acompa- calope
Glória. Sua cozinha eé in- com
tel Gloria.
sobreme- D'Agneau
D'Agneau com Espinafre, Canhado de arroz). Para sobremeAlém das sugestoes
ternacional. Alem
sugestões nhado
diversa,
maroes
diversa,
dentre
a
sa,
diariamente
maítre,
maitre,
sa,
marões au Champagne. Uma
patisserie
pelo
feitas
recomenda-se, como entrada, o eé muito pedido o Crepe Suzette refeicao,
refeição, sem bebida, sai numa
refei- media
Flambé. Uma refeiFuméJ o Foi-Gras de ee a Cereja Flambe.
Salniao
Salmão Fume;
média de CrS 65,00. A casa fica
um aijerta
Framburgue, o Coquetel de La- qao,
llh30in
ção, com couvert, entrada, um
aberta diariamente das llh30m
sobremesa, ds
aos prato
prato principal e sobremesa,
viú2]t da madrugada, com mugosta, o Scargot. Quanto aos
às 2/i
média, por
sem bebida, sai, em media,
por sica ao ,vivo
iantar
pratos principals,
principais, destacam-se o sem
durante no jantar.
^dcsrlnrnvfp
CrS 80,00. O restaurante fu,
Continental CrS
^Z
File
fuiy
Filé Chateaubrian Continental
cartões de
todos os lartTle
121i as
às Aceita-se
-w..
ciona diariamente das 12h
... S. Luis,
(file
própria mesa, ciona
(filé grelhado na propria
Toro
256 — so
so25S
Luís,
Av.
crédito.
car- ^edito.
às 23h. Os car15h e das 19h as
com batata noisete, legumes e 15h
na
com
estaewmmentona.
estacionamento
breloja,
são o k?efoja,
tóes de credito
crédito aceitos sao
Mc- toes
molho de champignon), o Mcidi.
ueser222.
ReserLonsoiacao,
Consolação,
Rua
da
Time.
Iiua
Time.
Express
io
American
Ananas
American
Ananás
dalhao
dalhão de Porco ao
até 30 pessoas, pelo telean- vas, ate^
Praia do Russel, 632 — 1Q ande Praia
(grelhado sobre um pedaqo
pedaço de
fone
dar
abacaxi, com batatas francefone 256-0157.
(205-7272).
france- dar (205-7272).
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ZYD-66
AM-940 KHz OT-4875 KHz
8h 30m — CAMPO NEUTRO — (Esportes).
15h — MÚSICA CONTEMPORÂNEA
Crosby, Still, Nash c Young, Eric
Clapton, Ron Wood, Caravan, Focus e
Itod Stcwai-t.
22h — PRIMEIRA
CLASSE
A Escada de Seda, Abertura, de Rossini (Orq. da ópera de Monte Cario —
6' 11); Toccata, de Loeíllet-Grandjany
(Grandjany — 2' 27); Sereias, dos Noturnos para Orquestra, de Debussy (Sinfônica de Boston e Coro do Conservatório da Nova Inglaterra — 10' 38); Concerto N' 2 em Dó Menor para Piano e Orquestra, de Rachmanínoíf (Brailowsky
solo; Orq. Sinfônica de São Francisco — 31' 37).
23h — NOTURNO — Lançamentos
musicais, destaques internacionais, cartas dos ouvintes e entrevistas.
JORNAL DO BRASIL INFORMA —
7h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m, sáb. e
dom., 8h30m, 12h30m, 18h30m, 0h30m.
INTERMEDIAINFORMATIVOS
RIOS — Flashes nos intervalos musicais
e informativos de um minuto, às meias
horas, de 2a. a 6a.-feira.
FM-ESTEREO - 99.7 MHz
CD

DOLBY SYSTEM

1
Diariamente das lOh às 24h.
20h — CLÁSSICOS EM FM —
Abertura Rinaldo, de Haendel (Fil. de
Londres — Richter — 4' 55); Concerto
em Lá Maior, para Oboé d'Amore e Orquestra de Cordas, BWV 1 055, de Bach
(Iiolliger c/ as Cordas do Festival de Lucerna — Baumgartner — 17'); Trio para Piano, Violino c Violoncelo, em Mi
Bemol Menor, N» 31, de Haydn (Trio
Beaux Arts — 13'); Scherazade. Opus 35,
de Rimsky-Korsakoff (Filarmônica de
Londres — Haitink — 45' 44).
INFORMATIVOS EM UM MINUTO
— A partir das llh, de hora em hora.
Correspondência para a RÁDIO JORNAL 00 BRASIL,
Av. Brasil, 500 — 7.° ^ndar — Telefone: 264*4422.

MUSICA
MARISA MARIZ -• Recital dc canto, com acompanhamento ao piano do
Maestro Mário A'iatthiesen. Hoje, às 21 h, no Auditório do DER, Av.
Presidente Vargds, 1 100 — 13.° ^ndar. Entrada franca.

