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COLUNAm\
BOLÍVIA — O Governo da
Coronel Hugo Banzer Sua-
rez implantou ontem a pena
de morte, para o terrorismo,
seqüestros e guerrilhas, e res-
tabeleceu a mesma sentença
para crimes comuns graves,
como parricldlo e traição &
pátria.

Um decreto-lei nesse sén-
tido foi aprovado pelo cor
selho de gabinete, reunido
ontem à tarde sou a preíi-
déncia do Chefe de Estado,
e constitui, aparentemente,
uma resposta à fuga de 11
políticos e cinco soldados
amotinados, quarta-feira úl-
tima.

ENIGMA — Ontem, em
Brasília, os meios governa-
mentais continuavam man-
tendo sigilo em torno da
agenda, da reunião ministerial
iconvocada pelo Presidente
Mediei para segunda-feira
próxima. Em outras oportu-
nidades, os jornalistas conse-
guiam obter informações
junto a ministros'de Estado,
ao Palácio do Planalto. On-
tem, entretanto, cinco mi-
ristros — Andreazza, Costa
Cavalcanti, Rocha Lagoa,
Cirne Lima e CorsetI — fo-
ram procurados, mas nada
revelaram. A única informa,
ção positiva sobre a reunião
é a de que elà será gravada
em vfdeo-tape e retransmiti-
da, à noite, através.de uma
cadela de televisão.

RECUPERAÇÃO — O Mi-
nistro Alcides Carneiro, do
Superior ] Tribunal Militar,
continua em recuperação no
Centro de Tratamento Inten-
sívo do Hospital dos Servido-
res do Estado, onde foi sub-
metido a intervenção cirúr-
gica no sistema circulatório
denominada Ponte Safena,
há 'uma semana. O magistra-
do, embora esteja passando
bem, ainda não tem autori-
zação médica, para receber
visitas.

SOBRAL PINTO — O Advo-
gado Sobral Pinto foi agra-
ciado ontem com a primeira
Medalha Rui Barbosa, Insti-.
tuida pelo Conselho Federal-
da Ordem dos Advogados do
Brasil para distinguir "o ad-
vogado, que mais .se tiver
destacado nos.serviços pres-
tadòs à causa do Direito e à
classe". A medalha foi entre-
gue ontem à noite, em sole-
nídade no auditório da As-
sociação Brasileira de Im-
prensa, presidida pelo Sr.
José Cavalcanti Neves, pre-
sidente do Conselho da OAB.
A Medalha Rui Barbosa-é
trabalhada em .ouro de 22
quilates. ,
13 BILHÕES (NOVOS) -
Até o final dêstè ano, a Su-
dene deverá completar o to-
tal 1.310 projetos aprovados
para o Nordeste — 887 para
3 indústria e 423 para a agri-
cultura é pecuária — tota-
lizando-investimentos da or-
dem de 13,6 bilhões de cru-
zeiros — 13 6 trilhões de cru-
zeiros antigos. A informação
foi dada ontem pelo Minis-
tro Costa Cavalcanti, acen-
tuando que a Sudene vem
aprovando a média dè 200
projetos por ano. Nos seus
sete primeiros anos de fun-
cionamento, ela aprovou ape-
nas 349 projetos (média
anual de 50)
SONDAGENS — Técnicos
da Petrobrás informaram
que os trabalhos explorató-
rios em realização no mum-
cípio de Anhembi, no Vale
do Tietê, São Paulo, ainda
não revelaram a existência
de óleo, nem mesmo a for-
mação de um campo favorá-
vel ao aproveitamento de pe-
tróleo.
RECORDE — A indústria
nacional de autoveículos ba-
teu novo recorde de produ-
ção em outubro último, Com
um total de cerca de.50 mil
unidades de todos on tipos,
segundo levantamento preli-
rtinar realizado pelo Serviço
de Estudos Técnicos e Eco-
tiòmicos do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Tratores,
Caminhões, Automóveis e
Veículos Similares. A maior
produção no corrente apoha-
via sido registrada, até'"en-
tão, em julho, com o número
exato de 48 391 autoveículos.
Nos primeiros 10 meses de
1971, o total da produção au-
tomobilística elevou-se a
quase 430 mil unidades (con-
tra 342.496 em igual período
de 1970), significando que,
até o final do exercício, de-
verá ser confirmada a pre-
visão de mais de 500 mil au-
toveículos produzidos . pela
indústria nacional em 1971.
(São Paulo, Sucursal)

OS GRILOS DE NOVO —
A Secretaria de Agricultura
da Bahia começou a tomar
providências urgentes para
combater um possível ata-

I c;ue dos grilos nas cidades
cie Feira de Santana .e Ca-

1 choeira.

Correio da Manhã Um ilr l.inrltii, (ir),
lanado, i-H-iiil

Ana I.XXI
N.« 24,101

i)iiiim)irix'()xO>io)
Bolsa recebe estímulo,
sobe e fecha em alta

As Bolsas de Valores conseguiram,
ontem, convencer as autoridades
monetárias da necessidade de no-
vos estímulos, para deter a queda
de cotações. Reunido em São Pau-
Io -com diretores das Bolsas pau-
lista e carioca, o presidente do
Banco Central, Ernane Galvêas,
deu o "sim" à redução nas mar-
gens em dinheiro (de 40 para 15
por cento), isto é, nos "depósitos"
leitos pelos operadores nas com-
pras no mercado a termo. Outros
estímulos são ainda esperados,
como reafirmação do interesse do
Governo pela expansão do merca-
do de capitais, para o qual está re-

servado "importante papel" no
ano de 1972, segundo frisou, on-
tem, o gerente do Mercado de Ca-
pitais do BC, Ari Cordeiro, cm Pe-
trópolis. durante o I Seminário de
Analistas do Mercado de Capitais.
A Bolsa do Rio reagiu prontamen-

: te ao incentivo governamental:
i não só acusou avanço de 0.9 por
cento para o índice BV médio,
como, ainda, fechou em alta acen-
tuada. da ordem de 2,3 por cento.
Em São Paulo, após dar posse à
nova diretoria da empresa, o Mi-
nistro Delfim Neto anunciou a
volta da Dominium à Bolsa.
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Os analistas de mercado de capitais reúnem-se desde ontem, nó Quitandinha.

Ações: m$is
maturidade

ao investidor
Bonificações não' são um "rendi-
mento" real,.e é preciso que o in-
vestidor aprenda a selecionar suas
aplicações de acordo com á renta-
bilidade da empresa, e não de ga-
nhos aparentes. Mas êle só mu-
dará quando o próprio mercado
abandonar sua obsessão por "fi-
lhotes", e também as empresas
modifiquem sua política de remu-
neração aos acionistas. Em busca
de maturidade para o mercado de
ações, foram esses os temas ontem
discutidos pelos analistas de mer-
cado, no primeiro dia de trabalho
de seu Seminário.
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Brasa çsjMra
normalização

no exterior
Papéis financeiros do Brasil só se-
rão lançados no exterior depois da
normalização dos grandes merca-
dos de títulos, particularmente os
da Europa, ainda desordenados
em conseqüência da flutuação do
dólar. Técnicos oficiais • adianta-
ram também que bonds do Tesou-
ro Nacional de prazo fixo serão co-
locados nesses mercados e que
êste é o sistema utilizado pelos pai-
ses desenvolvidos para obter re-
cursos' no mercado financeiro in-
ternacional. Os papéis brasileiros
terão ampla aceitação, pensam os
técnicos.
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Sobretaxa: Nixon não
quer aumento para 15%

O Presidente Nixon não quer au-
mentar imediatamente a sobretaxa
para as importações, de 10 para
15 por cento, mesmo que o Con-
gresso dos EUA aprove a autori-
zação necessária, ]á votada pelaComissão de Finanças — disse
ontem o subsecretário, do Tesouro,
Charles Walker. Na opinião do se-
cretário-geral da Organização dos
Estados Americanos (OEA), Galo
Plaza, a América Latina talvez até
fique isenta da sobretaxa, porque

Estados Unidos
venderão

cereais a URSS
Os Estados Unidos vão vender 136
milhões de dólares (CrS 748 mi-
lhões) de cereais para a União So-
viética. O Presidente Nixon ficou"muito satisfeito" ontem com a
atitude de líderes de sindicatos
marítimos que prometeram, desta
vez, não criar obstáculos ao envio
de cereais à URSS. Esta será a
primeira grande venda de cereais
dos EUA à União Soviética desde
que foi aprovada a venda de mais
de 100 milhões de dólares de trigo
em 1963.
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não ê responsável pelos proble-
mas no balanço de pagamentos
norte-americano. A Secretaria do
Trabalho nos EUA anunciou que o
índice de desemprego no país caiu
em outubro para 5,8 por cento da
população economicamente ativa e
o total de assalariados chegou a
um número recorde de 79 milhões
e 800 mil pessoas. Apesar da que-
da, ainda existem 4 milhões e 600
mil pessoas desempregadas.
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Café: Câmara
dos EUA

aprova Acordo
Finalmente ontem, a Câmara dos
Representantes dos Estados Unidos
aprovou, por 200 votos contra 99,
a legislação complementar que
prorroga até 30 de setembro de
1973 a participação norte-ameri-
cana no Acordo Internacional do
Café. O projeto vai agora à Co-
missão de Finanças do Senado.
Em Brasília, o Senador Carvalho
Pinto condenou, ém discurso no
Senado, os expedientes utilizados
pelos EUA para retardar a votação
da lei.
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O presir/ente da Comissão, de Enerqio Atômico dos EUA levou o família a Amchitka,para assistir à explosão.

EUA: Corte

pode impedir
teste nuclear

Só a Corte Suprema dos Esta-
dos Unidos poderá evitar que o
governo norte-americano ordene
hoje, às 19 horas, a explosão de
uma bomba atômica subterrânea
na ilha de Amchitka, Alasca, que
tem uma potência 250 vezes su-
perior à que foi lançada sôbrc
Hiroshima. A decisão final da
Corte será conhecida horas ar.-
tes da explosão, em respbsta a
uma ação movida pelos grupos
que lutam contra a poluição do
meio-ambiente. Centenas de pa-
cifistas esperam chegar à ilha a
tempo de protestar contra a
bomba

Gibson viaja
e conclui

*

negociações
O Chanceler Mário Gibson Bar-
boza iniciará, neste fim de se-
mana, uma viagem classificada
como de estreitamento de rela-
ções com Trinidad-Tobago, Guia-
na e Suriname, onde será reco-
bido pelas mais altas aiilorid;'-
des e concluirá as negociações'
em curso sobre ligações rodovia-
rias e cooperação técnica, eco-
nômica e cultural. O chanceler
vai inaugurar também uma ex-
posição sobre arquitetura bra-
sileira em Port-of-Spain e outra
em Georgetown. O Secretário-
Geral do Itamarati, Jorge Car-
valho Silva, responderá pela
Chancelaria.V^v > Página 16
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A Rainba e o Cavaleiro
Em Munique, Alemanha Ocidental,
a atriz italiana Gina Lollobrigida
filma uma cena de O Rei, a Rainha
e o Cavaleiro, em companhia de
David Niven. O ator inglês está

em grande evidência na Europa nas
últimas semanas, divido a seu li-
vro de memórias, em que conta
com muita graça e inteligência
alguns episódios de seus amores.

Quadrilha
vende casas

da Cohab
O presidente da Cohab, Sr. Ben-
jamim de Morais Filho, infor-
mou ao Governador Chagas
Freitas, ontem, que dezenas de
casas e apartamentos do Esta-
do estão sendo vendidos irregu-
larmente sem o conhecimento
da companhia, desde o início da
atual administração. Segundo o
Sr. Benjamim de Morais, o gru-
po já falsificou até sua assina-
lurà, agindo diretamente junto
aos conjuntos habitacionais: as-
sim que uma casa ou aparta-
mento fica vago, eles procuram
um comprador e fazem a trans-
ferência ilegal.
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Frente Ampla
é favorita

no Uruguai
A coalizão esquerdista "Frente
Ampla" poderá vencer as elei-
ções de 28 de novembro no Uru-
g u a i, segundo pesquisa 

' de
opinião pública do Instituto de
Ciências Sociais da Universida-
de de Montevidéu. A sondagem,
feita em outubro, aponta uma
significativa vitória do cândida-
to esquerdista Líber Seregni na
capital (a metade do eleitorado)
que pode compensar a perda no
interior, onde vencem os "blan-
cos" e" "colorados". A Frente
Ampla pode ter em Montevidéu
31 por cento dos votos, contra
21 por cento do.Partido Colo-
rado, 18 por cento do Blanco e
ainda 22 por cento de indecisos.
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Navios da Unitas, unia atração boje

Os navios da Operação Unitas XII,
da qual participam as Marinhas
dos Estados Unidos, Brasil, Argen-

tina e Uruguai, estarão franquea-
dos hoje à visitação pública, no
pier da Praça Mauá. A maior atra-

ção será a nau-capitània da força
multinacional, a fragata de mísseis
teleguiados Mac Donough,

Fascistas espanhóis destruem 25 gravuras de Picasse com ácido
Página. 6
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Era nuclear

SENTIDO
DE UMA
DECISÃO

FE» DOS
RECURSOS

CLÁSSICOS

UMA NAÇÃO
E SUAS

VOCAÇÕES

Acaba o Senado de aprovar projeto que lhe íoi envia-
dú pelo Presidente da República autorizando a Comissão
Nacional de Energia Nuclear a constituir a Companhia Bra-
sileira de Tecnologia Nuclear. A nova empresa estatal,
vinculada ao Ministério das Minas o Energia, tem como
finalidade fundamental a prospecção das jazidas de mine-
rios atômicos e associados e a promoção de programas de
desenvolvimento de tecnologia nuclear. O enriquecimento
do urânio e o processamento de combustíveis nucleares
irradiados, a produção de componentes de reatores e a' as-
similação do knowhow atômico pela empresa privada na-
cional são alguns dos itens da nova entidade, cujas inicia-
tivas estão destinadas a acelerar o processo de ingresso do
Brasil na idade, atômica.

Ê de transcendental importância a decisão que acaba
de ser tomada pelo Governo brasileiro. Em assembléias e
encontros internacionais os cientistas nucleares têm cha-
mado a atenção dos governos para o fato de estarem cami-
nhando para esgotamento irreversível as fontes tradicio-
nais de energia. Esta previsão alcança o Brasil, conforme
estudos oficiais realizados na esteira daquelas advertên-
cias. As fontes clássicas de geração de energia nunca fo-
ram perenes, nem mesmo as que são representadas pelosrecursos hidráulicos. Quer isto dizer que a marcha parao aproveitamento da energia nuclear, para fins paciflcos,
é uma diátese dos tempos modernos. Hoje, inclusive, já
se sabe que a economicidade desse aproveitamento com-
pensa largamente todos os investimentos que possam ser
destinados à implantação de fontes energéticas nucleares.

Com as reservas de urânio, tório etc, de que dispo-
mos, o Brasil tem condições efetivas para acelerar o seu
processo de nuclearização energética. Por outro lado, con-
tamos também com valiosa equipe de técnicos e cientistas,
alguns de renome internacional, nos dominios da pesquisaatômica pura e aplicada. Não há, assim, razão para maior
retardo na adoção de medidas, como a que o Governo acaba
de acionar, visando o nosso ingresso, como nação moder-
na, na faixa atômica. O empreendimento de Angra dos
heis documenta, aliás, os esforços governamentais orien-
tados no sentido de nossa integração na era nuclear.

Os efeitos secundários dessa integração, que extrapo-
Iam a esfera da produção energética, são também de capi-
tal importância para o processo do nosso desenvolvimento.
A indústria atômica é uma constelação industrial muito
mais do que simples segmento da criatividade manufatu-
reira moderna. Ela determina, assim, uma série de efei-
tos que são tanto de caráter material quanto de feição
cultural e técnico-educacional, efeitos que atuam tanto na
infra-estrutura quanto nas superestruturas de uma nação.
Força o contínuo progresso tecnológico, alfa e ômega da
civilização contemporânea.

Entre as grandes vocações da economia brasileira está,
em primeiro plano, a mineralógica. As províncias mine-
rais de Minas e da Amazônia, as exploradas e as em via de
exploração, documentam essa assertiva, de forma inequí-
voca. A instalação de uma empresa nacional de tecnolo-
gia nuclear não significa, pois, simples fim de um estágio
de aquisição de know-how. Também -levanta a possibilida-
de real de nos transformarmos em nação que elabora os
bens essenciais ao seu progresso, superando a fase de ex-
portação de minérios raros. £ um testemunho de plena
maturidade nacional a conquista desse novo nível da civi-
lização brasileira.
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Gripe
"Médicos e autoridades afirmaram,

durante o recente surto de gripe, que
não existe remédio para a doença,' cuja
evolução é impossível abreviar.

Esqueceram de dizer, contudo, que
para cada gripado individualmente, há
um remédio exato, capaz de curá-lo cm
menos de uma hora!

Não se trata de nova descoberta,
de algum prêmio Nobel. Mas sim de
remédios antigos, que figuram há 150
anos nas farmácias homeopáticas.

Sua escolha porém, precisa ser fei-
ta por médico de alta experiência. Con-
forme os sintomas, indicará Gelsemium,
Bryonla, Supatorlum etc. eíc. E se não
curar logo o doente, a culpa será do
profissional, que não observou bem o
caso. Ou, pior ainda, que não conhece
bastante a doutrina de Hahnneman.

A Homeopatia é um método exato
e perfeito, capaz de curar doentes mes-
mo graves, de modo rápido, suave e...
econômico. -A sua complexidade é po-
rém muito grande: seis horas diárias
de estudo, durante 10 anos, mal bas-
tam para dominar 80% da matéria. Mas
os profissionais dedicados, que a tanto
se dispuserem, terão a satisfação de
realizar curas espantosas. •

No mês de setembro, observei dois
casos de gripe: o primeiro, terminado
em 3 horas com Hopar Sulfuris 30a. 1
dose, No segundo, a princípio atendido
erroneamente (Sulfur 30a), o que fez
perder tempo, foi logo em seguida cor-
rigido para Eupatorium 30a, que líqui-

_ dou a febre e as dores em 1 hora. E' 
note-se que o remédio era um frasco
antigo, comprado há 20 anos na Far-
márla De Faria.,' Em muitos casos anteriores, já
constatei a ação fulminante na gripe,
de Gelsemium, Aconitum, Bryonia etc.
Por exemplo, gripe que atacava a gar-
ganta, e perdurava há 4 dias, com fe-
bre de 39°, foi curada em 40 minutos
(!), com uma dose de Rhus tox 500a.

Também gripe com 38° de tempe-
ratura e que persistia há 2 dias, ter-
minou em 10 minutos com uma dose de
Eupatorium 200». Esta missiva terá fa-
lhado ao seu destino, se gripados co-
meçarem a adquirir tais remédios. Só

O bom tratamento recebido
por um segurado do INPS
numa casa de saúde par-
tieular é tema de* uma'das
cartas de hoje. Para o leitor,
é necessário fazer justiça à
grande maioria dos medi-
cos, profissionais que me-
recém nossa consideração.

médicos de longa experiência podem
receitá-los. Eles são poucos e raros, pois
o ensino da Homeopatia é proibido nas
Faculdades, forçando todos a serem au-
todidatas, o que é um mal.