ARTES

PLÁSTICAS

VII SALÃO DE VERÃO Mostra patrocinada pelo
JORNAL DO BRASIL e Light,
com 131 artistas expondo
cerca de 370 obras abrangendo desde pintura, artes
gráficas, esculturas, fotografias, objetos até propostas
ambientais. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar. De
3a. a sáb., das 12h às 19h e
dom., das 14h30m às 19h.
Até dia 28 de março.
ARTE BRASILEIRA - ACERVO DO
MAM — Amostragem da arte brasileira, desde o modernismo à vanguarda atual, com exposição de
obras de 100 artistas, representantes das diferentes tendências, dentre eles Anita Malfôtti, Tarsila do
Amaral, Portinari, Di Cavalcanti,
Voloi, Scliar, Antonio Bandeira, Ivan
Serpa, Antonio Dias, Cildo Melreles e Waltercio Caldas. No Mu»
seu dt Arte Moderna, Av. BeiraMar, 231-1871. De 3a. a sáb., das
12h às 19h e dom., das 14h às
19h. Até dia 4 de abril.
PORTINARI — Exposição de trabalhos do artista. Galeria Ipanema,
Rua Aníbal de Mendonça 27. De
2a. a 6a., das llh às 23h, sáb.,
das lOh, às 13h e das 16h às 21 h,
dom. das 16h às 21 h. Até dia 30
de março.
CONCEIÇÃO PILÓ - Exposição de
seus últimos trabalhos em gravura.
Museu Nacional de Belas-Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das
13h às 19h e sáb. e dom., das 14h
30m às 19h. Até dia 31.
ISABELIE H. SIEGEl - Exposição
de algumas de suas gravuras. Na
Mini Gallery, Rua Garcia D'Avila,
58. D* 2a. a sáb., das 9h às 22fi.
Até di» 23.
COLETIVA — Exposição do acervo
com obras de Antonio Bandeira,
Carlos Bracher, Dacosta, Dianira, Di
Cavalcanti, Guignard, Aldcmir Martins, Ivan Serpa, Volpi e outros.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro,
578. De 2a. a sáb., das lOh ás 21 h
e das 161) às 22h. Até amanhã.
SABOIA —. Exposição com trabalhos
do artista.1* Samarte, Av. Copacabana, 500-A. De 2a. a 6a., das lOh
às 22h e sáb. das lOh às 19h. Até
dia 30.
ANA ELISA — Exposição de pinluras. Galeria Marte-21, Rua Farine de
Amoedo, 76. Dc 2a. a 6a., das 14h
às 22h. Até dia 29 de março.
COLETIVA — Acervo dc óleos, gravuras e esculturas de Di Cavalcanti,
Dacosta, Rogo Monteiro, Bandeira,
Vassarelli, Miro, Bruno Giorgi e Mané Katz. Galeria Vernissage, Rua
Maria Quitéria, 42. Dc 2a. a 6a.,
das llh às 23h e sáb., das 17h
às 23h. Até dia 31.

ANNA QUIRINO - Ceramica. Museu Histórico da Cidade, Estrada de
Santa Marinha, s/n. De 3a. a 6a.,
das 13h às 17h c sáb. c dom.,
das llh às 17h. Até dia 3 de
abril.

Cerâmica
dc Anna Quirino,
em exposição no
Museu da Cidade
COLETIVA — Exposiçá) do acervo
com obras dc Bcnedetti, Remagnclli, Inácio Rodrigues, Jacira, Januário, José Barbosa c outros. Galeria
Studio 186, Rua General Polidoro,
186. De 2a. a sáb., das 9h às 22li.
JOÃO BATISTA - Exposição dc
gravuras do artista. Caderneta de
Poupança Morada, Rua Vise. dc Pirajá, 23<1. De 2a. a 6a., em horário
comercial. Até dia 12 de abril.
SHLOMO DOMINITZ — Desenhos.
USA Center, Rua Barata Ribeiro.
181. De 2a. a 6a., das lOh às 22h.
Hoie, às 18h palestra-demonstrativa, sobre o uso das técnicas do
aitista. Último dia.
AUDIOVISUAIS — Exposição de
Joan Miro, Leonor Fini e Emil Forinan ciue apresenta um audiovisual
participante cia Bienal de Paris. Dias
19 e 26, às 21 h no Centro de Pesquisa do Arte, Rua Paul Redfern, 48.
WIIMA LACERDA -- Exposição de
pinturas, de 3a. a 6a., das 13h às
18h30m e sáb. e dom., das 15h às
16h. Museu Nacional de Belas-Artes,
Av. Rio Branco, 199. Até dia 30 de
março.
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VERITES ET MENSONCES — A partir de uma reportagem filmada de François Reichenbach sobre os célebres falsificadores de quadros, Orson
Welles acrescentou algumas cenas de ficção e realizou, ele
mesmo responsável pela montagem, este filme considerado
um grande momento de cinema e de poesia. No elenco, aiguns atores como Joseph Cotten e Laurence Harvey, alguns
falsários como Elmyr de Hory
e Cliford Irving, além do próprio Welles. Élysées-Lincoln.
FOUS DE VIVRE — Próximo do cinema-verdade, o filme de Peter Robinson se desenrola na comunidade de
Archway, ao Norte de Londres,
que entre 1969 e 1972 foi o principal centro da antipsiquiatria,
sob a direção do Dr Ronald D.
Laing. O iilme descreve a vida
cotidiana dos pacientes, entrevista o autor de O Eu Dividido
e se detém em quatro casos específicos. 14-Juillet.
LES PRISONS AUSSI —
Documentário de René Lefort e
Hélène Chateiam sobre o universo carcerário francês, com
depoimentos contundentes sobre as falhas do sistema penal
na voz de dezenas de prisioneiros de menos de 30 anos. Durante todo o seu desenrolar, o
filme coloca a questão: Qual a
finalidade da prisão na sociedade? Le Marais.
LE PROFITEUR — Primeiro filme escrito e realizado peIo italiano Sérgio Nascia, na linha de Marco Bellochio (De
Punhos Cerrados), com atores
ainda desconhecidos. Numa
mansão do Sul da Itália, um
menino paralítico, um preceptor mudo e uma baronesa laseiva representam a família, o
sexo e a religião de um mundo
em decadência. Bilboquet.
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Adormecida

Em circulação
e O Festival anual de música criado pelo
Juan de
violoncelista Pablo Casais em San"como
um
Porto Rico continuará existindo
monumento vivo à sua memória", segundo
sua viúva Marta Casais Istomin (recentemente casada com o pianista Eugene Istomin),
sua presidente perpétua. Pela 18a. vez, portanto, o acontecimento terá lugar de 3 a 20 de
junho, com 11 concertos programados. Entre
os intérpretes convidados estão os violinistas
Itzhak Perlman, Isaac Stern e Alexander
Schncider, os pianistas Rudolf Serkin e Eugene Istomin, o soprano Beverly Sills e os mãestros Cláudio Abbado e Zubin Mchta.

TEATRO

e Em Londres, grande expectativa cerca a
realização, em abril, do Festival do Teatro das
Nações'. Entre os países participantes estão a
Polônia, com A Noite de Novembro, de Stanislaiu Wyspianli (direção de Andrej Wajda);
a Suécia, com Gustavo III, de Strinãberg; a
Itália, com Regeneração, de ítalo Svevo, e a
Uganda, com Renga Moi, de Robert Serumega.
Também em abril, no dia 16, o London Festival
Ballet celebra seu 25° aniversário com uma
noite de gala estrelada por Rudolf Nureyev,
que dançará uma nova versão de A Bela Adormecida ao lado de Galina Panov, recentemente evadida da União Soviética.