A. SERRA — Tljuca."
Benefícios

Sou assinante do CORREIO
DA MANHÃ há mais de 10 anos,
jornalista em férias, leitor cons-
tante e, por isso, dentro do espírito
de justiça que eu acredito deva
nortear os nossos atos e também
o que nos inspira a fazer a apre-
ciação dos atos dos outros, pensei
ocupar um pouco do seu espaço
para louvar as atitudes humanitá-
rias do Dr. Benedito Metre, super-
visor dos serviços do INPS, na Ca-
sa de Saúde Dr. Eiras, nesta clda-
de, gesto meu, esse que é como que
uma reposição de conceito ou, ain-
da, uma compensação às muitas
diatribes jogadas contra abnega-
dos facultativos que prestam ser-
viços naquele Instituto.-

Não raro, deparamos com alei-
ves a esses dignos profissionais e,
quase nunca, encômios aos desve-
los e interesses realmente exerci-
dos em benefício dos pacientes,
muito embora seja imenso o qua-
dro dos necessitados que recorrem
aos benefícios do INPS.

Mas eu verifiquei no Sanató-
rio Dr. Eiras, como já o havia
também verificado no Hospital da
Lagoa, que os supervisores são ho-
mens da mais absoluta integrida-
de profissional, sendo fatores úteis
na recuperação dos doentes que
chegam aos seus'cuidados.

Sei que há uma certa detur-
pação quanto aos benefícios do
INPS, mas creio que isso deve pro-
vir de visão de ângulo desfigurado
da realidade dos hospitais que ser-
vem esse organismo da Previdên-
cia Social do Brasil. *

O. B. Martins

COLUNA
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ENGENHEIROS — A Vlgésl»
mu-oltnva Semana Nacional
dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos vnl ser instalada
na próxima segunda-feira cm
Belém do Pará e encerrada a
14 de novembro, O.s Ministros
Jarbns Passarinho, Júlio Ba-
rata e Clrnc Lima silo convl»
dados especiais do Conselho
Federal de Egjenharla, Ar-
qultetura e Agronomia, O Go-
vcmailor Fernando .Oullhon
presidirá a sessão de Instala-
ção. Durante a 28* Semana,
vão discutir e aprovar um
novo Código de Ética para
suas atividades — revelou on»
tem o Professor Fausto Oal,
presidente do Confea. O cõ-
digo cm vigor foi estabeleci-
do em 1957, estando supera-
do, além de Incompleto por
não abranger os agrônomos.
Os engenheiros, arquitetos e
agrônomos vão percorrer
frentes de trabalho da rodo-
via Transamazônlca.

GALEÃO — O Aeroporto do
Galeno, de hoje a 14 de de-
zembro. permanecerá lnterdl»
tado diariamente de uma as
seis horas da manhã, a fim
de que sejam executados tra-
baliu» nas suas pistas para
prevenir Infiltração de águas
pluviais durante o próximo
verão, quando as chuvas silo
mais Intensas. Aproveitando
esse período de interdição, a
Comissão Coordenadora do
Aeroporto Supersônico vai

(eallzar a remoção, a dlnaml-
te. de blocos de pedras n»
área destinada a ampliar as
atuais Instalações. V primei-
ra explosão foi feita na noi»
te de ontem.

GRANDES BARRAGENS —
Durante o Sétimo Seminário
Nacional de Grandes Barra-
gens. que se realiza no Hotel
Glória, o engenheiro Pernan-
do Olavo Francls c o geólogo
Sérgio Brito ressaltaram on-
tem a importância da técnica
de amostragem Integral no
estudo das fundações da Bar-
ragem de Volta Grande. A
técnica de amostragem inte-
gral — introduzida recente-
mente no País — permite a
Identificação de todos os es-
tágios das resistências ro-
chosas intemperlzação das
rochas, além de um maior co-
nheclmento de todas as resis-
tênclas rochosas com menor
número de sondagens.

AUMENTO — O governador
do Espirito Santo, Sr. Artur
Gerhardt, encaminhou ontem
projeto à Assembléia Legisla-
tira, propondo aumento de 20
por cento ao funcionalismo do
Estado a partir de Janeiro de
72, alem de gratificação qflin-
qüenaf por tempo de serviço.
Informa o governador que, em
seguida, enviará projeto esta.
belecendo nOvo enquadramen-
to dos servidores.

VENDAS MAIORES — As
Indústrias Pereira Lopes Ibe-
sa, fabricantes dos refrigera-
dores Clímax e Gelomatlc e
dos condlclonadores Clímax,
Gelctnajtlc e Westtnghouse,
informaram ontem que suas
vendas no primeiro semestre
deste ano foram 40 por cento
maiores que as de Igual pe-
ríodo do ano passado. Pre-
vêem, até o final de 71, alcan.
cem aumento de 60 por cen-
to sobre o total das vendas
efetuadas em 70. Esse resul»
tado representará participa-
çao superior a 35 por cento
no mercado nacional. De Ja-
neiro a Junho deste exercido,
as vendas das Indústrias Pe-
reira Lopes Ibesa atingiram
46,8 milhões de cruzeiros sô-
bre um capital realizado de
18,8 milhões. O lucro liquido
foi de 3,7 milhões de cruzei-
rei, representando 0,17 por
ação. Na venda de condlcio-
nadores de ar está previsto,
até dezembro, um aumento de
110 por cento sobre o anb
passado. Já foram exportados
para diversos paises, no prl-
melro semestre, mais de 8 mil
refrigeradores e 15 mil com-,
pressores. só no mercado ex-
temo, as vendas deverão ul-
trapassar 1 milhão de dólares.

VASP — A Vasp — primei-
ra empresa a fazer o percurso
aéreo Rio—São Paulo, oom-
pletou on*em 38 anos de exls-
têncla. Em 1933, possuía dois
aviões. Hoje sua frota alcan-
ça 73 aeroportos do Pats,
transportando 80 mil passa-
gelros por mês, percorrendo
uma rede de 43 mil qullôme-
tros. Entre o Monospar de
sua Inauguração e os pode-
rosos 'atos de hoje, a emprê-
sa construiu uma história de
ploneirismo. Foi a primeira
empresa aérea a Introduzir,
em 1958, aviões com turbinas,
a primeira também a realizar
vôos regulares entre Rio e
Brasília e Rio—Manaus.

Reunido ontem, sob a presidência do
Ministro Djaci Falcão, o Tribunal Su-
perior Eleitoral respondeu uma con-
sulta formulada pelo TRE de Minas
Gerajs, esclarecendo que a ficha de
filiação partidária poderá ser preen-
chlda por qualquer pessoa, a mão ou
a máquina, e terá de ser assinada
pelo próprio eleitor.

BRASIL
Mediei viaja terça-feira
para visitai* o Nordeste

Requerimento
de informação

O Presidente Mediei Inicia na próxima
térça-felra uma viagem de três dias ao Nor-
deste, durante a qual visitará os Estados de
Sergipe, Alagoas e Paraíba e o Território
de Fernando de Noronha. O ponto alto do
programa será a visita do chefe do Govêr-
no ao campo petrolífero de Carmópolb e à
plataforma submarina da Petrobrás no 11-
toral sergipano.

A visita do presidente a Fernando de
Noronha — onde permanecerá 22 horas —
inclui um roteiro turístico ao' longo da pito»
resca ilha. Para melhor aproveitá-lo, o chefe
da Nação levará consigo apenas uma redu-
zida comitiva de assessores, da qual não fa-
zem parte os jornalistas.

O programa dessa viagem é o seguinte:
Dia 9 — Chegada a Aracaju — por

volta das 11 horas, e deslocamento para o
Aracaju Palace Hotel, onde almoçará com o
Governador Paulo Barreto. A tarde, visita
ao palácio do governo, onde concederá dl-
versas audiências públicas. As 15 horas, des-
locamento para o campo petrolífero de Car-
mópolls, onde percorrerá as instalações do
poço n.o 13. A noite, oferece um coquetel
às autoridades locais.

Dia 10 — Viagem de helicóptero até a
plataforma submarina da Petrobrás, no llto-
ral, que apenas sobrevoará, retornando em

seguida ao aeroporto, a fim de embarcar
para Maceió. Sua chegada à capital alagoa-
na está prevista para as 10 horas e do aero-
porto seguirá para o palácio do governo,
onde concederá audiências, seguindo-se um
almoço com o Governador Afrftnto Lage.

Logo após viajará para Joio Pessoa,
onde chegará por volta das lShSOmln, ru»
mando diretamente para o Hotel Tambaú,
onde ficará hospedado. AH mesmo concede-
rá diversas audiências e oferecerá um co-
quetel ao Governador ErnftnJ Sátiro e aos
comandantes militares da área.

Dia 11 — As 8h30min, decolará para
Fernando de Noronha, onde chegará uma
hora depois. AH, visitará, em companhia do
governador militar, Coronel RuperHno Cio-
doaldo Pinto, o hospital, o ginásio e o Pala-
cio São Miguel. Depois do almoço, no Clube
dos Oficiais, fará um passeio de quatro horas
pelos pontos turísticos, regressando depois à
residência do governador, onde pernoitara.

Dia 12 — As 7h30mln decola para Re-
clfe, onde fará o transbordo para o jato pre-
sldenclal, Iniciando assim a viagem de re»
gresso a Brasília, onde deverá chegar por
volta das llh30mln.

O Presidente Médlci viajará também
para o Rio no próximo dia 25, para uma
permanência de 72 horas.

Líder apoiará alteração
do Conselho de Direitos

O lider do Governo na Câmara dos
Deputados, Sr. Geraldo Freire, referindo-se,
ontem, ao projeto do Senador Ruy Santos,
vice-lider governista no Senado, que alte-
ra a composição e o funcionamento do Con-
selho de .Defesa dos Direitos da Pessoa Hu-
mana, afirmou que "aquela matéria, pen-
dente de decisão da Câmara, como foi apre-
sentada pela liderança, é de interesse da
Arena e do Governo."

Declarou, no entanto, que não man-
teve qualquer entendimento com o Mlnls-
tro da Justiça, Professor Alfredo Buzaid,
sobre a tramitação do Projeto Ruy San-
tos. "Não haverá, porém — acrescentou o,
Deputado Geraldo Freire — qualquer dl-
fleuldade em aprovar as alterações suge-
ridas pelo vice-líder no Senado."

Quarta-feira dá próxima semana, o
projeto será votado na Comissão de Justi-
ça da Câmara, pois, ali, já recebeu parecer
favorável do Deputado arentota do Estado
do Rio, Sr. Luís Braz. Na opinião do Depu-
tado Geraldo Freire, o plenário da Câmara

deverá votar as alterações ainda na pre-
sente sessão legislativa,, "pois '— disse —
para isso, não há necessidade de qualquer
esforço físico."

A seu ver, se se apresentarem emen-
das à iniciativa do Senador Ruy Santos,
e desde que elas sejam boas, há possiblll-
dade de a liderança arenlsta "aceitá-las."

Salientou, adiante, que confia no equl-
librlo e na sensatez doe homens da OposI-
ção. "Por Isso — declarou — aprovado o
Projeto Ruy Santos, estou convencido de
que o MDB manterá seus representantes
no CDDPH."

Ressaltou o líder governista que "nos
paises totalitários não existe conselho desse
tipo.»"Em nosso caso — acentuou — a de-
claração dos direitos individuais consta da
Constituição, por ctíjo resguardo e cumpri-
mento o Governo é o principal responsável.
E toda vez que o conselho, se manifesta em
tal sentido presta uma obra inestimável em
benefício do povo e do próprio Governo que
o dirige.»

Virgílio: eleição direta
é decisão do Presidente

O Senador Virgílio Tàvora afirmou,
ontem, no Monroe, que acreditava na ma-
nutenção do status quo para as eleições mu-
nlclpals do próximo ano e do ano de 1074,
quando os governadores .voltarão a ser elel-
tos pelo sufrágio direto, porque essa é uma
decisão do Presidente da Republica. Acres-
centou o líder arenlsta do Ceará que -só
acontecimentos de graves repercussões na
vida nacional poderia levar o Governo è o
sistema a alterar a Constituição e a legisla-
ção subseqüente que regula a renovação dos
quadros administrativos.

Mantida a atual legislação — assinalou
o Sr. Virgílio Távora — será fatal o en-
foque político da sucessão estadual, polB o
processo direto de escolha «los governantes
difere fundamentalmente da lorma Indireta.
Acha o senador cearense que as grandes 11-
deranças políticas nacionais, estimuladas de
uma parte pelo êxito administrativo do Pre-

sldeme e sua equipe de Govêmo, e, de ou-
tro, pela longa vivência dos problemas po-
lítlcos, terão um importante papel a de-
sempenhar no plelto"de 1974, quando o povo
deverá ser chamado às urnas para referen-
dar a ação governamental.

Embora estimasse que o MDB pudesse
alcançar algum sucesso eleitoral, para evl-
tar que o partido único seja uma fatalidade,
o Sr. Virgílio Távora observa que não é
otimista Um relação ao êxito do partido opo-
siclonlsta em várias unidades da Federação,
porque a verdade é que na maioria dos Es-
tados brasileiros as principais lideranças po-
lítiras se aglutinaram sob a legenda arenls-
ta. Para o representante cearense no Senado
essa é que é a causa verdadeira da situa
ção política do MDB e não foi por outro
motivo,que o partido saiu derrotado nas
últimas eleições.

Chagas suspende cobrança
em Juízo de débito fiscal

O Governador Chagas Freitas decidiu
na tarde de ontem suspender a cobrança
judicial de todos os débitos fiscais de con-
tribuintes para com o Estado_ — exceto
os relativos a casos de sonegação fiscal —,
a fim de que todos os devedores possam se
beneficiar da prorrogação da Lei nú-
mero 1935, permitindo aqueles contribu-
Intes pagar suas dividas sem correção
monetária até 31 de dezembro deste ano.
A medida abrange os débitos do ICM, lm-
posto Sobre Serviços, Impostos Predial e
Territorial.

A informação foi dada ontem pelo
Deputado Sllbert Sobrinho, presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças da As-
sembléia Legislativa, que fêz incluir por
recomendação do Sr. Chagas Freitas, para
ganhar tempo, a prorrogação da Lei 1935,
sob forma de emenda, ao projeto que con-

cede isenção do Imposto Predial por 10
anos às empresas que se. instalarem .na Zo-
na Industrial de Santa Cruz e anistia todos
os débitos fiscais cujo valor seja de até
30 cruzeiros, o que torna sua cobrança antl-
econômica.

O governador da Guanabara mandou
sustar também todos os processos remeti-
dos à cobrança judicial pela Secretaria de
Finanças, no prazo de vigência da I«i 1935,
com base na denúncia formulada ontem na
Assembléia Legislativa pelo Deputado Vil-
mar Palis, da Arena. Esses processos, em-
bora possuíssem prazo para cobrança ad-
ministrativa (com bBse na própria Lei ..
1935), foram ajuizados e sobre eles os car-
tórios passaram a cobrar custas que, em
muitos casos, chegaram a duplicar o valor
dos débitos. Os processos ajuizados lrregu-
larmente serão retirados dos cartórios a
partir da próxima semana.

O-Deputado Atos dt An»
drade (Arena-MG), apre-
tentou à Meu da Câmara
cinco requerimentos de In*
formação, todos indagando
sobre assunto de economia'
domestica da Casa. O depu-
tado mineiro quer saber
quais são os gastos anuais
com a manutenção da reii-
dência oficial do presidente
da Câmara, na Península
Sul, em Brasília. Deseja aa-
ber ainda para quando está
prevista a entrega dos apar-
tamentos que a Câmara está
construindo pata uso dos
deputados. Atos de Andra
de pede à Mesa informações
sobre como se procedeu a
concessão do serviço de rei-
taurante da Câmara, que se-
rá inaugurado brevemente.'
Além disso, pretende ser In-
formado sobre o número de
funcionários da Câmara, e
quantos estão prestando ser-
viço a outros órgãos. Final-
mente, indaga sobre os cri-
térios para a escolha de
deputados e funcionários
que viajam ao. exterior às
custas da Câmara.

0 Vencimentos — O Depu-
tado Marcos Freire (MDB-
FE), reclamou melhores
vencimentos para o fundo-
nalismo, porquanto "a sua
quota no esforço produtivo
da Pátria não tem sido su-
ficlentemente recompensa-
da pelo reconhecimento pie-
no dos seus direitos".- "De
nada adianta acenar-se cqm
o propagandístico "Progra-
ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Públi-
co", em termos de aumento
de poder aquisitivo,'pois os
seus recursos só serão dis-
poníveis em caso de enfer-
midade, aposentadoria e
morte, t preciso, também,
soluções para a vida, para o
bem-estar dele e de sua fa-
mília, para a alegria e- a fe-
licidade" — argumentou o
vice-lider do MDB.

PDR — O professor Pe-
dro Alelxo declarou ontem
em Curitiba que a Comissão
Nacional e as Comissões Re-'
gionals do Partido Democri-
tico Republicano pretendem
promover o registro do ter-
ceiro Partido até marco, a
tempo de apresentar candi-
datos.da agremiação às elei-
ções municipais do ano que
vem.

Rondon — O governa-
dor de Minas Gerais, sr.
Rondon Pacheco, estará, ho-
je, à tarde, em Brasília. Se-
gundo elementos do coman-
do arenlsta, a viagem do ex'
presidente do Partido gover
nista se prende à investi
mentos à serem feitos em
Minas.

Aposentadoria — O Depu-
tado J. G. de Araújo,Jorge
(MDB-GB) apresentou on-
tem dois projetos de lei: um
que libera os motoristas da
obrigatoriedade do uso dos
cintos de segurança, novo-
ou usados e de qualquer ti-
po, e outro que altera dispo-
sitivos da Lei da Previdência
Social com o fim de cone»-
der aposentadoria integrai
por invalidez a todos os sé-
gurados portadores de mo-
léstias, ou vítimas de aci-
dentes, que os incapacitem
definitivamente para o tra-
balho.

Recesso — O Deputado
Francelino Pereira (Arena-
MG) acredita que sua Idéia
de criação . de uma grande
comissão mista, para funclo-
nar no período do recesso
parlamentar, pode ter futu-
ro, uma vez que o próprio
Governo Federal teria inté-
rêsse em que as suas men-
sagens pudessem ter início
de encaminhamento durante
o recesso.

Precipitação — Analisan-
do ontem o panorama pollti-co partidário, especialmente
o lançamento prematuro de
algumas candidaturas à su-
cessão do Governador Laudo
Natel, círculos políticos da
Arena paulista disseram que
tais movimentações "são ab-
solutamente artificiais e a
nada conduzem".
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CDLIM
SUPREMO — Dentre oa can
dldalos que vém sendo lembra-
doa para uma vaga que ocor-
rerà em fevereiro de 1972 no
Supremo .Tribunal Federal,
consta como candidato "forte"
o ex-governador da Bahia,
Luis Viana Filho. A vaga no
STF, que será preenchida por
nomeação do presidente dai
República, ocorrerá com a apo-
lentadorla do Ministro Adall-
cio Nogueira, que atingirá em
15 de fevereiro de 72 a Idade
limite para o exercício do
cargo.(70 anos).