• Um novo recorde de bilheteria de cinemas
de arte vem sendo batido em Paris pelo filme
Aguirre, do diretor aleihão Werner Herzog,
comparado pela crítica francesa a Orson Welles. Rodado há cerca de três anos no Peru, o
filme tem como tema a loucura pelo poder e
sua ação se desenrola durante a conquista espanhóla da América. Toda a imprensa é àunarilrriè nos elogios à produção, à direção e interpretacão (nos papéis principais, o alemão
Klaus Kinski e o brasileiro Rui Guerra) de
Aguirre que, exibido em duas salas com capacidade para 200 e para 90 espectadores, respectivamente, numa só semana teve 8 mil ingressos vendidos.
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LONDRES
CINEMA

THE PHANTOM OF LIBERTY — A mais recente realizacão de Bunuel, retomando
os temas e a linha surrealista
de seus primeiros filmes. Uma
série de pequenas histórias interligadas, mostrando os absurdos humanos em seus vários
níveis. Com Michel Piccoli,
Adolfo Celi, Jean-Claude Brialy, Monica Vitti. Curzon.
ARAB1AN NIGHTS — Últinia parte da trilogia de Pier
Paolo Pasolini (Decameron e
The Canterbury Tales) sobre
as múltiplas formas da verdade, ainda com uma legião de
nobres e escravos vivendo, em
diferentes histórias, situações
de amor sexual mescladas de
ódio, traição e culpa. Com Ninetto Davoli e Franco Citti. Cinecenta.
FIGURES IN A LANDSCAPE — Cortado pelos produtores
contra a vontade do diretor Joseph Losey, o filme é adaptado
da novela de suspense de Barry
England e mostra dois homens
— Robert Shaw e Malcolm McDowell — fugindo da perseguinum
' cão de figuras misteriosas,
cenário estranho e evocativo de
experiências anteriores. Islington.

NOVA IORQUE
CINEMA

THE ODESSA FILE ¦— A
ação se passa na Alemanha, em
1963, onde um grupo de antigos SS conspira contra o Estado de Israel. Jon Voigt é o jornalista que consegue se infiltrai' na organização. Direção de
Ronald Neame.
FUNNY LADY — Musical
dirigido por Herbert Ross, com
canções de Billy Rose, John
Kander e Fred Ebb. Estrelado
por Barbra Streisand, James
Caan, Ornar Sharif e Ben Verecn. Loews State.
THE GREAT WALDO PEPPER — Robert Redford em seu
mais recente desempenho, vivendo o grande personagem da
aviação norte-americana. Ainda no elenco, Bo Svenson, Susan Saradon e Margot Kidder.
Direção de George Roy Hill e
música de Henry Mancini. UA
Rivoli.
LE VIOLON DU BAL —
Em seu quarto mês de exibição,
o filme é estrelado por MarieJosée Nat, que conquistou o
prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 1974. A história de uma mãe judia e seu
filho, durante a II Guerra
Mundial. Participação especial
de Jean-Louis Trintignant. Regency.
TEATRO

TRE LI EU T E N ANT —
Musical-rock baseado nos acontecimentos de My Lai. Escrito
e musicado Dor Gene Curty, Nita Scharfmán e Chuck Strand.
Direção de William Martin. Lyceum.
THE MISANTHROPE — O
clássico de Molière é apresentado pelo Teatro Nacional da
Grã-Bretanha, sob a direção de
John Dexter, estrelado por Diana Rigs e Alec McCowen. A
adaptação é de Tony Harrison.
St. James.
THE ROCKY HORROR
SHOW — Musical inglês que
estréia agora em Nova Iorque,
vindo de Los Angeles. Direção
de Jim Sharman. O texto e as
canções são de Richard 0'Brien.
Belasco.
SAME TIME, NEXT YEAR
— Comédia romântica de Bcrnard Slade sobre um casal que
mantém um único encontro
anual, per muitos anos. Os protagonistas são Ellen Burstyn e
Charles Grodin. Direção de Gene Saks. Brook" Atkinson.

TEATRO

HEARTBREAK — Escrita
em 1917 por Bernard Shaw, a
comédia tem uma nova montagem dirigida por John Schlesinger, com Eileen Atkins, Colin Blakeley, Afina Massey e
Paul Rogers nos principais papéis. Old Vic.
ABSURD PERSON SINGULAR — Comédia de AUan Ayckbourn, também encenada atualmente em Nova Iorque, dirigida por Ene Thompson. Na
versão inglesa os atores são Millicent Martin, Amanda Barrie,
Paul Eddington, John Clive,
Stephanie Turner e David Baron. Vaudeville.
THE GINGERBREAD LADY — A história de uma exprostituta (Elaine Stritch) resolvida a regenerar-se e seu
confronto com o mundo repentinamente vazio de sexo e bebida. A comédia é de Neil Si_i^_____.
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EXPOSIÇÕES

DESENHOS ITALIANOS
DO MUSEU ALBERTINA DE
VIENA — Uma das mais importantes coleções de desenho
do mundo, com obras de Ghiberti, Pisanello, Miguel AngeIo, Rafael, Tintoreto e Veronese. Louvre.
J EA N-BAPTISTE CARPEAUX — Esculturas em már-
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mon e tem a direção de Vivian
Matalon. Phoenix.
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CHR1STOPHE COLOMB
— Laurent Terzief 1 e JeanLouis Barrault representam a
obra mitológica de Paul Claudei. que exalta a descoberta da
América como uma das grandes conquistas do cristianismo.
Música original de Darius Milhaud. Théâtre d'Orsay.
CANTO GENERAL — A
obra do poeta chileno Pablo Neruda conta a história da luta e
da civilização dos povos latinoamericanos e foi musicada pelos compositores Sérgio Ortega
e Gustavo Becerra para uma
montagem supervisionada pelo
próprio poeta, em 1970, em Santiago. Desta versão francesa
participam a atriz Emmanuelle Riva e o grupo chileno Aparcoa, formado por sete guitarristas, flautistas e cantores, a cantora Isabel Parra e o compositor Patrício Castillo. Petit Os-