COMANDO — O General Ola-
vo Viana Moog, atual coman-
dante da 6.* Divisão de Infan-
tarla, sediada em Porto Ale-
gre, deverá cemandar a 11.*
Região Militar e Comando MU
litar do Planalto, em Brasilli.
Substituirá o General Dlosco-
ro Gonçalves VaUe, que soli-
citou transferência para a re-
serva. O comando da 6.* Dl-
vlsao de Infantaria deverá ser
assumido pelo General Adolfo
Joáo de Paula Couto, Irmão
úo General Ruy de Paula
Couto, Chefe do, Estado-Malor
do III Exército.

FUNRURAL — Foi encaml-
nhada ontem ao Congresso
Nacional mensagem do Presi-
oente Mediei, submetendo
á apreciação do Legislativo,
acompanhado de exposição de
motivos do ministro do Tra-
balho e Previdência Social,
projeto de lei que estabelece
o regime de gratificação ao
pessoal à disposição do Fun-
rural.

TRANSAMAZÔNICA — O
presidente da República apro-
vou a liberação da quantia, de
Cr$ 29.304.660,00, para aten-
der ao programa de pesquisa,
endemlas, assistência médico-
sanitária e administração da
Operação Oswaldo Cruz, que
está sendo aplicado na região
da Transamazônica.

FOTOGRAFIA — Concorren-
do com o trabalho Intitulado
"Eduardo", no Salão Interna-
cional de Fotografia de Como,
Itália, a fotógrafa amadora
brasileira Marlza Falladlno
conquistou para o Brasil a
Medalha de Ouro referente
ao primeiro prêmio outorgado
pela mostra, que somente exi-
be sllds. Mariza concorreu
com outras quatro mil foto-
grafias enviadas por amado-
res de vários países. •

CONCURSO — O Tribunal
Regional do. Trabalho de Ml-
nas Gerais anunciou que a
partir do próximo dia 16 es-
tarâo abertas as Inscrições
para concurso público destina-
do a ampliar o quadro de
juizes substitutos.

FRETES — Cobrindo uma
área que apresenta perspecti-
vas otimistas em relação ao
mercado exportador brasileiro,
a Conferência de Fretes Bra-
sil/Caribe/Brasil acaba de ter
aprovado o seu Acordo Básico.
Como integrantes da Confe-
rêncla — juntamente com ar-
madores americanos, Ingleses,
holandeses e argentinos —
participam a empresa L. Fl-
gueiredo — de Santos — e a
Companhia de Navegação Lói-
de Brasileiro.

INPS — O presidente do ....
INPS, Professor Kleber Gal-
lart, comunicou ao ministro
do Trabalho e Previdência
Social que 16.450 empresas
requereram o parcelamento de
seus débitos com o Instituto,
atendendo ao que foi deter-
minado em portaria do pró-
prio MTPS. Tais empresas
apresentaram comprovação
patrimonial e dos índices eco-
nômicos, bem como compro-
ração das contribuições refe-
rentes aos três últimos me-
ses, Imediatamente anteriores
e manutenção, em dia das
contribuições vencidas.

GARCIA LORCA — A colo-
cação, no Museu de Arte de
São Paulo; do monumento a
Garcia Lorca criado pelo es-
cultor Flávio de Carvalho vai
ser reivindicada ao Prefeito
Figueiredo Ferraz num memo-
rial de escritores e artistas
brasileiros. O monumento, o
primeiro em todo o mundo
em homenagem ao grande
poeta e dramaturgo espanhol,
foi danificado por um grupo
extremista quando colocado
numa das praças da capital
paulista.

CENSURA — A Censura Fe-
deral decidiu proibir a exibi-
ção, em todo o território na-
cional, do filme Ritual dos Sá-
dlcos, dirigido por José Mo-
Jica Marins, por entender que
a película "fere o decoro pú-
blico, a moral e os bons cos-
tumes". Pela mesma razão foi
também proibida a exibição
do filme norte-americano Joe,
dirigido por John Avildsen.

DIREITO DO AUTOR — p
Brasil foi reeleito, ontem, em
Paris, por unanimidade, para
o Comitê Intergovemamentai
do Direito do Autor, junta-
mente com a Espanha. Do Co-
mlté fazem parte ainda a Ale-
manha e Israel.

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organização

bancária. 44501

Transamazônica terá
10 agências bancárias

O Banco Central divulgou ontem três resoluções do
Conselho Monetário Nacional: duas de aplicação na Ama-
zônia e uma dispondo sobre critério de contagem de te"m-
po de serviço dos participantes do Programa de Inte-
gração Social (PIS) e do Programa de Formação do Pa-
trimònio do Servidor Público (Pasep).

Pela resolução n.o 193, o Conselho autoriza concor-
rêncla para concessão de carta-patente, com vistas à Ins-
talação de dez agências bancárias ao longo da Transa-
mazônlca, em centros urbanos na faixa de dez quilôme-
tros do cada margem da rodovia, no trecho Estrclto-AHa-
mira-Italuba-Humaltá.

Com a resolução n.o 195, institui um programa espe-
ciai de crédito rural destinado à recuperação de peque-
nos e médios agricultores e criadores da região amazônl-
ca, no valor de 40 milhões de cruzeiros.

O Banco da Amazônia será o executor desse progra-
ma, mediante empréstimos a prazo de oito ano^, com
três do carência c juros do 12 por cento ao ano! Serão
atendidos os que tiveram suas explorações prejudicadas
por enchentes e outras adversldades climáticas, que os
Impossibilitaram de solver seus compromissos com aquê-
le Banco e o Brasil do Brasil.

Também por decisão do Conselho Monetário Nacio-
nal, o Banco do Brasil vai adquirir e pagar, imediata-
mente, 500 mil sacas de amêndoas de cacau, que serão
destinadas à fabricação de produtos industrializados de
exportação. A compra será feita pela Carteira de Comer-
do Exterior (Cacex).

A deliberação foi sugerida pelo próprio ministro da
Fazenda, que recentemente prometera ao Governador An
tônío Carlos Magalhães, da Bahia, encaminhar uma SO'
lução para a crise que atingiu os cacauicultores. Êstes en-
tendem que sua situação melhoraria não só pela venda
Imediata desse volume de cacau, mas pela sua retirada
no mercado. A crise é de preços, que estão em baixa no
momento em que a Bahia conta com a maior safra de
cacau de todos os tempos.

Foi aprovada, também, pelo Conselho Monetário uma
proposta do Ministro Pratinl de Morais, da Indústria e do
Comércio, para concessão de estímulos financeiros a usl-
nas e fornecedores de cana-de-açúcar da região Norte-
Nordeste. Com base nessa decisão, o Banco do Brasil
concederá financiamentos destinados à modernização de
usinas e racionalização de lavouras canavieiras. Os usl-
neiros terão, também, no Banco do Brasil, cobertura fl-
nanceira para seus pastos decorrentes de fusões, lncor-
porações e «localizações de usinas e aglutinação de cotas
individuais de fornecedores de cana.

Causas do êxodo rural
Ao tecer considerações sobre o Proterra, o Senador

Arnon de Melo, na tarde de ontem, referiu-se à difícil
situação do homem na região nordestina, que "vive mar-
ginallzado" e examinou o fenômeno do êxodo rural, iden-
tificando-o não apenas nas esperanças que a cidade des-
perta, mas "no desamparo do homem dó campo".

Após citar o fenômeno de Israel, onde a migração é
das cidades para os campos, o senador alagoano disse
que não é mais-possível fazer agricultura dependente
apenas do sol e da chuva.• Ao concluir, o Senador Arnon de Melo disse que o
Proterra chega "num momento propicio para beneficiar
o homem que trabalha à terra e à região.

Miss Brasil é deleite

para jornal londrino
"Deleltosa" foi a qualificação dada ontem pelo jornal

londrino Times, a Lúcia Tavares Petterle, candidata do
Brasil ao concurso "Miss Mundo", que se rallzará no pró-
xlmo dia 10 (quarta-feira) na capital Inglesa. "Miss Bra-
sil n.° 2", que é também "Miss Guanabara" (eleita pelo
Tijuca Tênis Clube), participou na noite da última quinta-
feira do banquete oferecido anualmente pelos organizadores
do concurso, no Varlety Club, às candidatas ao "Miss Mun-
do".

Enquanto as representantes dos demais paises entrega-
vam aos participantes do banquete presentes como bonecas,
garrafas de licor e moedas raras, Lúcia despertava a aten-
ção de todos ofertando pedras preciosas brasileiras, inclu-
slve uma esmeralda, um topázlo e uma água-marinha, além
de fazer grande propaganda do Brasil através de Imensa
quantidade de catálogos que destacavam as maravilhas do
Rio, de Salvador, Brasília, Cabo Frio e Ouro Preto. Um dos
que se Interessaram pelos catálogos foi Lord Mountbatten,
tio do Príncipe Phlllip (marido da Rainha Elizabeth) e ex-
chefe do Estado-Malor britânico (Lúcia sentou-se ao lado
dele).

— Para mim, o concurso chegou como uma oportuni-
dade maravilhosa de viajar e atrair a atenção de todos
para o meu pais — declarou Lúcia, um pouco rouca, aos
jornalistas ingleses, salientando que "gostaria de visitar
alguns hospitais psiquiátricos, campo em que os médicos
britânicos evoluíram consideravelmente" (Lúcia cursa o
3.° ano de Medicina da Universidade Gama Filho.)

Quanto ao "Miss Mundo" e às 30. mil libras (410.250
cruzeiros) que o concurso oferece às primeiras classificadas, a
representante brasileira encolheu os ombros e disse: "Seria
bom ganhar uma fatia deste bolo. Mas, se não ganhar, mes-
mo assim me sentirei recompensada pela oportunidade que
tive de conhecer a Inglaterra e de promover um pouco o
meu país. Ainda mais porque vou dar um giro pela Europa
depois do concurso."

Movimento de Educação de Base
Entidade de Utilidade Pública, Decreto N.° 62360/68

COMUNICADO
1. Reunida no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de novembro,

a atual Presidência do Movimento de Educação de Base,
eleita no dia 23 de agosto passado, tratou dos problemas
do MEB, particularmente de sua programação para o
ano de 1972 e da ampliação da presença e da ação do
MEB na Amazônia.
Sobre a ação do MEB na Amazônia, podemos informar
que será assegurada a presença do Movimento em nume-
rosas agrovilas e agrolândias nascentes ao longo da Ro-
dovia Transamazônica e da Rodovia Santarém—Cuiabá.
Esta presença do MEB será assegurada pelos sistemas
já existentes em Marabá e Santarém, aos quais serão
anexados os novos sistemas do MEB a serem criados em
Altamira, itaituba, Picos. Jacareacanga, Humaitá, Lábrea,
Boca do Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Velho.

2. Tomando conhecimento de um artigo, publicado num ves-
pertino do Rio de Janeiro, em data de 26/10/71, que se
refere a uma aula de conteúdo ideológico inadmissível.
proferida em nome do MEB. através da Rádio Assunção
de Fortaleza — artigo que já foi objeto de resposta da
Secretaria Geral da CNBB —, a presidência do MEB, na
esteira da nota já divulgada pela Conferência dos Bispos
do Brasil, esclarece que o fato aludido existiu, no dia
16 de agosto de 1971. e que os responsáveis pelo mesmo
foram demitidos do MEB .no dia 30 de setembro passado.

3. A nova presidência do MEB, eleita pela Comissão Re-
presentativa dos Bispos do Brasil, no dia 23 de agosto
de 1971, tem consciência de sua missão de fazer do MEB,
cada vez mata fiel k orientação do Episcopado do Brasil,
um Instrumento de' ação da Igreja, em prol da pro-
moção integral' do homem brasileiro. E também de sua
evangellzação, conforme já frisou a supramencionada nota
da Secretaria Geral da CNBB.
Neste espirito, serão enfocadas todas as atividades do

Movimento de Educação de Base, e para a consecução desse
objetivo serão tomadas as medidas que a decisão de tra-
balhar, o bom senso e a coerência apontarem como neces-
sárias.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1971

Dom Luclano José Cabral Duarte, Arcebispo de Aracaju
Presidente do CDN do MEB

Dom Nivaldo Monte, Arcebispo de Natal •
Vice-Precsidente do CDN do MEB

Prof. Gilson Galvio Moriei
Coordenador Nacional

ONU (fiier
ver casa-
embrião

A.Organização cln> Nações
Unidas (ONU) vai enviar
técnicos no Brasil, com o ob-
Jctlvo de estudar a vlnbill-
dade da Implantação cm ou-
tros países do pijDjoto da"casa-embrlão" que o Govèr-
no de Pernambuco vnl lan-
car no Recife, visando ã ex-
tlnção dos mocambos (fave-
Ias).

O projeto consiste na cons-
trução de pequenas moradias,
mas quo possuem área, onde
a família poderá futuramen-
te construir, c que poderão
ser adquiridas a preços sim-
bóllcos, variando entre 8, 10
e 12 cruzeiros mensais, de
acordo com o número de
membros da familia e de sua?
possibilidades.

Há três tipos de "casa-em-
brião": com um salão gran-
de e um banheiro; com sa-
lão. banheiro e um quarto e
com salão, banheiro e dois
quartos. O mais Importante
do projeto é que as casas se-
rão vendidas mesmo às famí-
lias cujos chefes estejam de-
sempregados e que somente
começarão a pagar a presta-
ção após encontrar trabalho.

Todos os conjuntos serão
dotados de escola, posto mé-
dlco e creche, além de um
centro profissional, onde re-
rão realizados permanente-
mente os mais variados cur-
sos.

i O Governador Eraldo Guel-
ros, através da Secretaria As-
sistente. pretende, com a
construção das "casas-em-
brião" não apenas acabar
com os mocambos do Recife,
mas recuperar socialmente
seus moradores.

Homenagem
a Barreto
Campello

O Senador Paulo Guerra
deixou consignados nos
Anais da Câmara Alta, em
discurso proferido hoje, "O

pesar e os sentimentos do
pernambucano, com o faleci-
mento, no último dia dois, do
mestre Barreto Campello.
professor de Direito Penal
da Faculdade de Direito do
Eecife, onde ingressou de-
fendendo a tese da coloniza-
rão da Amazônia".

Depois de afirmar que o
extinto professor fora o pri-
meiro promotor público-'do
Recife e traçando linhas
biográficas do mesmo, o se-
r.ador pernambucano lem-
brou muitas de suas obras,
como Menores Delinqüentes,
Características de Direito Pe-
nal Militar Indlvldnalbaçáo
da Pena, Colonização Penal da
Selva Brasileira, Pelo Cato-
licismo e pela Unidade Poli-
tica do Brasil, Erros e Cri-
mes, Memorldanlsmo e Du-
pia Nacionalidade dos Fortu-
guêses no Brasil, tese muito
comentada nos últimos me-
ses, quando os Governos bra-
sileiros e portugueses atrl-
buíram aos cidadãos desses
dois países direitos idênticos.

O Parlamentar acentuou
que "vale destacar que essa
idéia, apresentada e defen-
dida em 1942, em conferên-
cia pronunciada pelo Pro-
fessor Barreto Campello, no
Gbbinete Português de Lei-
tura, em Recife, foi final-
mente adotada pelo Direito
Constitucional Brasileiro, 27
anos depois, tendo sido re-
editada em 1969, pela Uni-
versidade Federal de Per-
nambuco.

Cientista fala das' novas
drogas que curam câncer

A droga Italiana chamada Adrlamlcína,
usada no tratamento da leucemia, e um
medicamento denominado BCNU, usado es-
peclalmente do tratamento do câncer do
pulmão, foram apontados ontem pelo Dr,
Irwln Krakoff. da Divisão de pesquisas Qui-
mloteráplcns do Sloan Kctterlrg Institute,
de Nova York, como as últimas novidades
na cura do câncer que estão sendo estudadas
nos Estados Unidos.

O Dr. Krakoff, que esta presidindo no
Copacabana Palace o Fórum Internacional
sobre a Bleomicina. antibiótico descoberto
cm J902 pelo cientista Japonês Hamao Ume-
zawa c que vem sendo utilizado desde 1965,
relatou sua experiência com 224 pacientes
tratados com a Bleomicina no Memorial Hos-
pitai de Nova York:

— ü medicamento c útil em certas
formas de câncer como os da cabeça e do
pescoço, e no tratamento tle pacientes em
estágio muito adiantado da doença.

Destacou ainda o cientista que nos Es-
tados Unidos morrem anualmente de cún-
cer cerca de 50 mil pessoas, gastando o pais
200 milhões de dólares em pesquisas para
a cura da doença. "Somente o Sloan Ket-
terlng Institute — disse — mantém 800
cientistas e 1.200 técnicos dedicados a in-
vestlgar o câncer, despendendo anualmente
40 milhões de dólares em pesquisas e tra-
tamento de doentes."

Para o Dr. Irwln Krakoff, foi no tra-
tamento da leucemia e dos llnfomas que a
Medicina conseguiu melhores resultados até
agora.

Outros 24 médicos dos Estados Unidos,
Japão « América Latina relataram tam-
bém, na reunião de ontem do Fórum, suas
experiências com o medicamento desço-
berto pelo Dr. Hamao Umezawa, que está
no Rio como convidado especial do sim-
pósio. f

O Dr. Karl Agre, dos Estados Unidos,
apresentando resultados do tratamento
com a Bleomicina, em 770 pacientes, de-

clarou que o medicamento mostrou-se «ti
caz no tratamento de pacientes em fase fl
nal c pré-final, com câncer de células es
camosas da cabeça, pescoço, lnrlnge, cér-
vlx, pele e pênis, em pacientes com doen-
ças do Hodgkin c outros llnfomas, e em
pacientes com câncer dos testículos. Sa-
lientou, entretanto, que a droga apresen-
tou pequena ou nenhuma eficácia no tra1
tamento do pacientes com cftncer do pul
mão.

Comentando a toxicidade do medlcamen
to, disse que a droga afetou prlncipalmcn
te a pele e os pulmões, sendo que a toxl-
cidade pulmonar apresentou índice de 10
por cento, tendo sido responsável por seis
mortes, devido à flbrosc. Febre,, náuseas
e vômitos foram alguns efeitos colaterais
observados. Não se notou, entretanto, evi-
déncla de toxicidade para o fígado, rins. ou
medula óssea.

O chefe do Comitê de Pesquisas Clf-
nicas da Bleomicina, Tokujl Tchikawa, dl-
retor do First National Hospital of Tóquio
e o primeiro médico a empregar antibióti-
co japonês anticancerlgeno, afirmou que "a
Bleomicina pode ser eficaz contra carcino-
ma de células escamosas, Independente de
sua localização, e que a droga pode ser atl-
va contra alguns tumores cerebrais".