more e bronze do artista morto há 100 anos. Grand-Palais.
LOUIS XV — Obras de arte e artesanato de um período
da História francesa marcado
pela perfeição artística. Hotel
de Ia Monnaie.
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no Hotel Hilton, de Roma, com um casal escolhido como cobaia. Imediatamente, todos os serviços do Hotel passam a
funcionar, só se interrompendo quando o s
jovens começam a se
desentender. A invenção
é assim revelada ao
grande público, m a s
evidentemente nascem
toda a sorte de problemas religiosos, morais e
científicos.
Seguem-se debates e
pesquisas de opinião, e
finalmente o invento é
industrializado com a
bênção do poder político.
Uma nova categoria de
irá surgir
trabalhadores
"alimentar" as
para
usinas de serviço público, enquanto o consumo
familiar fica por conta
de cada um. Mais uma
vez, porém, os contestatários se mobilizam,
agora contra essa nova .
forma de exploração, e a
palavra de ordem passa
a ser o amor platônico.
A reação não demora, e
o amor platônico é posto
fora da lei...
— A idéia — diz Campanile — me veio à cabeca depois do inverno de
1973 '74, quando em
conseqüência da crise de
energia os carros s ó
podiam circular um
domingo sim e outro
não, de acordo com o
final da placa — par ou
ímpar. Imaginei então
que um dia o sexo poderia salvar a humanidade
de um colapso, e me entreguei à fantasia.
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O QUE HÁ PARA VER

A ENERGIA
DO AMOR
PARA O CONSUMO
DA SOCIEDADE
No futuro,' poderá o
amor substituir todas as
fontes de energia que
servem hoje ao consumo
da nossa sociedade? Esta
é a hipótese que o cineasta Pasquale Festa
Campanile levanta em
seu último filme, O
Amor Deve Ser Bem Feito, uma sátira erótica
com toques de ficção eientífica protagoniz a d a
por Agostina Belli e
Christian de Sica, filho
do realizador Vitorio de
Sica, que consquista seu
primeiro grande papel
no cinema.
— Estou certo de que
o meu filme é absolutamente moral, embora
à primera vista possa
parecer escandaloso —
afirma Campanile, que
se inspirou nas, teorias
do psicanalista e sexólogo Wilhelm Reich para
mostrar a vida no ano
2 000, depois de se terem
esgotadas todas as fontes naturais de energia.
Sem luz, eletrodomésticos, elevadores, carros
e toda a parafernália
que simboliza o progresso do homem, o mundo
caminha na mais santa
paz, até que um cientista, retomando as pesquisas de Reich, inventa
uma máquina que irá
explorar a energia desprendida por um casal
em pleno ato amoroso.
Depois de uma experiência secreta, quando,
inesperada e ine x p 1 icavelmente, todo u m
quarteirão se ilumina, o
cientista resolve fazer
uma experiência pública
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De PAULO PONTES para você lembrar dt
ANTÔNIO MARIA e DOLORES DURAN.
Produção: BENIL SANTOS

Direção: BIBI FERREIRA
4?' e 5?' feiras, 22:00 h. Reservas no
canecãO
6" e sábados, 23:30 h.
246-0617
Domingos 20:00 h.
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TEATRO HOTEL NACIONAL RIO ,
XJAS ÚNICAS APRESENTAÇÕES
15 E16 DEMARCO ^ .
%

VENDAS ANTECIPADAS
- MERCADINHO AZUL

HOtCnAÔIÒNAL

ARTISTA EXCLUSIVO DA COWiNfNIAl DISCOS

*

Liberado para maiores de 14 anos.
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3° Setor CrS 50 00
2. Selor CrS 70.00
or CrS 100.00
lugar marcado.
-10,00
Som
Preço únloo CrS
Domingo dia 16 v.speral a* 18 horas

SABENDO USAR
NÂO VAI FALTAR.
,VI.M.t;:Ktl»T..ffl^«»>»M1''1»*
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XADREZ

- RUY LOPEZ

JORNAL DO BRASIL

D

II | mm

my/ mmmr. mt
mm

¦-£üB£_ Üii
W;

ü

ÜP
m

Posição depois de 19. C4RI

1. C3BR, C3BR; 2. P4B, P3CD; 3. P4D,
P3R; 4. P3TD, P4D; 5. C3B, B2R; 6. PxP,
PxP; 7. B5C, 0-0; 8. P3R, P4B; 9. B2R,
C3B; 10. 0-0, B3R; 11. D4T, C4TD; 12. PxP.
PxP; 13. P4CD, PxP; 14. PxP, C5B; 15. C4D,
D3C; 16. P5C, D4B; 17. TR1B, C2D; 18.
CxB, PxC; 19. C4R, PxC; 20. BxC, DxB
(4C); 21. BxP xq. R1T; 22. BxC, TD1D; 23.
T1D, D4R; 24. P3C, B4B; 25. T2T, D4T;
26. D3C, BxP; 27. T5D, D2B; 28. B6R, D3B;
29. T5BR, D3T; 30. TxT xq. TxT; 31. PxB,
D3B; 32. B3T, abandonam.

Rio de Janeiro, sexta-feira, 14 de março de 1975

'NAO adianta, seVNHORl NAO CONSIGO
..ACERTAR SEU,
CABE_0_,

'NASCISE Bi TWESSDO BONITA» NÃO TERIA
DE PASSAR POR NADA
OISTO!

<5UE TAL .EU IR PRO
CURAR O PAI DO CMCK?
ELE E' BAR_EiRO> TA'
SABEMDQ ? E COMO
SOU AM)_A. DQ CUUCK
ELE TALVEZ.
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O livro escolhido dessa vez é Why You Lose
at Bridge, de S. J. Slmon. Um livro para todos os
níveis, mostrando pontos que deveríamos prestar
mais atenção. Um dos capitulos, por exemplo, trata de ataque (The points you lose in Defense).
Diz Slmon, com toda razão, que o ataque é a parte
mais difícil do bridge. Bons caxteadores são íáceis de encontrar, mas um bom atacante é um
"bicho raro."
Além de ter que sair sem ver o morto, o atacante só sabe que seu parceiro tem 13 das 26 cartas restantes, mas não pode vê-las nem comandaIas. Para ser um bom atacante, você tem que tirar inferências do leilão, imaginar todas as possibilidades, ver o que o carteador está tentando iazer e além disso ter um parceiro que jog_e tão
bem como você. Difícil, não?
Mas existem erros, que fazemos freqüentemente, que podem ser corrigidos para melhorar
seu ataque. As principais causas normalmente
são:
ganhar a vaza prematuramente
atacar "ativo" no momento errado
pensar na hora errada.
Uma das posições mais comuns é aquela que
você tem o A, e quando o carteador joga um suposto singleton para KQxx no morto, você entra
feito um raio. Isso normalmente é uma vaza prematura. Você já pensou que está trocando uma
vaza por duas baldas?
E' claro que você não vai fiar se for a doivn,
mas na maioria das vezes a fiada ou é melhor ou
não prejudica.
Diz Simon, que você só pode se considerar di"fiar",
quando você derrubar uni
plomado em
pequeno slam fiando um A.
Existem dois tipos de ataque: o passivo e o
ativo. O ativo é quando você bate suas vazas antes que o carteador faça as dele.
O problema é que multas vezes, "as suas" não
davam para derrubar o contrato e se você atacasse passivo o carteador não teria vazas suficientes
para cumprir o contrato.
Você não pode ter certeza de qual o melhor tipo
de ataque, mas olhando suas cartas e as do morto
você pode escolher a melhor probabilidade. Vamos dizer que o contrato seja 4 espadas. Já sairam os trunfos e o morto não tem nada interessante a não ser 4 paus de J10. Não houve nada no
jogo que indicasse se a força do carteador é ouros ou paus. Você tem que jogar e está na dúvida se ataca òuros (você tem uma honra) ou se
simplesmente volta copas.
São suas cartas de paus que darão a resposta. Se você tem 2 ou 3 pequenas não há perigo e
você pode atacar passivo, mas se você tem 4 brancas ou uma honra segunda pode não dar tempo
de atacar ouros, antes que ele firme os paus.
Em suma, quando você puder deixe o carteador se "virar" sozinho. O terceiro ponto é pensar
na hora errada.
Pense antes o que você fará com suas honras
quando o naipe for Jogado, pois se você pensar na
hora vai ajudar ao carteador.
Não venha me dizer que você vai. pensar
quando não tiver a carta, pois o mínimo de que podem acusá-lo é falta de ética, e em certos casos
até mesmo roubo.
Lembre-se que o carteador tem- todo o direito de tirar inferências das suas "pens.adas",
mas você não pode hesitar para enganá-lo. O
melhor então é pensar antes para não haver problemas.
E com exemplos fáceis e Interessantes, SImon vai desenvolvendo os pontos mais lmportantes, podendo ajudar bastante a todo tipo de jogadores.

No capítulo 12, finalmente, ele conta um jogo
de rodado. As mãos são verdadeiras e os tipos
criados por Slmon sensacionais. Selecionei a mão
que gosto mais para a semana que vem. E antes
que eu me esqueça: o capitulo sete se chama Não
Dê Aulas a Seu Parceiro!
Vamos todos comprá-lo!
_

NS
Nelly Jaffet

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: Pés. Sistema
Linfático. Metal: Estanho. Cor: Verde-Mar.

Madeleine Arscher

(23 de ítlembr»
a
22 do oulubro)

___
Grande probabilidade de
ser convidado para sócio
em negócios. Estude friamente a situação.

EO
Zilda Dutra
Lizzie Murtinho
Os vencedores ganharam lindos prêmios e ficamos todos esperando a disputa da semana que
vem.
* V*
Com a fusão, as nossas federações também
tiveram que se tornar uma só e para definir o
novo estatuto os representantes dos clubes filiados se reuniram aqui no Rio.
Foi eleito presidente da nova Federação de
Bridge do Rio de Janeiro o Sr Jacyr Maia.
Felicidades a nova Federação.

PARA QUEM NÃO SABE BRIDGE
(XV)
Além de firmar o naipe, você também pode
fazer vazas promovendo suas cartas altas.
Veja essa posição'

-QJ10
?'
XXX

Nesse caso você fará sempre uma vaza pois
QeJ tiram A e K e o 10 fica firme.
E' possível juntar os dois casos vistos até agora, como por exemplo quando você tem

108532
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SO de junho)

Mudanças domésticas.
M a n t enha-se autônomo.
Tensões inúteis devem ser
evitadas.
CÂNCER
(21 de junho,
a
22 de julho)

Procure ter organizado.
Boa disposição para tarefas
de classificação avaliação,
etc.

22 d» «gosto)

m

Pode completar seus planos
sociais. Dia auspicioso para
romance e recreações.

VIRGEM
(23 .de dgoalo

a

32 de setembro)

QJ
KQ6543
D
872

21 de novembro)
___
Realizações de negócios e
assuntos pessoais. Dia de
alegrias.

m

SAGITÁRIO
(22 de novembro
21 de deiembro)

Deixe os temas sociais por
conta do sexo oposto. Cuide de seus próprios temas.
CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro

«_**

i_s__:i

KJ742
D
Q3
Nesta posição você tira o A com a Q, firmando assim K é J, mas além disso se o naipe
estiver 3-3, você também firmará o 7 e o 4. (Lembre-se que o 2 foi jogado junto com a Q).
Deixo duas posições para você dizer quantas
vazas pode fazer:

HH

GÊMEOS
(21 de maio

llAO

Importantes decisões d o
lar. Passe o dia com entes
queridos.
ESCORPIÃO
(23 de outubr»

Bom para quem gosta de
esportes e competições.
Cuidado com os dentes.