Também as observações do tratamen-
to com a Bleomicina cm 11 pacientes do
Serviço de Hematologia do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, foram apresenta-
dos na reunião pelos médicos Mlchel Ha-
mlr e Diana Pozzi. Segundo eles, não foi
obtida nenhuma cura completa nos 11 ca-
sos estudados, só tendo havido diminuição
de intensidade, enquanto se fazia uso da
droga. Afirmaram que a administração
prolongada da droga, trouxe efeitos tóxicos
em dois doentes, e que, segundo os dois
médicos, limita o uso do medicamento.
(AE).

Congresso de paralisia cerebral
O IV Congresso Brasileiro de Parall-

sla Cerebral que será instalado amanhã, às
20 horas, no Centro de Convenções no Co-
pacabana Palace, vai apresentar, entre ou-
tros pontos, os problemas de Integração na
comunidade dos pacientes reabilitados de
paralisia cerebral,' debatendo a necessida-
de de conscientizar a sociedade através da
informação sobre a doença.

Segundo os coordenadores do Con-
gresso, 70 por cento dos participantes sâo
jovens. Explicam o Interesse, situando a
doença como problema técnlco-cientlílco e
social, e devido também ao impulso que o
tratamento da paralisia cerebral vem to-
mando nos últimos anos, não só no Brasil
como em todo o mundo,

A criança afetada pela paralisia cere-
bral, esclarece o médico Juércio Sama-
rão Brandão, embora a expressão sugira
paralisia, não é paralítlca. O que lhe falta,
em geral, é a coordenação de movimentos.
Sua lesão está localizada em algum lugar
do cérebro e corresponde a uma seqüela
deixada por um processo patológico que
ocorreu em um período anterior, durante
ou logo após o parto, nos primeiros meses
de vida, e que na sua evolução destruiu
algumas células motoras. Os distúrbios de-
correntes da própria lesSo Impedem que a
criança aprenda sozinha a realizar todas as
ações que a criança comum consegue. A

paralisia cerebral não é contagiosa, sempre
tende a melhorar e raramente afeta a in*
teligência.

Em cada mil crianças, cinco nascem
com lesões cerebrais, que impedem que
elas tenham uma postura e coordenação de
movimentos normal. Esclarece o médico
que, para cada 100 crianças com paralisia
cerebral, a metade é perfeitamente recupe-
rável e pode ser Integrada na sociedade.
No Brasil existem cerca de 74 mil casos.

— O Governo brasileiro já demons-
trou que está ciente das características da
doença e sabe que é um problema que de-
ve ser resolvido — salientou Juércio Bran-
dão —. Como prova dessa intenção, temos
o decreto de proteçSo a Infância e a pre-
sença do Presidente Mediei no último con-
gresso da Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais.

Na Guanabara, há aproximadamente
seis mil famílias que têm crianças com
problemas de paralisia cerebral. A falta
de uma estrutura técnico-social e assis-
tenelal para atendimento dessas crianças é
ainda um problema a ser vencido. Em vis-
ta disso, os organizadores do IV Congresso
de Paralisia Cerebral convidaram o gover-
nador da Guanabara para presidente de
honra do encontro, com o objetivo de
aproximar cada vez mais o Governo dos
problemas decorrentes dos excepcionais,

Pára-quedistas realizarão
manobra perto de Resende

No período de 8 a 11 de novembro, a
Brigada de Pára-quedistas do Exército
realizará as manobras de fim de ano, na
Região de Resende, Estado do Rio de Ja-
neiro. O exercício tem como finalidade
avaliar os índices de instrução alcança-
dos, e vigor físico dos pára-quedistas e,
em especial, testar a força do batalhão em
missão independente afastado de sua base.

A manobra será um exercício de guer-
ra regular, num território ocupado por
cinco países: azul, amarelo, vermelho,
verde e roxo. Serão também treinados ai-
guns aspectos de contraguerrilha. A tropa
será deslocada no dia 8 de novembro, se-
gunda-feira próxima, do Quartel da Vila
Militar, e permanecerá até o dia 11 em
Resende realizando as diversas fases do
exercício, inclusive com execução de tiro
real.

O comandante da Brigada Aeroterres-
tre, General Hugo de Andrade Abreu,

acompanhará a manobra que será o exer-
cício final para avaliação do índice de
aproveitamento da tropa. Tendo como base
o Batalhão de Infantaria, comandado pelo
Tenente-Coronel Décio Cunha, o qual será
reforçado com uma companhia de fuzl-
lelros do 3.° Batalhão de Infantaria Aero-
terrestre, uma Bateria de Obuses do 1."
GA Aeroterrestre, um pelotão de Enge-
nharia da Companhia de Engenharia Aero-
terrestre, uma equipe da Companhia Su-
primento e Manutenção de Pára-quedas
e 3 equipes do destacamento precursor,
a tropa terá um total de 760 executantes
em exercício.

O efetivo lotai, que participará do exer-
cício de manobra, será de 850 homens
com cerca de 80 viaturas de diversos tipos
e todo o material e equipamento neces-
sários para um combate do curta duração
—- 2 a 3 dias.

^ Banco do Brasil,
AVISO

CONCURSO DE AUXILIAR DE ESCRITA
i O BANCO DO BRASIL S.A. convoca os candidatos aprovados com

classificação de 224» até o 372» lugar no concurso de Auxiliar de Escrita n»

113, realizado em 25.10.70, nas cidades de Niterói (RJ), Campos (RJ) e Vol-

ta Redonda (RJ), a comparecerem, munidos do respectivo cartão de inseri-

ção, à Rua da Alfândega, 80 — 6' andar — Divisão de Movimentação do

Pessoal do Departamento Geral do Funcionalismo, nos dias e horas abaixo

discriminados, a fim de tratarem de assunto relativo à localização nu Estado

do Rio de Janeiro:

Classificação Dias

224? 252?
253* 288"?
289° 329?
330» 372°

16.11.71
16.11.71
17.11.71
17.11.71

Horário

10 horas
15 horas
10 horas
15 horas

Os candidatos abrangidos pela classificação acima, porém ja nomeados
por se, terem oferecido para servir em outras regiões da conveniência do
Banco, estão, obviamente, dispensados desta convocação.

A ausência do candidato no dia e hora acima estabelecidos determinará
a perda da preferência para escolha da localização.

Rio de Janeiro (GB), 4 de novembro de 1971

DEPARTAMENTO GERAL DO FUNCIONALISMO

MINISTÉRIO DA
INDÚSTRIA E DO

Celso Albano Costa
Chefe

6334

INSTITUTO DO AÇÚCAR
E DO ÁLCOOL
DIVISÃO DE

EXPORTAÇÃO
EDITAL N.° 35/71

O Instituto do Açúcar e do
Álcool comunica que vende-
rá às 16 (dezesseis) horas do
dia 10 (dez) do corrente mês,
na Divisão tle Exportação, á
Praça 15 de Novembro n.° 42
— 4.o andar. 100.000 (cem
mil) sacos vazios do juta de
1." corte e 100.U00 (cem mill
de algodão de 1." corte, ar-
mazenado-s em MACEIÓ —
ALAGOAS, mediante as con-
dições do Edital-Avlso n.°
01/09, publicado em jornais
desta cidade em 20.09.69,
com as seguintes modifica-
ções:

b) Lote total para cada
tipo de sacaria.

1) Caso a mercadoria não
seja retirada no pra-
zo estabelecido no item"j" será concedida uma
prorrogação de mais 30
(trinta) dias, mediante
o pagamento das des-
pesas de armazenagem
à base de CrS 0,05
(cinco centavos) por
saco/mês.

Idêntica concorrência será
realizada nas Delegacias Re-
glonals (le necife. Maceió e
São Paulo.

Rio de Janeiro, 5 de no-
vembro de 1971.

Francisco Watson
Diretor

5892

MDB busca
apoio das
mulheres

A primeira de uma eérle
do concentrações regionais
que o MDB fará em terrltó-
rio fluminense, terá Inicio
hoje, no município de Ml-
guel Pereira, com r. presença
dos lideres do Partido de
Oposição, Inclusive do Sena-
dor Amaral Peixoto.

E Miguel Pereira, famoso
pelo primeiro c grande ma-
triarcado constituído no Pai»,
o MDB do Estado do Rio ten-
tara obter a adeeão de 11 se-
nlioras ou senhorltns para
constituir um Diretório Mu-
nlcipal procurando, assim,
fazer frente, ao domínio fe-
minlno das mulheres da Are-
na, ocupando os postos mais
importantes da administra-

ção local.
A direção do MDB flumi-

nense entende que a Prefeita
Ãristollna Queirós (Arena),
conseguiu montar um esque-
ma de popularidade para o
seu governo difícil de ser en-
frentado pela Oposição oue,
reconhece haver no munícl-
pio, uma franca ascendência
das mulheres.

O objetivo da concentração
de hoje, além de promover
o diálogo com a população de
Miguel Pereira, é tentar ar-
rebanhar um grupo de se-
nhoras ou senhoritas que. de
rjosse do comando do parti-
do. poderão desafiar em
igualdade de condições o es-
quema político-eleltoràl
montado pela Prefeita Arte-
tolina Queirós.

Inaugurado
em Minas o
mini-hotcl

Foi inaugurado, ontem I
noite, em Belo Horizonte,
o primeiro mini-hotel ins-
talado cm Minas, para
atender a pequenos hóspedes
de três meses a seis anos de
Idade. Um grupo de jovens
casadas, que desenvolvem
atividades profissionais no
jornalismo, na assistência so-
cH e na Pedagorin. teve a
idéia, que re transformou em
realidade pioneira no E=tado.

Na opiniãc das fundadoras
do mini-hotel, agora os pais
não maic terão problemas
com os filhos de pouca ida-
de, quando precisarem sair
de casa — mesmo por pouco
tempo — ou em viagens com
duração de alguns dias. Bas-
ta deixar os filhos (ambos os
sexos) na minicasa de hospe-
dagem, pagando adiantado,
por hora ou diária corrida.

As crianças serão recebidai
e tratadas como se fossem
"pequenos príncipes". Con-
tarão com assistência perma-
nente de enfermagem espe-
cializada, médico-psiquiatra
infantil, nediatra e de cober.
tura educacional dirigida,
além do carinho e do calor
que encontrarão no convívio
com outros mini-hóspedes.

Os dormitórios são decora-
dos com capricho, dentro de
motivos escolhidos na tema-
tica infantil, de personagens
de histórias conhecidas. Há
salas de repouso e estudo,
área para diversão ao ar li-
vre, biblioteca e outras bos-
sas. A alimentação é dirigida
por um díetista, que cuidará
de cada regime, conforme re-
comendação dos pais, (Su-
cursai de Belo Horizonte.)

Lançada a
versão civil

do Uirapuru
O avião Uirapuru — 160

¦ Turismo, modelo que par-
tiu do protótipo militar e o
primeiro da versão civil fa-
bricado pela Sociedade Ae-
rotec Ltda, de São José dos
Campos, foi entregue ontem
à Escola de Aeronáutica de
São Paulo, em solenidade
realizada no hangar da em-
presa particular Marte Ltda,
no Campo de Marte.

O Brigadeiro Márcio Ce-
sar Leal Coqueiro, coman-
drntc da 4? Znna Aérea, fêz
a entrega ao Sr. Raul Leme
Monteiro, presidente da Es-
cola de Aeronáutica, das
chaves do aparelho que será
utilizado no treinamento pri-
mário de pilotos, como tam-
bém para o emprego de pe-
quenos executivos.

Com painel de instrumen-
tos e tipo de volante mais
bem acabado, o Uirapuru —
160 — Turismo terá seu pre-
ço no mercado orçado em 90
mil cruzeiros, permitindo o
transporte de carga útil de
80 quilos, além de dois lu-
gares (lad0 a lado) com du-
pio comando. É do tipo mo-
nomolor. com estrutura in-
teiramente metálica, asa bai-
xa e retangular atingindo a
velocidade de cruzeiro de 185
quilômetros horários e ve-
locidade máxima de mergu-
lho de 307 quilômetros.

O
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COLUNA
QUATRO

MADURKZA — A Sccrelariu
de Educação divulgou ontem
a lista com ns notas obtidas
pelos 40 mil inscritos no pri-
meiro o segundo ciclos do
exame de madure.» dn rede
estadual. Segundo a Sccrc-
tarin, o Índice de aprovação
è calculado em sessenta por
cento dos inscritos.

POESIA — A audição de "A
poesia é necessária", pro-
grama a ser transmitido po-
in Rádio Ministério de Edu-
cnção c Cultura, no próximo
sábado, às 21h50mln, será
dedicado a Jonchim du Be-
lay, representante da poesia
renascentista francesa. Ama-
nhâ, às 21h05min, irá no ar
mais uma audição de "A his-
tória do cinema", focalizan-
do os primeiros passos do ei-
nema nacional — o pionei-
rismo da década de 1920.

REPRESENTAÇÃO — O
professor Newton Sucupira,
diretor do Departamento de
Assuntos Universitários -jo
MEC, foi designado para re-
presentar o Brasil nas ses-
sões do Conselho tio Burcau
Internacional de Educação.

EXPOSIÇÃO — O Museu
Nacional de Belas-Artes vai
inaugurar no próximo dia
10, às 18h, uma exposição de
estampas originais de Al-
brech Durer, numa progra-
maçâo integrada com a BI-
blioteca Nacional e o Depar-
tamento de Assuntos Cultu-
rais do MEC. A mostra con
ta com a colaboração doJlni
tituto Brasil-Alemanha e faz
narte das comemorações do
quinto centenário de nnsci-
mento de Durer. A vasta
obra de Durer que utiliza
técnicas artísticas como o
desenho, gravura sobre cobre
e madeira e pintura, expres-
sa o ideal de misticismo e as
aspirações do caráter nacio-
nal alemão.

SION — A Associação rias
Antigas Alunas do Sion ini-
cia a 11 de novembro, o seu
Bazar de Natal em bonefirio
das obras sociais que man-
têm. O bazar funcionará na
Rua Visconde Caravellas,
177/179, Botafogo, das 14 às
18h. Brinquedos, bijuterias,
perfumes, utilidades caseiras
e presentes variados para o
Natal estarão à venda no
bazar.

JUIZ — Os candidatos aos
próximos concursos para juiz
substituto do Ministério Pu-,
blico já contam com um
curso técnico especializado
no Rio destinado a sua pre-
paração. O curso, que começa
esta semana na Faculdade de
Direito Estácio de Sá, na Av.
Paulo de Frontin, esquina de
Haddock Lobo, é coordena-
do pela professora Marlene
de Souza © Silva. A equipe
responsável pelo curso é a
mesma que organizou, atra-
vés da Faculdade de Direito
Estácio de Sá, o curso pre-
paratório para o último con-
curso realizado no Rio para
Defensor Público.

DOUTORADO — O Profes-
sor Silvio Elia obteve o grau
ótimo na tese de doutorado
que defendeu para a Facul-
dade de Letras da UFRJ. A
banca examinadora foi pre-
sidida pela Professora Matil-
de Matarazzo Gargiulo.

MINERVA — Três cursos
que focalizarão a reforma do
ensino, as grandes descober-
tas, a alimentação e a saúde
vão substituir, durante as
férias de verão, a programa-
ção normal do Projeto Mi-
nerva, do Serviço de Radio-
difusão do Ministério da
Educação. Os três cursos a
serem lançados a partir da
segunda quinzena de dezem-
bro serão transmitidos alter-
nadamente para todo o terri-
tório nacional. O Projeto Mi-
nerva que este ano atingiu
uma audiência de 180 mil
alunos nos seus diferentes
cursos está programando pa-
ra 1972 um curso normal
pelo rádio para dar treina-
mento a professoras prima-
rles leigas.

DOCUMENTAÇÃO — A
Fundação Gelúlio Vargas,
através de seu Instituto de
Documentação (lndoc), rea-
lizará um seminário sobre
Documentação e Informáti-
ca, nos dias 24 a 27 de no-
vembro. São os seguintes os
aspectos a serem abordados:
"Cibernética e Informática";
"Da documentação à infor-
niática"; "O papel da infor-
mática no desenvolvimento";
"O papel da informática nas
grandes empresas"; "O papel
da informática na Universf-
dade"; e "O papel da infor-
mática na indústria do li-
vro." As inscrições poderão
ser na sede da Fundação Ge-
túlio Vargas, Praia de Bota-
fogo 190, 6.° andar, sala 623.

VESTIBULAR — A Escola
Baiana de Medicina matri-
culou até ontem os últimos
vestibulandos, embora as ins-
crições estivessem encerra-
das desde o último sábado.
Foram distribuídas mais _ 70
senhas aos retardatários.
Mais de 1.800 estudantes es-
tão matriculados este ano,
superando os anteriores, pa-
ra as 270 vagas nas três op-
ções que a Escola oferece.
Dia 3 de janeiro os estudan-
tes farão as provas de sele-
ção, com testes de múltipla
escolha a serem corrigidos
pelo computador eletrônico.

EDUCAÇÃO
Cesgranrio divulga critério
de opção do vestibular 72

A Comissão Especial do Grande R'o
iCcfgranrlo), encarregada dn organi-
zaçãc do Vestibular Unificado de 1072, dl-
vulgou ontem o critério de opção de car-
reira n ser obedecido pelos candidatos ;;
áreas unificadas de Ciências e Tecnolo-
gia. Blomédica e Ciências Humanas (UFF
e PUC). E-clnrccc que o candidato só i>o-
doni optnr por um dos setores dn área e
dentro destes setores por no máximo duas
parreiras.

Opção de carreira ê a escolha que o
candidato faz por um determinado curso
superior.

Ao Ingressar na Instituição que oferfr
cc esto curso, o candidato já detiniu por-
tanto qunl a profissão que pretende se-
guir.

No caso do candidato optar por uma
cias carreiras oferecidas pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro,
fica desde já avisado t|ue cursará o J.°
ciclo do CTC 'Centro Técnico Cientifico).

Ao ingressar então neste ciclo, o can-
didato deverá cursar um conjunto de dis
clplinns obrigatórias, comum a todos os
candidatos que ingressaram neste ciclo e
um conjunto de disciplinas eletivas de ca-
ráter setorial.

O ciclo tem em vista:
a recuperação de deficiências cons-

tatadas por ocasião do vestibular.
a realização de estudos fundamsn

iaií e preparatórios para os estudos do
ciclo profissional.a orientação do aluno para a e.í-
colha do uma carreira.

a integração do aluno na vida cr-
munitária da instituição.

Após a conclusão dêste i.° ciclo o alu-
no terá então acesso a diversos cursos pro-
flsslonais.

O l.o ciclo do CTC da PUC-RJ dá
acesso às seguintes carreiras:

Engenharia, Matemática, Física, Quí»
mica, Química Industrial, Informática.

Apesar de ter ingressado na PUC-RJ
por intermédio de uma carreira, o aluno
poderá, durante o referido ciclo, mudar
par? nutra carreira, confome preferir.

No caso do Setor "A", depois de
optar jor no máximo 2 (duas) carreiras,
os códigos das instituições que as oíere-

em deverão ser colocados nn fronte des-
ias carreiras na ordem decrescente de sua
preferência.