(23 de julho
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Aries
(21 de março

TOURO
(20 de abril
a
20 do'caio)

RECEITAS

CRUZADAS

HORÓSCOPO

19 do abril)
O Country Clube recomeçou seus torneios de
Bridge que serão realizados de duas em duas semanas.
O primeiro foi sexta-feira passada e teve como vencedores:
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STARRY

MAIS UM LIVRO

-

O MAGO DE Il>
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SEMPRE SONHEI EM SER
UMA REGINA DUARTE E...
POBRE DE MIM» NAO
PASSO DE UMA BRUXA
DE TELEVISÂO'....
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UM MESTRE DE FISCHER
Wilhelm Steinitz morreu em 1900; no
ano seguinte, Charles Devide publicou um
livro que continha a vida de Steinitz e 73
partidas escolhidas. O tempo passou, Steinitz caiu no ostracismo e o livro esgotouse. Mas a importância de Steinitz era muito grande para que o ostracismo durasse.
Passado mais algum tempo, Réti e Nimzovitch já viam nele o fundador do jogo posicional e o iniciador do xadrez moderno.
Bobby Fischer, dizem, estudou tão profundamente as partidas do primeiro campeão
mundial (oficial) que já ganhou vários jogos empregando as suas idéias. Reaparece,
agora, o velho livro de Devide, editado por
Constable em Londres, e de que extraímos
a seguinte partida, jogada em Havana em
1888. Steinitz joga com as brancas contra
Vasquez, e não encontra muita resistência.
Isso não impede que a partida"estilo
seja um
exemplo característico do seu
modemo", claro e lógico, despido dos artifícios
românticos que ainda faziam furor na
época.
1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3BD,
C3BR; 4. P5R, CR2D; 5. P4B, P4BD; 6. PxP,
BxP; 7. D4C, 0-0; 8. C3D, D2R (era melhor
8... C3BD); 9. B3D, P4B; 10. D3T, P3TD
(C3BD era de novo preferível); 11. P4CR,
P3CR; 12. PxP, PRxP; 13. CxP, D2C; 14.
B2D, P4CD; 15. B3B, B2C; 16. P6R, C3BR;
17. CxC xq. TxC; 18. 0-0-0, B6R xq.; 19.
R1C, BxP; 20. BxPB, DIB; 21. TR1C, P5C;
22. BRxP, abandonam. Se 22... PxB, 23. TxP
xq., seguido de mate.

D

PEANCTS.

AINDA O PEÃO
Falamos, na última coluna, dos problemás que podem .resultar da existência
de um peão isolado, e demos como exemplo
a partida entre Tal e Beliavsky, jogada no
último campeonato soviético. Do mesmo
campeonato é a partida entre Kuzmin e
Gulko, que damos a seguir, e em que a temática é semelhante: o lance 11 das pretas deixou-as com um peão isolado, o que
as brancas logo aproveitaram ocupando a
casa fronteiriça com um cavalo. As debilidades da posição negra vieram subitamente
à tona com um pseudo-sacrifício das brancas (19. C4R!), que permitiu-lhes o ganho
de um importante peão. As pretas recuperaràm o peão com o surpreendente lance
26 (BxP), a que se seguiria, depois de 27.
PxB, D6B (ameaçando 28... TxBI), 28. D1C,
DxPR xq.; 29. R1T, D6B.; 30. T2C, P6R; 31.
D3D, D2C, quando as ameaças de P7R e
T2B permitem às pretas a recuperação da
sua peça. Mas um lance falho das negras
(28... D3B) assegurou a vitória a Kuzmin.
Em vez disso, devaria ao empate 28... BxP
xq.; 29. R2C, D2RÜ; 30. TxB, TxT xq.; 31.
RxT, T1B xq.; 32. T5B, TxT xq.; 33. BxT,
D4B xq. Segue-se a partida.

G

Alegrias pelo reconhecimento de sua capacidade
profissional. Possível promoção de categoria.

_6_ÜH

19 de janeiro)

Ocasião boa para correspondência, assinatura d e
contratos, documentos e
empréstimos.
AQUÁRIO

_

(20 de janeiro
¦'

1S -efevwelHJ

Bom para lidar com clubes
e organizações diversas.
Sociabilidadè ascendente.

H

PEIXES
(19 de fevereira
a
20 de março)

Amplie seu círculo de amizades, faça visitas e promova seus interesses. Novos
amigos.
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HORIZONTAIS — 1 — gênero de algas da família
das Dictióteas; 10 — cidade da Irlanda, capital do
Condado de Kildare; 11 — marcar com estacas os
pontos singulares de uma construção ou eixo de
lima estrada; 12 — planta da família das Ranunculáceas; nigela; 13 — arma de arremesso, na Malasia; árvores das Antilhas; 14 — filho de Pélope e
rei de Micenas, famoso nas lendas gregas pelo ódio
contra seu irmão Tiestes e pela horrível vingança
que contra ele exerceu; 16 — viva; saúde; hierarqula; pobreza; 17 — prurido causado pela dentição
nas gengivas das crianças; nome de uma espécie de
bolos secos; 18 — cidade dos Estados Unidos no Estado de Pensilvania; 19 — gênero de Liliáceas da
América Central, aclimadas nos países temperados;
20 — zero (gíria hoje em desuso, que se aplicava especialmente a resultados de jogo de futebol); 22 —
poema medieval curto, lirico ou narrativo; 23 —
acidentes de terreno que origina o solavanco dos
veículos; costela-de-vaca; 25 — cidade da Bolívia;
27 — sufixo latino que forma substantivos de verbos, designando ocupação, cargo; 28 — meia pipa;
30 — tiu (assim designado pelos anglo-saxões e bávaros); 31 — cortina, muralha que vai entestar com
o baluarte; cadeira em que sentava o juiz da aldeia,
ao ar livre; 33 — gênero de peixes acantopterigios
da família dos pércidas, cuja carne é muito delicada.
VERTICAIS — 1 — capa de vime ou de palha com
que envolvem frascos ou vasos, para se não partirem facilmente (pi.); 2 — nome de um macaco de
cabeça chata e cauda comprida; 3 — título de uma
dignidade instituída por Constantino; indivíduo da
classe dos nobres, na antiga Roma; 4 — medida dinamarquesa de peso equivalente a 0,84 gramas; 5
remoinho na água; 6 — prolapso da vagina; 7
instrumento músico, de sopro, de barro ou metal,
com a forma ovóide e com buracos; 8 — arbusto
africano anual; 9 — véu fino com que as senhoras
mais honestas ou recatas velavam o rosto; 13 —
planta apocinácea cujo suco é empregado —para engrande
venenar as flechas dos Mandingas;' 16
Ilha situada no rio Amazonas; 21 — designação ge—
medida de capacidade para
ral de aves (pi.); 23
sólidos na ex-índia Portuguesa; 24 — o espaço (sobretudo o espaço como âmbito de movimento e de.
geração de processos vitais); 26 — unidade estabcleclda para compensar as diferenças dos efeitos
irradia a
quando a mesma quantidade— de energia —
antiga
arrieira; 32
mesma massa de tecido; 29
moeda divlsionária do Sino. (Colaboração de JOSÉ*
tcllo;
Pe—
Rio). Léxicos utilizados:
RICARDO
íiucno e Casaiiovas.
SOLUÇÕES 00 NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — belarmino; edulo; slre; nicaTemos; ipim;
Bobos; Boa; penedo; no; ri; ac; opa; fiasco; ins;
arrimasse; mouros; asa.
VERTICAIS - benigno; edlpoj luciana; -Iam; ror; ismeni»;
niobe; orsodacnes; egeridas; socos; peio; sisa; vir.
CORRESPONDÊNCIA
JOSÉ RICARDO — Rio - Não conseguimos confirmar
a palavra apne» e o resulrado o confrade \i nofou.
ÒDRAUDE — Rio — Também não confirjnamos nitodemos (com s no final). Onde consta? Desculpe-nos ts
alterações,
Correspondência, colaborações e remessa de livrei e
revistas para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4 — Botafoft)
- ZC-02.