Em tada carreira, o eócll?o dn tnsll-
luiçüo não é o mesmo. N'a tnbelii de cfir
relras o candidato encontrará os códigos
das Instituições correspondentes o estas
carreiras.

Pata melhor esclarecimento, um
exemplo explicativo:

O candidato deseja cursar Engenho-
rln. mas possui também inclinação para
Engenharia Operacionol.

— Sua opção poderia ficar assim:
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Isto significa que para Engenharia ê'.e
prefere na ordem decrescente de preferên-
cia a Fluminense — 1* sem.; a Nacional;
a PUC — 1» sem.; a PUC — 2? sem.; a
Fluminense — 2» sem.; a UEG: a Cato-
liea de Pctrópolis; a Souza Marques: a
Cama Filho — 1» sem. e a Gama Filho
— 2? sem.

Para Engenharia Operacional o can-
didato somente prefere ir para a Celso
Suckow — 1* sem. — Mecânica: Escola
Naval e Santa Úrsula — 19 sem,; não pre-
tendendo as demais Instituições.

Para o Setor "B"
Neste setor o procedimento é análogo

.ao do setor "A", com a diferença de que
são outras as carreiras e os códigos, que
também podem ser encontrados na tabela
de opção.

No pé da folha do requerimento de
inscrição encontra-se uma série de quadri-
cuias referente a informações sobre o can-
didato, com perguntas relativas a algumas
características pessoais e à sua formação
educacional. As informações ali solicitadas
não influirão, de maneira alguma, no jul-
gamento do candidato: destina-se tão-sò-
mente a pesquisas sócio-culturals a serem
efetuadas1; posteriormente, pela Cesgraririo.

Gama Filho vai abrir
inscrições em dezembro
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A direção da Universidade Game. Filho
Informa que as inscrições para seu vestlbu-
lar de 1972 serão feitas na secretaria da uni-
versidade, durante o mês de dezembro e ini-
cio de janeiro. As inscrições para os cursos
de Fngenharia e Medicina que integram o
Vestibular Unificado da Cesgranrlo também
poderão ser feitas nu secretaria da Gama
Filho, mediante o pagamento da taxa de
CrS 120,00.

Para os cursos que não integram o Vcs-
tlbular Unificado, a direção da universidade
dlivdiu seu vestibular cm duas áreas: Giên-
cias Humanas e Sociais c Ciências Bio-
psicológicas. O vestibular da Gama Filho
ferá unificado na execução — as provas se-
rão feitas em três dias, sendo que a primei-
ra delas a 25 de janeiro — e no conteúdo
por área, obedecendo os programas publica-
dos pela Comissão Nacional de Vestibular
Unificado (Convesu).

O candidato que se Inscrever na área de
Ciências Humanas e Sociais será classifica-

do para os cursos de Direito, Serviço Social,
História, Geografia, Pedagogia, Português-
Literatura, Português-Latim, Português-
Francês, Português-Inglês, Economia, Admi-
r.istração de Empresas e Contabilidade.

O sistema de classificação será obtido
pela média, ponderada dos resultados das
provas de cada uma das áreas, que terão
diferentes pesos. Por exemplo: o candidato
que constar da lista de aprovação de Direi-
to teve sua média obtida da seguinte ma-
neira — Português, peso 13; Francês, peso 2;
Inglês, peso 2; História, peso 2, e Geografia,
peso ]. Já o candidato aprovado em Peda-
EOgia foi classificado a partir dos seguintes
pesos: Português — 10; Francês — 2; Inglês
— 2; História — 1, e Geografia — 1.

O candidato que obtiver nota wro na
prova de Português, será considerado ell-
minado em ambas as áreas. Em cada curso I
haverá uma matéria específica que. além da
de Português, também eliminará o cândida-
to, caso èste obtenha nota zero. |

180 mineiras
suspendem
atividades

Mais 180 professoras pri-
miirias de Minas deixaram
ontem suas atividades, holici-
tando licença som venclmcn-,
tos por dois «nos, segundo os
atos publicados no Minas Ge-
rals e assinados pe'o Govcr-
nador Rondon Pacheco, Sò-
mente esse ano superam a
800 os casos dessa natureza,
provocando um éxcdo que as
próprias autoridades admitem
tumultuar o ensino.

A presidente da Associação
das Professoras Primárias,
Maria Telma Lopes Cançado,
afirma que esses pedidos de
licença decorreram exclusiva-
mente dos baixos salários
pagos, de apenas CrS 277,54.
Afirma também que nem o
salário inicial determinado
por decreto do Presidente
Mediei, correspondendo a
130 por cento do salário ml-
nimo (CrS 280.00) vem sen-
do pago pelo Estado.

CONDIÇÕES

A presidente da classe ex-
plica que a grande maioria
dessas centenas de professo-
ras que solicitam licença não
retomará à atividade esco-
lar, já que não c difícil en-
contrar emprego com venci-
mentos bem çuperiores. Lem-
bra que, em Minas Gerais,
uma professora primária,
iniciando a carreira, ganha
apenas CrS 61,00 a mais do
que qualquer trabalhador
braçal, a quem não se exi-
ge especialização e vários
anos de estudos. •

Ingresso ao
magistério
tem prova

A partir de hoje, todas as
pessoas que entrarem no pré-
dio da Gráfica Municipal só
poderão sair no domingo, de-
pois das 9 horas. Essa é uma
das providências adotadas pe-
Io sistema de segurança pré-
parado para garantir o sigilo
das provas do concurso de
Ingresso ao magistério muni-
cipal, que começarão amanhã
às 9 noras. Outra providên-
cia determina que todos os te-
lcfones da Gráfica Municipal
serão desligados a partir de
hoje.

DISTRIBUIÇÃO

As questões serão elabora-
das hoje por uma comissão
especial da Secretaria de
Educação da Prefeitura, que
vai preparar ns 'prov»s já no
prédio da Gráfica. Nem mes-
mo os integrantes da comissão
poderão sair do próprio antes
do inicio das provas. A dis-
tribulção dos impressos com
as questões será feita por ele-
mentos da Policia Militar,
que também ficarão encarre-
gados co esquema dt segu-
rança durante a realização das
provas.

A comunicação entre as di-
versas bancas examinadoras
será feita pelos rádios da Po-
:'cla Militar, que manterá
guarda em todas as salas de
provas e nas áreas onde se
realizam os exames

O esquema de seçurança foi
preparado pelo Capitão José
Vicente Marino, chefe da as-
sistência militar do gabinete
do prefeito, cm colaboração
com o Departamento de Ad-
minlstração do Município. A
comissão encarregada de for-
mular as questões será desig-
nada pelo Secretário Paulo
Nathanael. (Sucursal — São
Paulo)

Suseine recebe inscrições
de acadêmico fluminense

O Centro de Estudos, Trelnomerto o
Apcrfeiçoomcnto (Ceta) da Suseme eon-
tlnua a recober inscrições dos ocadêmlcos
da Escola de Medicina do Valença, no Es-
todo do Rio, por determinação do juiz da
4» Vara de Fazenda, Emerson dos Santos
Parente. O Edital de Concurso proíbe as
Inscrições de candidatos de fora da Gua-
nabara, mas o Ceta tem aceitado as ins-
ciiçõos dos 104 acadêmicos fluminenses
que foram beneficiados pelo deteminação
do juiz. i

O diretor do Ceta, Anlónto Dias, além
de confirmar as inscrlçücs dos acadêml-
cos do Estado do Rio. nada quis dizer a
respeito das necessidades c prejuízos que
a falta de estágio trariam para os acodé-
micos velados. Sabe-se apenas que a
Suscmo deverá enviar as justificativas pa-
ra quo seu edital do concurso seja cum-
prido. O Ceta deverá encaminhar, nos
próximos dias, as informações pedidas'
pelo juiz c, dependendo da sua valida-
de, poderá mandar cancelar todas as ins-
crições dos acadêmicos fluminenses.

As Inscrições estarão abertas ató o
próximo dia 8. na HGS — Estatística e
Pesquisa Operacional Limitada, firma cre-

denotada pela Secretaria de Saúde para
organizar as provas, nn Rua Sacndurn (.'•>
bral, 88. Para os acadêmicos de Medicina
serão oferecidas 570 bolsas, e os estudan-
tes deverão estar matriculados na 4* sério, |
para os demais cursos deverão estar
cursando a 39 série,

AS PROVAS
Serão considerados habilitados os

candidatos que obtendo nota igual ou su-
perlor a SO pontos, sejam classUlcadcs
dentro das vagas estipuladas para as bõl-
sos de estudos de 1972. As provas conte-
rão 50 questões de múltipla escolha que
variam de conteúdo de acordo com o curso
do candidato. Os candidatos terSo duas
horas para resolver as questões, e o testo
será realizado no Estádio Mário Filho, no
dia 22 de novembro, às 8h.

Para as bolsas de estudos da Suseme
será oferecido um total de 768 vagas: Me-
dicina, 570; Farmácia 45; Nutrição, 35;
Serviço Social, 50. Se houver empates no
total de pontos obtidos, será considerado
habilitado às vagas o candidato mais ve-
lho c, se o empate persistir, haverá um
sorteio.

Ministros vão analisai' o
desenvolvimento do País
Com a palestra do ministro do Plane-

jnmento, Economista João Paulo dos Reis
Velloso, terá inicio no próximo dia 1H no
Clube de Engenharia, o "Painel sobre o De-
senvolvlmento Brasileiro", com nove confe-
rénclas a serem proferidas, diariamente, até
26 de novembro, por outros ministros de
Estado.

O painel se propõe, segundo informou o
presidente do Clube, Engenheiro Hélio de
Almeida, a fornecer uma visão global do
trabalho que o Governo federal vem empre-
endendo em prol do desenvolvimento do
Pais, e que será de grande utilidade para
os técnicos e para o público em geral, In-
clusive para o próprio Governo.

Os Ministérios que se farão represen-
tar são os mais diretamente ligados ao pro-
cesso do desenvolvimento nacional. Cada

ministro pronunciará sua conferência ver-
sando sobre seu Ministério e a portlclpa-
ção dêste no processo do desenvolvimento
brasileiro.

É o seguinte o programa do painel, com
sessões sempre às 18 horas: dia 16 — Ml-
nistro do Planejamento, João Paulo dos Reis
Velloso; 17 — Ministro dos Transportes,
Mário Andreazza; 18 — Ministro das Ml-
nas e Energia, Antônio Dias Leite Júnior;
19 — Ministro das Comunicações, Hyglno
Corsettl; 22 — Ministro do Interior: José
Costa Cavalcanti; 23 — Ministro da Indús-
tria e Comércio, Marcus Vinícius Pratlnl
de Morais; 24 — Ministro da Agricultura,
Luis Fernando Clrne Lima; 25 — Ministro
da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho e
26 — Ministro da Fazenda, Antônio Delfim
Netto.

Comissão vai planejar
centro de produção da UEG

O Reitor João 'Lyra Filho, da UEG,
baixou portaria confiando a instalação
do Centro de Produção (Cepueg) a uma
comissão presidida pelo sub-reitor para os
Assuntos de Planejamento e Coordenação
Executiva da UEG, Professor Wilson Choe-
ri e composta pelos Professores Arthur
Greenhalg, diretor do Centro de Tecnolo-
gia e Ciência; Carlos Augusto Cordovil, di-
retor do Instituto de Matemática e Esta-
tlstica; Arcy .Tenório, diretor d<} Centro
de Processamento de Dados; Miguel Alves
dr Lima, Darcy Derénusson e João Mari-
nônio Carneiro, juntamente com o dire-
tor do Departamento de Material, Mário
Sérgio Whers Mattos Vieira, ficando o
presidente autorizado • adotar quaisquer

providências de caráter executivo que se
tornem necessárias à instalação do Centro.

O Centro de Produção criado pelo
Reitor João Lyra Filho e aprovado pelo
Conselho Universitário, destina-se ao trei-
ramento prático dos alunos e à prestação
de serviços comunitários, funcionando
como órgão relativamente autônomo e vi-
sando o incremento científico, tecnológico,
empresarial ou cultural do Estado da Gua-
r.abara. Poderá ser desdobrado através de
atividades subsidiárias què- visem ao
aproveitamento de todo o potencial uni-
versitárlo em beneficio da pesquisa. Entre
as atividades principais do Centro está a
prestação de serviços às pequenas e mé-
dias empresas, ou às instituições empresa-
riais compreendidas na administração do
Estado da Guanabara.

I

Espanha organiza curso de
restauração de monumento

A Coordenação do Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes) in-
forma que a Organização dos Estados
Americanos, em colaboração com o Insti-
tuto dê Cultura Hispânica, fará realizar
um curso sobre Restauração e Ambienta-
ção de Monumentos, com a duração de
seis meses, a partir de 3 de janeiro de
1972.

O curso será ministrado no Instituto
de Cultura Hispânica, em Madri, abran-
gendo, entre outros, os seguintes assuntos:
Teorias da Restauração e Ambientação de
Monumentos e Conjuntos Monumentais;
Técnicas de Restauração; Teorias e Téc-
nicas Especiais de Conservação e Restau-
ração; Projeto Arquitetônico de Restaura-
ção; Medidas legais e administrativas para

a conservação e defesa do patrimônio mo-
numental e artístico.

Para esse curso são oferecidas cinco
bolsas de estudo, compreendendo o paga"
mento de passagem internacional de ida
e volta, despesas de manutenção e seguro
de saúde e contra acidentes.

• Os interessados deverão satisfazer os
seguintes requisitos: ser cidadão ou resi-
dente de um Estado membro da OEA; ser
diplomado em Arquitetura; possuir bom
conhecimento da língua espanhola.

Os formulários de inscrição' e escla-
recimentos adicionais devem ser solicita-
dos ao Escritório da OEA, Av. L-2, Sul,
Quadra 603, Módulo 18, SGA — Sudeste,
CP 132.027, Brasília — DF.

Odontologia vai ter
encontro internacional

Faculdades de Odontologia de vários países da Amé-
rica do Sul já anunciaram a vinda ao Brasil de delega-
ções de seus professores e alunos para participarem do
1 o Congresso Internacional e do 11.° Congresso Brasi.
leiro da Federação Nacional dos Odontologistas, que serão
realizados paralelamente no Museu de Arte Moderna, no
Rio, de 16 a 22 de janeiro, reunindo mais de 5 mil ei-
rurgiões-dentistas de todo o mundo. _ .

O Dr. Joaquim Ottoni, Presidente da Federação e da
Comissão Organizadora dos Congressos, declarou que a
participação maciça de universitários é a prova definiu-
va de que os Congressos atingirão plenamente seus obje-
tivos culturais e científicos, inclusive em conseqüência da
presença de algumas das maiores autoridades mundiais da
Odontologia, que de outra maneira dificilmente viriam ao
Brasil.

O Dr. Joaquim Ottoni explicou que é normal a par-
ticipação de estudantes da especialidade em congressos
técnicos, mas a presença em massa de universitários de
odontologia nos Congressos de janeiro deve bater todos
os recordes. Citou como exemplo a campanha recém-im-
ciada pelos próprios alunos da Faculdade Fluminense de
Odontologia que obedece ao slogan: "hóspede em sua casa
um colega, universitário' de odontologia, durante os Con'-
gressos", com o objetivo de permitir a vinda ao Rio do
maior número possível de alunos das 47 Faculdades de
Odontologia que funcionam, hoje, no Brasil. Ainda aten-
dendo a um apelo dos estudantes, a Comissão Organiza-
dora criou para universitários uma taxa de inscrição re-
duzida. o que também reduzirá os possíveis gastos de
cada um, -permitindo a participação do maior número
possível.

O 1.° Congresso Internacional e o 11.° Congresso Bra-
sileiro da Federação' Nacional dos Odontologistas trarão
ao Rio para darem cursos especiais algumas das maiores
autoridades em todo o mundo cm certas especialidades
odontológicas. Já confirmam sua vinda o Dr. H. P. Bim-
ler (Ortopedia) da Alemanha. Dr. Frank Coffin (Cirur.
gia), da Inglaterra: Dr. Morgan AUison (Cirurgia),
Dr. Willian G. Sprague (Patologia) e Dr. A. D. Mollin
(Ortodontia), dos Estados Unidos.

BANCO DO BRASIL S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL - 2.a CONVOCAÇÃO
N5o se tendo realizado, por falta de nume-

ro em primeira convocação, a Assembléia Geral
Extraordinária marcada para esta data, são 03
Senhores Acionistas do Banco do Brasil S.A.
convidados a se reunirem, em 2.a Convocação,
no edifício da sede social do Banco, nesta Capi-
tal, às 15,00 horas do dia 16 do corrente, a fim
de deliberar sobre o aumento do capital social
de CrÇ 720.000.000,00 para Cr$ 1080.000.000,00
com a conseqüente alteração do artigo 4.° dos
Estatutos — mediante incorporação de reser-
vas, no total de Cr$ 180.000.000,00, com dis-
tribuição proporcional de 180.000 000 de ações
novas e chamada complementar de recursos no
valor de Cr$ 180.000.000,00 mediante subscri-
ção de ações pelo seu valor nominal.

Èm caso de não haver número para a rea-
lização da Assembléia, fica desde já marcada a
data de 24 do corrente, em igual local e hora,
para a terceira e última convocação.

'• A partir desta data, até a realização da As-
sembléia, ficarão suspensas as transferências
de ações.

Brasília (DF1, 4 de novembro'de 1971

NESTOR JOST
Presidente
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CELSO FRANCO - Trinta
peaaoaa homenagearam Celso
Franco com um jantar, on-
tem, no On the Rocki, em
Ipanema. O ex-diretor do
Detran revelou que seu escrl-
tdrlo de planejamento cuidara
do transito de Belém, Manaus
e Salvador e disse esperar que
a Guanabara venha a figurar
entre seus futuros maiores
clientes. Estavam presentes,
entre outras pessoas, a Sra.
Yolanda Costa e Silva, o mães-
tro Eleazar de Carvalho, o Sr.
Geraldo Pena Firme a os em-
batxadores de Marrocos e
Senegal.
UNITAS — Os comandantes
da força-tarefa multinacional
que participa da "Operação
imitas XII" concederam, no
Rio, entrevista coletiva & Im-
prensa, apds a chegada dos
navios a Bala de Guanabara.
Barcos de guerra brasileiros,
argentinos, uruguaios e nor-
tc-amerleanos participam da
operação. O comandante da
força-tarefa dos Estados Uni-
dos, Contra-Àlmlrante Robert
Adamson Júnior, elogiou o
comportamento da Marinha
do Brasil "não apenas duran-
te os exercícios, mas também
no planejamento das mano-
bras dentro das modernas
técnicas de operação naval".
GELO — A Clbrazem, órgão do
Ministério da Agricultura, ga-
rantlu, ontem, que não haverá
falta de gelo na Guanabara no
próximo verão. Para não acon-
tecer o mesmo que no ano
passado, a Clbrazem já provi-
denciou o aumento da produ-
ção diária de gelo, que era de
6.120 pedras, para 10.920 pe-
dras, cada uma de 25 quilos,
o que corresponde a uma pro-
dução diária de 273 toneladas
de gelo. O preço, segundo a
Clbrazem, deverá ser o mesmo
do ano passado.
HOTEL SOL — O Rio de Ja-
nelro vai ganhar mais um ho-
tel de classe internacional, em
outubro do ano que vem. £ o
Hotel Sol Ipanema, na Ave-
nida Vieira Souto. Noventa
apartamentos e suites, todos
com ar refrigerado, garagem
privativa e piscina, distribui-
dos por 17 andares, formarão
o conjunto hoteleiro, que será
financiado pela Embratur e é
um empreendimento do grupo
Jorge Chaml.
JUIZES — Desde o último dia
28 estão abertas as Inscrições,
pelo prazo de 40 dias, para o
concurso de juiz-substituto da
Justiça do Estado da Guana-
bara. Os Interessados deverão
se dirigir a Secretaria da Co-
missão de Inscrição, na Rua
Dom Manuel, numero 29, 2'
andar (Palácio da Justiça). O
Edital do concurso está sendo
publicado na Integra no Diário
Oficial do Estado, parte III,
diariamente.
DOMESTICAS — O Projeto do
Senador Franco Montoro,
aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça do Se-
nado Federal, que prevê a ex-
tensão aos empregados domes-
ticos dos benefícios da Previ-
dêneia Social, foi considerado
hoje, nos setores da direção do
INPS como de difícil aplica-
ção, embora o projeto, possl-
velmente, deva receber uma
regulamentação especial. A
fonte oficial do órgão lnfor-
mou que até o momento não
houve qualquer estudo ou
plano para a Inclusão dos do-
mestiços na Previdência So-
ciai, exceto no caso dos auto-
nomos facultativos. Mesmo
assim, caso seja aprovado, re-
velou a fonte, o INPS executa-
rá de acordo com as determl-
nações da regulamentação.
AÇOUGUES — Os agentes da
Sunab fecharam, ontem, mais
dois açougues, por terem seus
proprietários aumentado os
preços de venda de carne. Os
estabelecimentos atingidos fo-
ram o açougue "Asteca do Ca-
tete", localizado na Rua Buar-
que de Macedo, 68, e "Sucesso
de Ramos", na Rua Barreiros,
250, que permanecerão com
suas portas fechadas por tem-
po indeterminado.
CÂNCER — O Diretor do Ins-
tituto Nacional do Câncer no
Peru, Ricardo Caceres, decla-
rou ontem que 180 crianças
morrem de câncer por ano em
Lima. Caceres assinalou que
isto significa cinco por cento
de todas as mortt.- causadas
por esta doença no pais. A for-
ma mais freqüente do câncer
em crianças é a leucemia
aguda.
MÚSICOS - Um grande bat-
le no Clube dos Oficiais, com
a participação da Grande Or-
questra dos Músicos e dos dez
melhores conjuntos musicais
de Belo Horizonte, vai abrir,
no próximo dia 14, o progra-
ma da Semana Universal do
Músico. Cerca de o mil mú-
sicos participarão das come-
morações, que contarão ainda
com a presença de composilo-
res e cantores.
TRAFICANTE — O boliviano
Gll Antônio Salvatlerra Jus-
tlniano, acusado de chefiar
uma rede de traficantes de
cocaína em Mato Grosso, teve
sua condenação de dois anos'
t quatro meses de reclusão
mantida ontem por decisão da
1.» Turma do Tribunal Fede-
rài de Recursos. Segundo
consta dos autos, o boliviano
mantinha na fazenda São Se-
bastião do Caeanda, no Mu-
nlcipio matogrossense de La-
dárlo, uma refinaria de cocai-
na, destinando o produto a
várias regiões do Brasil e tam-
bém do Paraguai.

A Secretaria de Abastecimento e Agri-
cultura informou, ontem, que, a partir
da próxima semana, os fiscais do Ins-
tituto de Pesos e Medidas vão intensi-
ficar as campanhas contra .as feiras-li-
vres, numa tentativa de acabar a fraude
no peso das mercadorias vendidas pe-
los barraqueiros.

Catete será reurbanizado
com a construção do Metrô

O Catcic será totalmente reurbanizado
com as obras de construção do metrô, o
que vai resultar na valorização tmobiliá-
ria do bairro. O inicio das construções
será só em um lado da Rua do Catete,
para não interromper o tráfego, e os de-
sapropriados receberão indenizações, já que
a obra é do interesse público.

Desde 0 tempo do Prefeito Henrique
Dodsworth estava prevista a construção
da Grande Radial Sul, o que provocaria
mudanças no Catete. Em 1963, o então
Governador Carlos Lacerda aprovou um
projeto de rcurbanização da área. Quanto
aos estabelecimentos tradicionais do balr-
ro, como o Bar Lamas, a assessoria do
Metropolitano diz que eles "não dependem
do local para manter sua tradição e po-

dem voltar a funcionar cm outro lugar"
Foram assinados contratos para i

construção de mais quatro lotes da linha
prioritária do metrô Tijuca — Ipanema, o
que vai perfazer um total dc dois quilo'
metros e melo de obras. Está programada
também uma linha de nove quilômetros,
mas os construtores terão que optar entre
as ligações Mourisco — Estado e Largo d0
Machado — Praça Saens Pena.

Até fins de dezembro próximo, serão
completadas as galerias do (Lote fl, no
Jardim da Glória. O prazo para o térmi-
no das construções é de 36 meses, mas
depende de financiamentos. A assessoria
do Metropolitano nada sabe a respeito dc
novos financiamentos, mas diz que eslSo
trabalhando nesse sentido.

Cohab descobre quadrilha
na venda de apartamentos

O presidente da Cohab, Benjamim de
Moraes Filho, descobriu que, desde o ini-
cio da atual administração, uma quadrl-
lha bem organizada vende irregularmen-
té os apartamentos dos conjuntos habita-
clonais do Estado. Comunicou o fato ao
Governador Chagas Freitas e abriu sin-
dlcâncta, já tendo cm seu poder diversos
nomes de implicados.

Segundo apurou o presidente da
Cohab, a quadrilha age junto aos próprios
conjuntos habitacionais e já vendeu deze-
nas de apartamentos. Os estelionatários
procuram saber quais são os apartamen-
tos que estão vazios e Iniciam os traba-
lhos de corretagem. Toda a documentação
necessária a uma transação normal é fal-
si ficada, inclusive a assinatura do Profes-
sor Benjamim de Moraes Filho.

A venda irregular dos apartamentos
da Cohab foi apurada há um mês atrás,
mas foi mantida em sigilo, segundo reco-
mendações do próprio Governador Chagas
Freitas, para que as sindicâncias pudessem
ter êxito. O sigilo continua, mas sabe-se
que os nomes de vários funcionários estão
na lista dos implicados.

A quadrilha procura, inicialmente,
fazer amizade com os administradores dos
conjuntos habitacionais para inteirar-se do
número de apartamentos vazios e daqueles
cujos moradores estão com ordem de des-
pejo decretada por falta de pagamento.
Iniciam então contatos com os novos com-
pradores e realizam a transação em nome
da Companhia Habitacional do Estado da
Guanabara, com os documentos falsifica-
dos.

Igreja vai apurar tudo
sobre pedreira de Irajá

A Cúria Metropolitana designou, ontem,
o Vigário Episcopal d» Zona da Leopoldina,
padre Inácio Glauper, para iniciar rigorosas
Investigações na pedreira de Irajá, onde os
populares disseram ter visto as imagens de
Jesus Cristo e da Virgem Maria. Foi no-
meada, também, uma comissão, integrada, In-
cluslve, pelo pároco da Igreja de São Ra-
fael Arcanjo, padre Florêncio. que se en-
carregará de observar o procedimento dos
populares diante das imagens.

Um grupo de moradores do Conjunto
Habitacional de Vista Alegre voltou a In-
slstlr junto à Cúria Metropolitana, no sen-
tido de que seja permitida a realização de
uma missa campal na pedreira amanhã. A
Cúria, até as últimas horas de ontem, não
havia autorizado.

O padre Flornelo Gorestlza, da Igre-
ja de São Rafael Arcanjo, em Irajá, dls-
se, ontem, que a fé dos visitantes da pe-
drelra é inegável e que deve ser respeitada.
Sobre as imagens, padre Florêncio preferiu-
não fazer qualquer comentário, deixando a
palavra oficial para a Cúria Metropolitana,
depois que a comissão apresentar suas con-
clusfies.

A fonte que os populares diziam de
água milagrosa foi definitivamente fecha-
da ontem, porque Samuel Gomes de Melo,
da Igreja Ortodoxa Americana, mandou que
se acabasse com a fonte. Segundo êle. a água
era o que restava da chuva e poderia aca-
bar causando problemas de saúde para os
visitantes.

Preocupação e alegria no
início da remoção: Rocinha

A remoção das primeiras 41 famílias da
favela da Rocinha para o conjunto habita-
cional da Cohab, cm Orvaldo Cruz, se trans-
formou em um espetáculo de muitos con-
trastes. De -um lado a alegria das mulheres
e crianças — as crianças pela novidade da
mudança e as mulheres pelo conforto que
encontraram nos apartamentos — e de ou-
tro lado as dúvidas e a insegurança dos ho-
mens, preocupados com a distância que te-
rão que percorrer para chegar ao trabalho,
na Zona Sul, e com a dificuldade para pa-
gar as prestações à Cohab.

O serviço de remoçáo foi iniciado às 7
horas e terminou às lí, com a participação
de 30 homens ds DLU e 10 caminhões da
Suteg, além de soldados da PM e guardas
de trânsito. O tráfego na Estrada da Gávea
foi interrompido entre 6 e 12 horas, desde
o Colégio Americano até a altura do nú-
mero 320.

REMOÇÃO CONTINUA
A Chisam já programou a remoção até

térca-feira. Hoje, serão transferidas mais 31
famílias; segunda e terça, mais 80. O local
de onde estão sendo retirados os favelados
está condenado pelo Instituto de'Geotécni-
ca, que Iniciará imediatamente as obras de
contenção de encostas logo após a remoção.

Na chegada ao conjunto de Osvaldo
Cruz, as reclamações foram as de sempre:
todos querem os apartamentos de frente. O
problema de transferência das crianças ma-
trlculadas em escolas nas proximidades da
Rocinha está sendo solucionado diretamente
pela Secretaria de Educação, que determi-
nou aos colégios de Osvaldo Cruz receberem
os alunos e procederem às provas finais
deste ano letivo. As crianças serão, automà-
ticamente, matriculadas no próximo período
letivo.

Das 1.020 lamilias que deverão ser re-
movidns da Favela da Rocinha, menos de
100 não têm condições de pagar as presta-
ções do conjunto de Osvaldo Cruz. Para so-
íucionar o problema a Chisam deslocou-as
para a Cidade de Deus e para os Parques
Proletários de Ramos e Nova Holanda.

SAQUE
Apesar de todo o cuidado dos encarre-

gados da remoção os favelados que perma-
necerara na Rocinha aproveitaram para car-
regar os restos dos barracos desocupados.
Assim que as famílias e móveis eram reti-
rados, os outros moradores praticamente
desmontavam os barrucos, levavam portas,
Janelas, telhas, tijolos e tábuas. A falha foi
do DVU que era o órgão encarregado de
desmontar os barracos, mas até o final do
trabalho de remoção não havia chegado ao
local nenhum de seus funcionários.

PAGAMENTO Ê PROBLEMA
O medo da maioria das famílias que

serão removidas pela Chisam é o de não
poderem arcar tom as mensalidades da Co-
bab. Até o momento da ocupação dos apar-

tamentos, a Cohab não informa o valor das
prestações. Entre as famílias removidas, on-
tem, as prestações foram consideradas ra-
zoí.veis: entre 100 e 140 cruzeiros mensais.

Segundo os funcionários da Chisam, a
dúvida quanto ao valor destas prestações
prejudica muito o trabalho de organização
de fichas, porque os favelados chegam até
a fugir das assistentes sociais, com medo
de serem despejados rias novas casas, por
incapacidade de pagamento.

Funcionário do DER, no Estado do Rio.
compositor de mais de 30 músicas, seis das
quais de grande sucesso, Hélio Nascimento
tem dois problemas: o primeiro é conseguir
transferência no emprego para um lugar
mais próximo e o segundo, conseguir rece-
ber o que tem direito da UBC. que cuida de
seus direitos autorais.

Autor de «Liberdade demais". "Sacode
Carola". "Samba é bom assim". "Meu dra-
ma" e "Bandeira Abandonada", Hélio sabe
apenas que o dinheiro que recebe e que re-
cebeu até hoje não corresponde ao enorme
sucesso e ao número de gravações feitas.
de suas músicas.

— Eu não gosto dc reclamar, mas acho
que 350 cruzeiros mensais não são o preço
justo para o meu trabalho como composi-
tor. Tem gente por ai que não fêz nem a
metade do seu sucesso e está com o di-
nheiro".

Hélio Nascimento, sua companheira Eu-
lálla Bento de Almeida e os três filhos, en-
tre 8 e 14 anos. estão tentando apressar a
sua mudança pára Osvaldo Cruz. A faml-
lia. está morando num barraco alugado por
80 cruzeiros mensais e ante a noticia da
remoção, Hélio pediu licença de seu emprê-
go para permanecer no Rio.

APOSENTADO
José Francisco da Silva, licenciado pelo

INPS. não sabe como vai resolver seus pro-
blemas com a transferência para Osvaldo
Cruz. Tem quatro filhos entre 10 e 16 anos
— três deles e a mulher trabalham na Zo-
na Sul — a pensão que recebe não dá nem
para a alimentação e. com a mudança, os
filhos menores e a mulher terão que aban-
donar seus empregos. José Francisco afirma
que se não fosse pela insistência da mulher
não iria para Osvaldo Cruz e arremata: "se-
ja o que Deus quiser."

Para dona Jacira Pereira o problema
é mais grave. Com 5 filhos, o menor de três
meses e o maior com 8 anos. ela sustenta
a família, lavando roupa para fora. Dona
Jacira sabe que em Osvaldo Cruz, ou em
qualquer outro conjunto habitacional, não
conseguirá trabalho suficiente para susten-
tar a família e nem para pagar as presta-
ções. Mesmo assim está disposta a correr
os riscos e não esconde sua irritação por não
estar incluída entre as primeiras famílias a
serem removidas.

Traviata transviada
subiu à cena ontem

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

Com agradáveis cenários novos cantou-se essa bela
ópera. Até quando será necessário sublinhar que resulta
inadequado confliir a maestros Internos do Municipal as
representações líricos, cuja responsabilidade devo caber a
regentes dc carreira? Os preparadores vocais, diretores dc
coros, o ponto, por mais familiarizados que estejam-com as
partituras, mio costumam dispor dos recursos técnlco-artls-
ticos suficientes para conferir-lhes a Integra validade musl-
cal. O maior regente do século, Toscanlnl, chegou a apre-
sentar as óperas mais conhecidas de Vcrdl como oratórios,
quer dizer, cm forma de concerto. Agora tivemos no Muni-
clpal Lo Trauiala, regida pelo maestro Mário dc Bruno.
Houve Intenção de representação cênica. Mas cm compen-
sação perdeu-sc boa parte da qualidade própria da música.

As vozes principais, do soprano, tenor, barítono, são
todas aproveitáveis. A do soprano Dalka Azevedo é de bo-
nlto timbre, e tem linha de canto não raro expressiva. Não
sem beleza foi, por exemplo, seu reiterado Addio ao barito-
no Lourival Braga, no segundo ato. Mas sem contar o Addio
dei Passato, do final, toda a personagem vcrdlana está, vo-
calmcnte, nas duas grandes árias do ato I. Essa Violeta
emite com dificuldade as notas do registro superagudo. Subs-
titul, então, à medida que a voz sobe, o som propriamente
musical por uma espécie dc sonoridade áspera que está
longe de configurar o soprano ligeiro. Em Sempre Libero
estava amarrada, presa nos vocalises. marcando, com um
movimento do antebraço, cada grupo dc notas.

E a orquestra, no tempo ternárlo cm que é largamente
tecido o nto I, acentuava o tempo forte, no que era imitada
pelo coro e solistas, transformando a valsa em exercido de
quadratura rígida, sem a atmosfera exigida de alegria febri-
cltante.

O soprano tiansvlou-se em território vocal que não se
afigura o seu. O tenor Constante Moret, com momentos de-
slguals, esteve bem, merecendo os aplausos em Dei Aliei
Bollenti Spirttl. Ao barítono Lourival Braga, que é dos nos-
6os melhores cantores, faltou caráter no total do ato II, mas
tirou bom partido de Di Provenza ü Mar,
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O quarteto da Guanabara encerra sua temporada

Quarteto com cravo
toca no Municipal

Para encerramento da temporada que vem realizando
no foyer do Municipal, que contou com grande afluência-, o
Quarteto da Guanabara realiza segunda-feira próxima, -as
21 horas, um concerto em que entra o cravo em vez do plano.
O pianista Arnaldo Estrela também tocará plano, na parte
final do programa, consagrada ao Quarteto de Brahms —
obra que íol uma das escolhidas por votação do público, em
uma das audições anteriores. Mas toda a primeira parte do
concerto é consagrada a 6 Sonatas de Arcangclo Corelll,
mestre do período bairóco, que se distingue, entre outras
qualidades, pela generosidade da Inspiração melódica. E. nn
época, o plano ainda não havia sido inventado.

As Sonatas de Corelll são obras pré-clássicas — quando
a forma sonata ainda não havia sido fixada — c constituem
Suítes de danças altamente estilizadas. Os executantes suo
os violinistas Marluccla Iacovino c Frcdcrick Stephany, o
ccllsta Iberê Gomes Grosso e o cravlsta Arnaldo Estrela.

Na época de Corelll, o violino e outros Instrumentos de
cordas já haviam atingido o máximo da perfeição. Mas o
violino tinha mais emprego virtuosistico, quando Corelll o
fecundou com o seu gênio artístico. Criador também do
Concerto Grosso, tem Corelli nas Sonatas que ouviremos
alguns dos momentos mais belos da sua música.

Governador recebeu
título na Santa Casa

O Governador Chagas Freitas tomou posse, ontem,
como Irmão da Santa Casa de Misericórdia, durante so-
lenidade realizada no Salão de Honra da instituição,
presente todo o seu secretariado, o vice-Governador Eras-
mo Marüns Pedro, membros da Santa Casa c um gran-
de número de autoridades civis e militares. Chagas Frei-
tas foi o primeiro governador carioca a receber a dis-
tinção.

Ao chegar ao prédio da Santa Casa. às lOh, o go-
vemador foi recebido pelo Diretor Dahas Zarur, pelo
provedor, Ministro Afrãnio Costa, c por centenas de
alunas da rôde educacicnal que a instituição mantém,
que cantaram a marcha Cidade Aíarnuilliosa, acompa-
nhadas pela Banda de Música da Policia Militar.