REVERENDO IKE
Roupas espalhafatosamente coloridas, dedos ostentando. anéis de vistosas pedras, ele se move numa atmosfera dourada, tomando água em taças de ouro. Para
muitos, não passa de um charlatão* Mas para seus milhões de seguidores, o Revêrendo Ikè, fundador da Igreja Unida, Instituto da Ciência de Viver, é um sábio e um
' santo, que lhes ensina ocaminho para o que consideram, o pior dos males do mundo: a
pobreza. Com uma renda anual que chega a vários milhões de dólares, o chefe religioso
negro prega a religião do bem-estar e do conforto e repete insistentemente o preceito:
et

A MELHOR COISA QUE SE PODE FAZER PELOS POBRES É NÃO SER UM DELES

> S três horas de uma tarde de domingo,
A
nesta época de dúvidas e inseguran_/jL ça econômica para o povo norte-americano, o Dr Frederick J. Eikerendoetter, fundador e ministro da Igreja Unida,
caminha entre os corredores de seu templo,
um antigo cinema restaurado com esplendor
mourisco em Nova Iorque e em cujas poltronas sentam-se agora cerca de 5 mil fiéis.
Mais conhecido como Reverendo Ike, o ne- .
gro de 39 anos diz que tudo' estará bem
se desejarmos que tudo esteja bem.
— Esqueçam a ,doença e aprendam a
ser sãos. Esqueçam a pobreza e aprendam
a ser prósperos. Aprendam a vencer qual-.
quer limitação e a resolver os problemas
por si mesmos.
Essas palavras, segundo aproximadamente 2,5 milhões de crentes espalhados
pelos Estados Unidos, trazem paz de espírito, saúde e prosperidade. As mensagens
do Reverendo Ike são transmitidas hoje, diariamente, por 1 770 emissoras de rádio em
todo o país, e seus sermões, em vídeo-tape,
"mercados
atingem os chamados
principais",
incluindo Nova Iorque, Chicago, Atlanta, São
Francisco e Los Angeles.
Na atual constelação do evangelismo
norte-americano, o Reverendo Ike e uma
superstar em ascensão. Mas ao contrário de
Father Divine, Daddy Grace, Prophet Jones
e centenas de outros menos conhecidos evangelistas negros que o antecederam, ele não
é um profeta cristão, um apocalíptico ou um
místico religioso.
— Sou o primeiro negro na América
a pregar a psicologia de auto-imagem positiva para as massas negras dentro de um
templo.
Ele está dentro da tradição do erotismo
religioso negro do Sul dos Estados Unidos. Os
cabelos brilhantinados, a figura robusta, um
tanto gorda, o sorriso aberto no rosto liso
transmitem uma sensualidade que atrai e convence. Sua capacidade de transformar a desilusão em exuberante autoconfiança rivaliza
em impacto com a atuação de Elijah Muham. mad, o último líder dos muçulmanos negros.*
Nas palavras de ambos há o apelo à importancia da auto-imagem positiva como chave para
o desenvolvimento individual.
— Os negros na América foram ensinados a acreditar em tudo, menos em si mesmos.
Alguns negros transformaram inclusive a autopiedade numa religião. Estou tentando mudar isso tudo.
OS BEM COMPORTADOS
Os seguidores do Reverendo Ike pertencem geralmente àquele tipo de família negra
cujos membros reúnem seus salários (dois,
três, às vezes quatro)'para manter uma casa na
zona suburbana de Nova Jérsei ou em alguns
setores do Bronx ou de Brooklyn. Muitos ainda vivem em antigos e amplos apartamentos
no Harlem, alugando as dependências disponíveis. Sãò proprietários de tinturarias, de salões de beleza, motoristas de ônibus, empregados de correios ou professores de piano de
adolescentes negros. São possivelmente o povo mais ordeiro dá América, zelosos guardiães da lei, da ordem, do bom comportamento, gente que manda seus filhos, netos e sobrinhos para estudar nos colégios sulistas para negros, nos quais ainda se cultuam rígidos
padrões de moralidade. Os homens andam
sempre barbeados e de roupa bem passada.
As mulheres usam perucas ou esticam os cabe< los semanalmente. Comem bem, vestem-se
de acordo com os padrões e costumam andar
"negros
em Cadillacs tamanho família. São os
responsáveis", que os norte-americanos adoram mas pouco conhecem, e os contestadores

O EVANGELHO DO
LUXO E DO OURO
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para tocar e cantar com sua voz de contralto
o primeiro hino do dia, I Believe (Eu Creio).
Quando entoa as últimas notas, o Reverendo
Ike ocupa o centro do palco e começa seu sermão:
— Em cada um reside o poder de trans-
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Um rei ou simplesmente o Reverendo Ike da Igreja Unida?