VISITA

Acompanhado pelas autoridades presentes, o Rover-
nador visitou todas as instalações da Santa Casa de Mi-
sericórdia, em cujos corredores, as alunas dos diversos
educandários formaram alas em ambos os lados, para
saudar Chagas Freitas durante sua passagem em cada
dependência.

A visita começou pela farmácia e o governador es-
leve em todas as enfermarias, Serviço de Raios-X, Ma-
ternidade, Comunidade das Irmãs e Salão de Honra, onde
se realizou a sessão solene dc sua posse.

POSSE

Na cabeceira da grande mesa onde se sentaram os
Irmãos e os 15 mordomos da entidade, ladeados pelas
autoridades presentes, o Governador recebeu do Ministro
Afrãnio Costa o certificado de posse de Irmão da Santa
Casa de'Misericórdia assim como uma placa comemoratr
va de sua primeira passagem pela Santa Casa.

Em seguida o Ministro Afrãnio Costa fêz um rápido
relato da história da SCM, quando ressaltou que ha 400
anos sua direção é exercida por vultos eminentes, quer
na Presidência da República, quer nos mais altos postos
das Forças Armadas, Indústria. Comércio, Artes, numa
luta incessante pelos princínios de iffuaklade e fraterni-
dade que norteiam a Pátria".

O governador, logo após. declarou ser uma honra
a sua sdmissão como "Irmão da entidade que desfruta
de um prestígio ímpar entre as cara? dc beneficência :

— Entre os nomes ilustres do? Irmãos da Santa Casa
não falta quem queira servi-la. dado os seus objetivos
allruísticos c dignificante^. Estou pronto para servir c
fazer o possível por essa irmandade que hoje me acolhe
com tanta íidalguia.

Baixaram os preços
dos hortigranjeiros

O mercado de hortlgronjoiros continua cm oscilação,
mu» os principais produtos estão em baixa de até 30 por
cento, segundo levantomento feito pela Associação Comer-
dal o Industrial do Centro de Abastecimento São Sebas-
tião. As'frutas nacionais estão com preços estáveis, mas
as importadas — uvas italianas e espanholas e pêssegos
franceses baixaram mais dc 50 por cento.

PREÇOS ATUAIS
O quiabo baixou de CrS 1,00 para CrS 1,30, a vagem

dc CrS 1,50 para Cr$ 0,90 a abobrlnha do CrS 0,00 para
CrS 0,00, o giló de Cr$ 1,28 para CrS 1,00 c o chuchu de
CrS 0,25 para CrS 0,15 e 0,20. O pêssego baixou de Cr$
1,20 para CrS 0,50 e as uvas, espanhola e italiana baixa-
ram dc CrS 12,00 para CrS 6,50 c CrS 10,00 para Cr$ 5,50,
respectivamente. „__-„

PRÓXIMOS PREÇOS
Pelo levantamento feito pela Associação nas princi-

pais feiras-livres e supermercados da cidade, os preços
médios para os hortigranjeiros, no varejo, nos próximos
três dias são os seguintes: abacaxi, Cr$ 1,50; abacate, CrS
2,00; alface, CrS 0,40; abóbora, Cr$ 0,60; abobrinha, CrS
0,60; batata inglesa, Cr$ 0,55 a Cr$ 0,70; batata doce, CrS
0,80; batata barõa, Cr$ 1,50; beterraba, CrS 0,80; beringe-
Ia, Cr$ 0,60; banana prata, CrS 1.30 a CrS 1,50; cenoura,
CrS 0 70 a CrS 0,80; cebola nacional, CrS 0,60; chuchu,
CrS 0,15 a CrS 0,20; coco, Cr$ 1,30; couve-flor, CrS 1,80;
ervilha, CrS 3,00; giló, CrS 1,00; inhame, Cr$ 0,90; laran-
ja pèra, CrS 0.90; laranja natal, CrS 1,20; mamão, 1,00;
morango CrS 3,80 (caixa); melão, Cr$ 3,40; melancia, CrS

80; maças, CrS 2,70; nabo, CrS 0,00; ovos CrS 1,20 a CrS
40; pêssego francês, CrS 0,50 a CrS 0,60; pimentão, CrS

2.20'; pepino, CrS 0,90; repolho, CrS 0,50; tomates, CrS 0,70
a CrS 0,80; uva espanhola, CrS 0,50; uva italiana, Cr$ 5.50Í
quiabo, CrS 1,30 e vagem, CrS 0,90.

Avenida Brasil terá

pistas duplicadas
O Departamento de Estradas de Rodagem marcou para

o dia 8 dc dezembro, às 15 horas, no Serviço de Concor-,
rendas, a realização da concorrência pública para as obras
de drenagem, pavimentação e serviços complementares da
segunda pista da Avenida Brasil, entre as estacas 1.864 e
2.045.

O trecho a ser duplicado, de 3.620 metros de extensão,
vai da Estrada do Retiro, onde termina a pista dupla, até
as proximidades do cruzamento com a Estrada do Men-
danha.

AS OBRAS
As obras consistem na execução de serviços de terra-

planagem, drenagem, pavimentação do macadame betumi-
noso e serviços complementares, tendo sido orçados pelo
Departamento de Estradas de Rodagem em Cr$ 1.180.175,72.

A firma vencedora da concorrência pública terá o prazo
de seis meses para a execução da obra que será contado
a partir do recebimento do memorando de autorização de
micio. expedido pela fiscalização.

A duplicação da Avcnjda Brasil é de vital importância
para a melhoria do tráfego naquele trecho, que recebe um
grande numero de veículos procedentes e com destino a
Campo Grande, através da Estrada do Mendanha, além de
Santa Cruz. pela própria. Avenida Brasil, e Itaguai e Man-
garatiba. pela antiga Rodovia Rio—São Paulo. .

TRÊS PONTES
O DER marcou para o dia 7 de dezembro, às 15 horas,

a concorrência pública número 2/71, para construção de
três pontes, sobre os Rios Paria, Cunha e Jacaré, na Rua
Leopoldo Bulhões.

As obras, orçadas em CrS 1.216.130.82, serão realizadas
no prazo de seis meses, contados a partir da data da en-
trega do memorando de inicio à firma empreiteira que fôr
a vencedora da concorrência.

FINALIDADE
As pontes atuais na pista antiga da Rua Leopoldo Bu-

lhões serão demolidas e cm seu lugar serão construídas
outras, mais altas e longas, sendo a do Rio Paria com 55
metros, a do Rio Jacaré com 29 metros e a do Rio Cunha
com 18,70 metros.

A finalidade das novas pontes será evitar inundações
na região de Benfica. pois a pequena altura das pontes
atuais diminui a seção de vazão dos rios e provoca es-
trangulamentos,

Durante-as obras, a pista antiga será interrompida ao
tráfego que se processará em mão dupla na pista nova,
construída recentemente pelo Departamento de Estradas de
Rodagem, com uma extensão de 2.40O metros, entre o Lar-
go de Benfica e a Avenida Novo Rio.

Posteriormente, o Departamento de Estradas de Roda-
gem irá reconstruir a pista antiga da Rua Leopoldo Bu-
lhões, colocando-a era nível mais alto, a fim de não sofrer
inundações nos períodos de chuvas. Antes da construção da
Avenida Brasil, a Rua Leopoldo Bulhões foi a principal
saída rodoviária para outros Estados.

Hoje tem exposição
internacional: cães

Diversos Juizes estrangeiros chegaram, ontem, ao Rio
para participar da exposição internacional que o Brasil
Kennel Club realizará, hoje e amanhã, cm comemoração
ao 48.° aniversário de sua fundação.

De Zagreb, Iugoslávia, chegou o técnico Tibor Lou-
rencio, do Kennel Club iugoslavo. O juiz,' que pela pri-
meira vez atua fora da Europa, é autor de vários livros
e considerado uma das maiores autoridades em cinofilia.
Ao desembarcar, lembrou o presente que o Brasil Kennel
Club, ofereceu ao* Presidente Tito, um cão Dálmata —
c disse que é importantíssimo êste intercâmbio interna-
cional entre os clubes fiilados à Fcdcration Cj/nologtque
Iitternntioimle para o melhoramento das raças caninas,

DA AMÉRICA LATINA

Do México chegou Manuel Ibarra Mora, que recen-
temente julgou na Austrália e que é um dos juizes de
exposição dc cães mais solicitado em todo o mundo. Já
esteve no Brasil quatro vezes e é veterano criador de
cães, tendo sido por muitos anos presidente do Kennel
Club Mexicano.

Do Chile veio o doutor Ricardo Kulhmann, veteri-
nário e juiz do Kennel Club do Chile, especializado na
raça Pastor Alemão e juiz de outras raças. Já esteve três
vezes no Brasil e está chegando de uma viagem de expo-
sições por vários países da Europa.

Dc Buenos Aires, veio o Sr. Remon Ripamonte. Êle
c juiz do Kennel Club da Argentina. É também secreta-
rio do Cocker naquele país e esta é a primeira vez que
atua no Brasil.

A exposição, patrocinada peto Brasil Kennel Club,
com a colaboração da Secretaria de Turismo do Estado
da Guanabara, contará com concorrentes dos Estados
Unidos, Itália, França, Inglaterra, Argentina, Uruguai e
Canadá.

A EXPOSIÇÃO
Hoje, com início às 13 horas, estarão em julgamento

animais das seguintes raças: Collie, Shetland, Welsh
Corgi, Boxer, Bulldog, Airedale, Terrier, Buli Terrier,
Cairn Terrier, Terrier Escocês,.Fox Pêlo Liso, Dachshund
Pêlo Liso, Dashshund Miniatura, Boagle, Welmananer,
Pomerânia, Schipperke, Poodle Miniatura, Carlin e Dachs-
hund Pelo Duro.

Amanhã, às 9 horas, desfilarão cães das raças se-
guintbs:

Pastor Alemão, Dobermann, Dogue Alemão, Fila Bra-
sileiro, São Bernardo, Fox Pólo Duro, Basset Hound,
Pointer Inglês, Setter Irlandês, Cocker Inglês, Cocker Ame-
ricano, Schnauzer Miniatura, Pinscher Miniatura, Pela-
do Mexicano, Poodle Médio, Poodle Toy, Dálmata, Pe-
quines, Lhasa Apso, Chihuahua, Afghan Hound, Yorks-
hire Terrier, Whippet, Irish Wolfhound e Old English
Shcepdog,



correto da manha — nio do Jnnoiro, ¦Msfidd, 8 a> novembro do io?i l.o CADERNO

_______

SMGfO FIGUEIREDO

Houva cenfuiio ne noticiário divulgado a
respeito • da criação do Banco Multinacional, do
qual participará o Banco do .Brasil.

Nós mesmos cometemos um pequeno enga-
no: informando á participação percentual dos
respectivos associados no capital votante, colo-
camos o Bank of America com 35 por canto —
o que não é exatamento o que ocorre.

O Bank of America, sozinho, terá apenas
17,5 por cento: o Am«rica-Bas (unlt europeu re-
sultante de uma união entre o Bank of Amarica
e a Banque dei Payt Bas; terá outros 17,5 por
cento.

Na realidade, pois, o Bank of America não
terá uma representação no capital ordinário de
35 por cento: só o consegue através de seu as-
sociado ou filiado Amarica-Ba», a que nos refe-
rimos.

Quanto ao restante, nossas informações é
que estão absolutamente corretas:

1) O capital do Banco Multinacional será
de 4 milhões de libras, dividido entre 2 milhões
de ações ordinárias e 2 milhões de ações prefe-
rendais.

2) O Banco do Brasil terá direito a fazer
2 diretores (ao contrário dos seus associados),
um deles já estando escolhido na pessoa de
Alfredo Moutinho Reis, atual gerente das agén-
cias no exterior, aqui no Rio.

3) É muito provável que o Banco do Bra*
sil detenha a maioria esmagadora do ^-'tal
preferencial, senão a totalidade.

A) O capital ordinário (votante) além dos
70 por cento mencionados acima (BB, Bank of
America, America-Bas) será integrado pela
Union des Banques Suisses e o Deutsche Bank
(15 por cento cada qual) conforme informamos.

O noticiário incluiu no Banco' Multinacio-
nal o Banco da França, informação totalmente
sem fundamento.

Acredita-se que a "barriga" se tenha origi-
nado do fato de Hermann Abs, presidente do
Deutsche Bank, ter dito em Brasília que um ban-
co da França fará parte, também, do Multinacio-
nal aludindo ao Banque des Pays Bas.

Quem o ouviu, entendeu "o Banco da Fran-
ça", em vez de "um banco da França".

' A fábrica Dominium do Café Solúvel foi,
ontem, devolvida à gestão de seus acionistas pri-
vados, em cerimônia realizada em São Paulo.

O fato é importante na medida em que re-
vela:

1) A atenção do Governo para com o mer*
cado de capitais, e particularmente com o pe-
queno investidor, a vitima principal da desones-
ta e desastrosa administração da fábrica até
1966.

2) Pela primeira vez na história, provável-
mente, o Governo intervém numa companhia,
faz uma drástica política de saneamento e a
devolve — plenamente recuperada e com sua
produtividade bem mais elevada do que nos me-
lhores tempos do controle privado — aos seus
acionistas.

O fato demonstra uma clara opção em fa-
vor do prestígio da iniciativa privada.

Expressas
A Volkswagen, no mês passado, conseguiu

bater dois recordes latino-americanos que já esta-
vam em seu poder: o de vendas e a de produção
de veículos, o primeiro com 29.206 unidades co-
mercializadas, e o segundo com a fabricação de
29.733. As vendas acumuladas da Volks do Brasil,
de janeiro a outubro deste ano, passam a somar
238.233 veículos, um aumento de 21,3 por cen-
to em relação ao movimento de igual periododo ano passado. • Depois de amanhã, as 21 h,
em Curitiba, banquete em homenagem aos 77
anos de Arthur Santos, que foi agraciado com
o título de Cidadão Honorário pela Assembléia
paranaense. Os colegas do ex-diretor do Banco
do Brasil Paulo Bornhausen e Boaventura Fa-
rina prestigiarão o acontecimento. Arthur San-
tos será saudado por Iineu Kruppel, Secretário
de Finanças do Estado. • A Vasp festejou 38
gloriosos anos. • No Maracanãzinho, de 11 a
15 do corrente, os Harlem Globe-trotters. •
Com exceção dos ministros militares, da Saúde,
Trabalho e Relações Exteriores, todos os de-
mais, num total de 10, falarão num Painel sô-
bre o Desenvolvimento Brasileiro, promovido
pelo Clube de Engenharia, e que se inicia dia
16 com palestra de João Paulo aos Reis Velloso.

Dia 16, no late Clube, os amigos de Cândido
Mendes de Almeida lhe oferecem jantar por sua
participação no Sinodo dos Bispos, no Vatica-
no. • A propósito, Antônio Luís, seu irmão
mais moço, acaba de publicar Gramática Já Era,
livro didático que ensina português em história
em quadrinhos. • Depois de amanhã, almoço
no Clube Americano em homenagem aos Srs.
John F. McGillicuddy, presidente, e James R.
Greene, sênior vice-presidente do Manufactu-
rers Hanover Trust Company, de Nova York,
que passa a ter no Sr. George Mueller seu novo
representante no Brasil. • Amanhã, McGilli-

|cuddy passeará de barco pela baia com os irmãos
Sérgio e Raul Luís Andrade Carvalho (Grupo Fi-
nanceiro Andrade Arnaud). • O Governador
José Fragelli decidiu construir uma rodovia pa-
ra cortar todo o Pantanal mato-grossense, a qual
já está apelidada de Transpantaneira. • Josué
Montei Io e Caio de Freitas estão ajudando Jus-
celino Kubitschek na elaboração de suas memó-
rias. JK não guarda rancor. Mas cuida de dei-
xar claro o comportamento do Sr. Armando
Falcão para com êle.

Fazendeiro denuncia

banditismo em Goiás
Com «ua camioneta perfurada por várias baios, ln-

clusive o vidro trozolro totalmente espatifado, chegou,
ontem, a Brasília o Sr. Alclndo Gomes de Almeida, acom-
_*nhado dewu amigo Sr. Sebastião Coelho de Arruda.
Alclndo, que 6 fazendeiro em Itapocl no Estado de Goiás,
contou que foi vitima de um atentado no lugarejo de
Sâo Lul_ do Norte, às margens da Rodovia Belém-Brasl-
lia. praticado, segundo éle. por mais de 14 homens, co-
mandados pelo Vereador Antônio do Pau a, do MDB. de
Hldrollna. o dois filhos de Antônio de Oliveira Pcna^ou-
tro fazendeiro da rcglüo c com o qual disputa a posse
da Fazenda Lavrlnha de Bnlxo, situada nos Municípios
goianos de Hldrollna c Uruaçu.

AMEAÇA DE MORTE
Disse ainda, o Sr. Alclndo Gomes de Almeida que

tem recebido, seguidamente, ameaças de morte por par-
ie dos homens de Antônio de Oliveira Pena, culminando
com o atentado ocorrido no Dia de Finados, quando foi
a São Luiz do Norte. Segundo éle. o atentado contra sua
vida ocorreu quando sala de um armazém, onde íôra
comprar cigarros, sendo surpreendido, à porta do esta-
belecimento, pelos bandidos. Escondeu-se atrás de seu
carro, única forma de escapar vivo. Diz Alcindo que
"mais de 80 tiros foram disparados contra mim .

As causas do atentado estão na disputa da posse
de parte da Fazenda Lavrlnha de Baixo, e que deui mar*
gem a uma longa exposição de motivos feita por Alcindo
Gomes de Almeida e enviada ao ministro da Justiça. Na
exposição íoram relatados fatos ocorridos desde 1855,
ano do falecimento do primeiro proprietário, da fazenda,
seguindo-se a venda das partilhas da terra por sem ner-
deiros e sucessores.

BRIGA ANTIGA
A briga entre Alcindo. Gomes de Almeida e Antônio

de Oliveira Pena, no entanto, teve começo em 1959, quan.
do o primeiro recebeu os direitos da Fazenda Lavrlnha
de Baixo, por compra de um dos 'herdeiros, e, tendo soll-
citado o arrolamento dos bens deixados por antigos pro-
prietários da fazenda, apareceu o Sr. Antônio de Oliveira
Pena, que, representado por advogado, apelou da sen-
tença ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Es-
clarece, ainda, Alcindo Gomes de Almeida, que Antônio
cie Oliveira Pena entrou na história da Fazenda Lavrlnha
de Baixo ao se casar com Januária de Almeida Paes,
dona de uma das partes das terras agora em litígio.

Ao final de sua exposição de motivos, feita em oito
laudas, Alclndo pede providências ao Ministro Alfredo
Buzaid, no sentido de que deslgne-uma comissão especial
para examinar a situação e • documentação da fazenda,
para que sejam apuradas as responsabilidades. Diz que
os atos de banditismo praticados por Antônio de Oliveira
Pena são muito comum na região, que se encontra sob
seu domínio e de seus capangas, que "metem medo a
todo o mundo".