formar o sofrimento em alegria, a escassez em
abundância...
O Reverendo reserva um espaço substanciai de seu tempo a leitura de algumas das
milhares de cartas que recebe diariamente.
Muitas delas trazem contribuições em dinheiro. A exemplo de outros líderes de incontáveis seitas, o Reverendo Ike vende indulgências. O Plano do Êxito é enviado pelo correio
aos que mandam determinada contribuição.
Para os interessados em conselhos mais particularizados, Há o Plano de Benção, e uma
carta do Reverendo Ike com orientações específicas sobre situações individuais pode
também ser obtida.
As cartas recebidas revelam que a aplicação dos ensinamentos do Reverendo quase
sempre dá resultados instantâneos, na compra
de carros novos, barcos, refrigeradores, casas
próprias, recebimento de prêmios. Tudo
isso, segundo ele, pode ser adquirido pela
"Lei
cósmica da
aplicação dos princípios da
"conmente".- Essa lei leva a mente humana a
centrar suas energias e sua vontade na materialização de desejos subjetivos".
Mas também ensina as pessoas a não
usar a força cósmica da mente no sentido da
obtenção de milagres ou em outras formas de
misticismo ou superstição. Algumas pessoas
devem concentrar sua vontade na aquisição
de um par de luvas ou de sapatos decentes
antes de pensar em iates e Cadillacs.
O Reverendo fala de seu amor pelo dinheiro com a maior simplicidade. Suas roupas luxuosas, seus relógios de ouro, seus
anéis, tudo é adquirido com os fundos da
Associação Cristã Evangélica Unida, a estrutura empresarial de sua Igreja, presidida por
ele. Esses ifundos lhe dão direito ainda a
possuir duas casas em Nova Iorque, duas
na Califórnia e um número crescente de carros de luxo.
é a falta de dinheiro que está na
raiz de todo o mal.

negros desprezam. Há alguns profissionais liberais entre eles, assim como alguns que vi:
vem de renda imobiliária. Muitos esperaram a
"inteira
vida
pelo aparecimento de um Revêrendo Ike que lhes dissesse que seu trabalho
duro e constante merece um prêmio aqui na
terra. E é o que ele faz, ao aparecer em seu
trono de veludo, ornamentado de ouro.
Deus está em você!
Obrigado — a platéia responde em co—
Deus está em mim!
ro.
CARREIRA DE ÊXITOS
Nascido em RkJgeland, Carolina do Sul,
em 1935, filho do pregador e da professora
locais, Ike começou sua carreira como pastor
auxiliar da Igreja Batista local, aos 14 anos.
Em 1956 formou-se em Teologia e depois de
dois anos como capelão da Força Aérea volrou para Ridgeland, para organizar a Igreja
, Unida de Jesus Cristo de Todo? os Povos. Mas
¦considerava:se destinado a vôos mais altos,
No verão de 1964 chegava a Boston e inaugurava o Tempo do Milagre.
A cura pela fé estava na moda e eu
era o melhor em Boston, tirando pessoas da
cadeira de rodas ou fazendo-as abandonar as
muletas. Derramava um pouco de óleo sobre
elas e mandava que caminhassem, enxergassem ou ouvissem. Não sei se curei muita gente. Mas também estou quase certo de que não
matei ninguém.

Em. Í966, era Boston que. se tornara pequena para ele. O Reverendo Ike mudou-se
para Nova Iorque e estabeleceu seu templo
no prédio de um antigo cinema do Harlem,
durante muitos anos especializado em sessões
contínuas de filmes de eowboy. Eikerendoetter era um nome difícil. Foi aí que resolveu
simplificá-lo para Reverendo Ike.
Começou a ganhar dinheiro num mercado difícil. Nova Iorque sempre esteve cheia
de.pregadores dos mais difirentes estilos. Mas
ele impôs o seu, em programas de rádio e deixando que alardeassem seu luxo, seu modo
de vestir. Em 1969, ele não se conformava em
ser apenas um pregador entre muitos bem sucedidos e achava que devia Ultrapassar os limites do Harlem. Comprou, então, por 600
¦mil dólares, o prédio do grande cinema
Loews, na Rua 175, na Broadway, fechado
"palácios do cineem razão do declínio dos
ma". Foi.quando fundou a Igreja Unida, fun*
damentada doutrinariamente na Ciência de
Viver.
MATERIALIZAÇAO DE DESEJOS
São quatro horas da tarde. O Reverendo
Ike terminou de saudar seus fiéis por entre as
alas do templo. Do fosso onde ficava antigamente a orquestra do cinema, começa a erguer-se um palco móvel cqm um grande piano. Áo teclado, Anastasia Jones prepara-se

A Ciência de Viver sustenta que a mente, a mente humana é o único Deus verdadeiro do universo e o único instrumento eficaz de mudança. Quando os seres humanos
entrarem em contato com todas as verdadeiras potencialidades de suas mentes, quan"mente
.do todas as pessoas puderem sentir a
maior" funcionando dentro delas, começarão então a viver mais integramente.
A palavra do Reverendo dispõe de duas
publicações par$ sua divulgação. Uma é o
The Study Guide of The Science Living, um
manual com os fundamentos da doutrina e
que custa um dólar e 25 centavos (cerca de
Cr$ 8,00). Outra é a publicação bisemanal
Action, com móis de 1 milhão de assinantes. É uma revista em cores, espalhafatosa,
com manchetes' grandiloqüentes e pronun"O Dinheiro, tem resposciamentos do tipo
ta para todas as coisas."
Em 1972, a organização do Reverendo
Ike arrecadou mais de 6,5 milhões de dóiares (cerca de Cr$ 49 milhões). A Igreja .tem
hoje investimentos substanciais em títulos
bancários e do Governo. O Reverendo Ike
parece livre de problemas financeiros para
o resto da vida.
— A melhor coisa que você pode fazer
pelos pobres é não ser um deles. E se quiser
fazer mais, ensine-os a viver por si mesmos.
Se você dá um peixe a um homem, você 6
alimenta por um dia. Ensine-o a pescar e o
estará alimentando para sempre.

Clayton
Do

Riley
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