Fazendeiro assassinado
' Uma antiga rixa sobre furto de armas é apontada como

a causa do assassinato do fazendeiro A».sl Borges Cardoso,
o "Gordo", ocorrido no Café Central, um dos pontos mais
movimentados de Goiânia. Oa autores do homicídio, Dirceu
Borges e seu filho Wilson, cosegulram fugir do flagrante, em
um Volks chapa AA-13-49, e ate agora ainda não haviam
sido presos.

Vários policiais foram destacados para perseguir os cri-
mlnosos desde o momento do crime, enquanto outros agen-
tes vasculham os diversos setores da capital goiana e muni-
cfplos próximos. Pelo que presumem os delegados encarrega-
dos de efetuar a prisão de Dirceu e de seu filho Wilson, êlea
devem se encontrar escondidos em alguma fazenda fora do
município de Goiânia, não sendo multo fácil capturá-los.

A Policia apurou que, anteriormente, Waltercldea Bor-
ges, Irmão de Wilson, havia assassinado um primo de Aioel.
Com a- venda de algumas armas de Azael, por seu peão, a
Dirceu Borges, novas confusões foram formadas. Na tarde
de ontem, a vitima se encontrava no Café Central quando
ali chegaram Dirceu e Wilson. Azael • Wilson Iniciaram uma
discussão e trocaram alguns socos. Em dado momento, Wil-
eon Borges disparou três tiros no peito de Azael, que fale-
ceu quando estava sendo levado a caminho para o Pronto
B ocorro.

Os criminosos fugiram em um Volks, que Já os aguar-
dava à porta do estabelecimento. O titular do Primeiro Dis-
trito, Delegado Ismar Garcia, mobilizou todo o seu efetivo
para perseguir os criminosos e as diligências continuavam
até a noite de ontem, sem nenhum êxito. Policiais foram
colocados nas proximidades da residência de Dirceu Borges,
em Campinas, no sentido de verificar se éle iria procurar
sua casa, mas nada foi constatado até o momento.

Servidor intensifica
campanha de aumento

O presidente da Associação dos Servidores Admi-
nistratlvos do Estado da Guanabara, Alcides Ferreira de
Souza, informou, ontem, que os funcionários cariocas vão
iniciar, na próxima semana, uma nova campanha para
conseguir a melhoria dos vencimentos no próximo ano,
bem como o pagamento do 13.° salário ou abono nata-
lino. A nova frente de batalha será desenvolvida junto
aos deputados cariocas, para que se manifestem, da tri-
buna da Assembléia Legislativa, sobre as reivindicações
dos funcionários.

• A decisão dos funcionários da Guanabara em soltei-
tar o apoio dos parlamentares da Arena e do MDB na
Câmara Estadual tem o objetivo de fazer com que os

I parlamentares intercedam junto ao Governador Chagas
Freitas no sentido de encaminhar mensagem à Assem-
bléia concedendo o aumento dos servidores cariocas, a
partir de janeiro, pois o Poder Legislativo encerra as
suas atividades no próximo dia 28 e falta pouco tempo
para que esta matéria seja votada, isso sem falar no
Orçamento do Estado para 1972, que deverá ser apreciado
nos próximos dia..

Os servidores temem que o governador não envie
a mensagem do aumento em tempo hábil e assim terá
que convocar, extraordinariamente, a Assembléia Le-
gislativa, para votar a matéria, o que poderá provocar
maiores despesas para o Tesouro da Guanabara. Em
outro caso o Governador Chagas Freitas terá que baixar
decreto-lei concedendo o reajuste do funcionalismo ca-
rloca, mas apenas até o limite de vinte por cento, de
acordo com a verba de 300 milhões de cruzeiros ji cons-
tante na previsão orçamentária, que entrará em vigor
no próximo ano, quando na verdade, os dirigentes das
associações pediram melhoria de 30 por cento para os
que ganham até Cr$ 1.000,00 e de 20 por cento para os
qüe percebem acima dessa importância.

Promotora
denuncia
terroristas.

A procuradora Maria José
de Carvalho Salvador, da 3a.
Auditoria do Exército, ofere-
ceu, ontem, denúncia contra
sete terroristas acusados de
terem seqüestrado o Embal-
xador da Suíça, Glovanl Bu-
cher no dia 7 de dezembro
do ano passado.

A representante do Minis-
tério Público pediu a apli-
cação de prisão perpétua em
grau mínimo e da pena de
morte, em grau máximo para
os denunciados José Roberto
Gonçalves do Resende — fun-
cionárlo público; Alex Pola-
ri de Alverga — estudante;
Inês Etlene Romeu — estu-
dante; Adalr Gonçalves Reis;
Alfredo Hélio Slrkls; Tereza
Ângelo e Herbert Eustóquio
de Carvalho — médico, todos
Incursos no parágrafo único
do artigo 28 da Lei de Segu
rança Nacional.

PLANEJAMENTO

A procuradora ressalta na
peça acueatória que "a ação
do seqüestro foi preparada e
planejada sob a direção de
Gérson Teodoro de Oliveira,
vulgo Ivã ou Hant, tendo Jo<
sé Roberto Gonçalves de Re
sonde ou Ronaldo, tomado
conhecimento da ação uma
semana antes por Intermédio
do próprio Gérson.

José Roberto participou do
reconhecimento preliminar e
ficou acertado que a sua fun-
ção seria de motorista do car-
ro em que seria conduzido o
embaixador seqüestrado. O
comandante da ação era Car-
los Lamarca — Paulista —
e o comandante da unidade,
Gérson Teodoro de Oliveira.
Tudo estava previsto para
três de dezembro de 1970,
mas não foi executado por
falha de montagem e, por és-
te motivo, a ação foi transfe-
rida para o dia 7, aproxima-
damemte às nove horas, na
Rua Conde de Baependl,
quando finalmente se efe»
tuou".

Em outro trecho a procura-
dora esclarece que "Lamar-
ca ficou encarregado da abor-
dagem do agente de seguran-
ça Hélio Carvalho de Araú-
jo, a quem rendeu. Tendo
este reagido, Lamarca deu
um tiro na capota do carro
e um outro no policial, cau-
sando-lhe a morte".

A participação de Alex
Polar! na ação foi a de ln-
tercerptar o carro do dlplo-
mata. Alfredo, Hélio Sirkis,
Lamarca, Gérson, Tereza e
Herbert ficarem'Incumbidos
da guarde do embaixador.
Alex, além de praticar o cri-
me ainda deixou no local
panfletos subversivos. Foram
arrolados como testemunhas
Hercílio Geraldo, Celso Au-
gusto Frazão Guimarães, Ro-
drigo Coelho, José Rui Car-
nelro Leão, Nadllvar Caeta-
no Gomes, Manuel Henrique
Ferreira, Coronel Tristão Jo-
sé Cartaxo Pereira e Tenen-
te-Coronel Edson Alves Mem.

Casos de
malária

em Manaus
Mais de três casos de

malária, estão sendo regis-
gistrados diariamente, na Cll-
nica de Doenças Tropicais do
Hospital Getúlio Vargas, em
Manaus, e a doença tem au-
mentado de maneira alar-
mante. Os bairros do Alelxo,
Igarapé do Taruã, Raiz e
Cachoeirinha são os de maior
incidência da moléstia. Atin-
gidos pela malária apresen-
tam, geralmente, outros ti-
pos de doença, como o tifo e
a lopstopirc.se. O número
de casos fatais, entretanto,
tem sido reduzido, No último
mês foram registradas três
mortes. Essas revelações fo-
ram feitas pelo médico Car-
los Augusto Borborema, da
Clinica de Doenças Tropicais,
e que tem apelado por uma
campanha de esclaredmen-
to junto à população, para
que .« permita a dedetização
das casas.

PALESTRA SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS
Convido, em nome da Diretoria do Sindicato dos Contabilistas do Esta-

do da Guanabara e no meu próprio, aos Contabilistas, associados ou não, e
às classes empresariais da Guanabara, para assistirem à palestra que se rea-
lizará, no salão nobre desta entidade sindical, à Rua Buenos Aires, 283, 6*
andar, no próximo dia 8 de novembro, às 19,30 horas, promovida pela 3* Ins-
petoria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, com a participação dos
seguintes agentes fiscais, que procurarão esclarecer as dúvidas por ventura
suscitadas sobre os efeitos da aplicação do Imposto de Renda, Imposto Sobre
Produtos Industrializados e Imposto de Importação: Drs. Jacinto de Medeiros
Calmon, Noé Winkler, João Evangelista Bevilacqua, Walmyr Barreto de
Alencar, Alberto Nogueira e Geraldo Torres Rollemberg.

A Diretoria agradece, antecipadamente, o honroso compárecimento dos
contabilistas e classes Interessadas.

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 1971

SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DA GUANABARA

Aberta concorrência
da luz no Maracanã
O Governador Chagas Freitas mandou abrir, ontem,

concorrência para instalação da nova Iluminação do Mara-
cana. As propostos para a obra serão entregues à Admlnis-
traçilo dos Estádios da auannbura no próximo dia 6 de
dezembro. As despesas — orçadas em 1 milhão de cruzeiros
— serão cobertas com recursos obtidos através do convênio
firmado entre o Conselho Nacional de Desportos e a Adeg.
A comissão que julgara a concorrência e presidida pelo ra-
genhelro Ricardo Labre e * nova Iluminação será Instalada
no pra70 de 180 dias. A empresa vencedora da concorrência
será, cobrada multa de 10 mil cruzeiros por dia de atraso.

HABILITAÇÃO
Somente poderio participar da concorrência firmas

inrcrlta» no Registro Geral de Empreiteiros do Estado. As
que não possuírem tal registro terão de ser representadas
através de outras empresas ou consórcios que possuam essa
habllltaçilo. As firma» terão do possuir, também, capital
mínimo de 1 milhão de cruzeiros.

ESTRUTURA
Revelou o Sr Abelard França, presidente da Adeg, que

a estrutura do novo sistema deverá ser met_tle» e conve-
nlentemente tratada contra corrosão. As estruturas terão,
preferenrlalmento, suas bases, iissentadas sobre os consolos
da marqulse, na direção do eixo dos pilares. Serão em nú-
mero de três conjuntos de torres em coda lado do campo
Sua altura será aquela em que se obtenha en» relação ao
aramado um ângulo de 25 graus. A montagem dos refleto-
res será feita de forma horizontal, a fim de a Iluminação
não causar problemas aos moradores da área onde se en-
contra o Estádio Mário Filho. A Uumtnação terá capacl-
dade de 1.650 luzes, quatro vezes mais forte que a atual.
A focall7ação dos projetores sóbre o gramado deverá ser
feita de modo a não ofuscar os goleiros, especialmente na
cobrança de escanteios. O Sr. Abelard França Informou,
também, que a concorrência estabelece que ce serviços serão
executados de maneira a não perturbarem as partida» que
se realizarem no Maracanã e os serviços normais da Admi-
Distração do Estádio.

Serfhau favorável à

área metropolitana
O superintendente do Serviço Federal de Habitação e

Urbanismo declarou ontem que os problema» comuns ás
áreas situadas no Grande Rio, entre os qual» o da poluição,
dos transportes coletivos de massa, do aproveitamento do
solo e do abastecimento, só encontrarão solução adequada
com a criação da chamada Região Metropolitana, previsto
na Constituição em vigor.

Frisou o Engenheiro Léo Serejo que o estudo dêsse»
problemas e a elabore», ão de plano» para sua «oluçào depen-
dem de uma conjugação de esforços que extravasam os
limites da» administrações locais, já que dizem respeito a
Interesses comuns a cerca de 7 milhões de habitantes, lo-
clalizados na Guanabara e municípios fluminenses vizinhos.

PROJETOS
Explicou o superintendente do Serfhau que já existem

no Congresso quatro projetos de lei que criam as regiões
metropolitanas e um deles, de autoria do Deputado Dali de
Almeida (Arena-RJ), já foi aprovado na Câmara e se en-
contra em tramitação no Senado. Informou que os Minis-
térlos do Interior e da Justiça também elaboraram projeto
de lei nesse sentido, cujo texto se encontra no Ministério do
Planejamento há cerca de seto meses e deverá ser devolvido
ao Ministro Alfredo Buzaid, para encaminhamento ao Pre-
sidente Médlcl e posterior envio ao Congresso.

As regiões ou ares» metropolitanas — explicou —
deverão ser dirigida» por um conselho, no qual estarão re-
presentados os governos dos Estados e dos municípios de
cada região, bem como os representante» dos ministérios e
órgãos integrados no sistema. Tudo deverá ser feito de acfir-
do com os Interesses e as necessidades global» da área e não
há, cm hipótese alguma, qualquer possibilidade de conflito
de autoridade.

FATO NATURAL
Explicou o Engenheiro Léo Serejo que o estabeleci-

mento das denominadas áreas metropolitanas "é fato que
se verifica em quase todos os países do mundo, onde o de-
senvolvimento desordenado de cidades com administrações
estanques, mas com um sem-número de problemas comuns,
reclama planos urbanos que transcendem os Interesses de
áreas administrativas limitadas".

— No caso específico do Grande Rio, formado pela Gua-
nabara e cs municípios fluminenses de Niterói, Sâo Gonçalo,
Duque de Caxias, Itaborai, Itagual, NUópoll», Nova Iguaçu
e São João de Merlti — afirmou —, já está bastante claro,
Inclusive na opinião pública, a necessidade de lnstltuclona-
llzação da área metropolitana, com a urgência que teus
problemas reclamam.

COLUNA
TÓXICOS I — O Oovemsdor
Laudo Natel constituiu comls-
tão para estudar a divulgação
da campanha contra tóxicos
no Estado de São Paulo, de
acordo com decreto publicado
hoje no Diário Oficial. A co-
missão está subordinada à
Casa Civil e dela fas porte
apenas um delegado de Poli-
cia: o atual Chefe do Gabl-
nete do Secretário da Segu-
rança. O coordenador será o
Chefe da Casa ClvB, Henrl
Aldor.

TÓXICOS II — Após confes-
sar que se tornara viciada em
pslcotróplcos e que induzira
outraa colegas a fumar maço-
nha e Ingerir drogas alucino-
genas, a estudante Kátla, do
Colégio Espírita Souza Leal,
no Recife, denunciou o tráfl-
co e uso de maconha e drogas
pslcotróplcos nos colégios da
capital, com maior incidência
nos educandárlos da Zona Sul.
A denúncia e o relato dos
acontecimentos, envolvendo
numerosos escolas, de Boa
Viagem a Teglpio, foram íel-
tas por Kátla ao Delegado
Lamartlne Corrêa, após haver
sido sevidoda por um dos co-
legas nas matos de Curado.

SALÁRIOS — Os funcionários
da TV-Rio, Canal 13, come-
çaram a receber, ontem, os
salários atrasados dos meses
de agosto e setembro. O Sln-
dleato dos Radialistas presslo-
nou a Delegacia Regional do
Trabalho e encaminhou pedi-
do de falência da emissora à
Justiça, em que reclamava o
pagamento da Contribuição
Sindical. O Sindicato lnfor-
mou que caso o pagamento do
mês de outubro não seja efe-
tuado dentro do prazo, serão
tomadas novas providências.

ELEIÇÃO — O presidente do
sindicato dos comerciários e
candidato à reeleição, Lulrant
Mata Roma, informou, ontem,
que a entidade está sob amea-
ça de sofrer Intervenção do
Ministério do Trabalho, caso
nfio seja alcançado o quorum
necessário para a validade do
pleito que se realiza até o dia
10, a fim de que seja escolhi-
da a futura diretoria do órgão.
Concorrem à votação, as cha-
pas "Azul" e «Verde", lidera-
dos por Lulzant Mata Roma e
Hugo Fernandes.

MARIEL — O Delegado Agul-
naldo Amado, encarregado de
recapturar Mariel, acredita que
a fuga do ex-detetive tenha sl-
do conseguida com dinheiro
arrecadado entre donos de
boates da Zona Sul e bichei-
ros, que compraram os corce-
relros do xadrez do Ponto Ze-
ro, em Beníica. O delegado diz:
"Se houve favorecimento, hou-
ve conivência, e se houve co-
nlvênda, houve dinheiro".
Agulnaldo Amado prefere
aguardar o Inquérito para es-
clarecer totalmente o coso.

ACIDENTES — Quatro scl-
dentes rodoviários, ontem, em
São Paulo, deixaram um saldo
de três mortos e quatro feri-
dos. O mal» grave aconteceu
no quilômetro 329 da Rodovia
Jaú—Avaré, onde houve um
abalroamento que envolveu um
carro e dois caminhões.

Pindaro J. A Machado Sobrinho
Presidente 44940

CISA
Comercial Importadora S. A.

Praça Raul Soares, 144
Belo Horizonte — MG

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO
GEMEC: 71/2883

CGC: 062020042

ENCERRAMENTO DA COLOCAÇÃO DE AÇÕES
VL MENTO DE CAPITAL

Em virtude da colocação de nossas ações haver alcançado o volume estabe-
leddo, vimos agradecer a confiança que nos foi depositada por mais de
3.000 novos acionistas, o que nos permitiu atingir a primeira fase de
nosso plano de expansão. Agradecemos às Distribuidoras que participaram
deste lançamento e comunicamos que a colocação de ações será imprete*
rivelmente encerrada no dia 19 de novembro de 1971.

Os boletins não devolvidos até aquela data não serão mais aceitos e con-
siderados nulos para fodos os efeitos e ficando de responsabilidade única
de seus portadores.
Congratulamo-nos com fodos aqueles que conosco colaboraram para o êxito
alcançado, em tempo multo inferior ao previsto.

Novembro de 1971.
A DIRETORIA

0044536
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COLUNA
¦ SETE

TURISMO — O presidente da
Republica encaminhou ontem
ao Congresso o texto do decre-
to-lel, baixado dia 37, conce-
dando incentivos fiscais ao tu-
rismo.

AUMENTOS - Nos termos
de outro decreto-lei presiden-
dal, assinado ontem, cabe ao
Ministério da Agricultura o re»
glstro, padronização • a Ins-
pecao de produtos vegetais e
animais, inclusive na fase de
industrialização. Quando oa
produtos se destinarem a ali-
mentaçao humana, a flscali-
zacao observará também as
preacricoea do Ministério da
Saúde.

NAVEGAÇÃO — A Sunamam
baixou resoluções alterando dl-
versas linhas externas, para
garantir melhor prestação de
serviços, por parte dos arma-
dores, aos Importadores e ex-
portadores brasileiros. E aca-
ba de ser aprovado o Acordo
Básico da Conferência de Pre-
tes Braell/Carlbe/Brasll, da
qual participam o Lóide Bra-
sllelro e a empresa L. Flguei-
redo,

MIGRAÇÃO — A contribui-
çao da migração européia ao
desenvolvimento brasileiro se-
rá o tema da próxima reu-
iiiáo-almoço da Sociedade do
Desenvolvimento Internado-
nal, marcada para a próxima
terça-feira, na Adecif. O con-
lerencista será o diretor do
Clme.

ASSESSORIA — A Secretaria
da Receita Federal baixou por-
taria, ontem, instituindo o
programa de assessoramento
técnico aos municípios,
no setor de orientação fiscal.
A portaria estabelece que o
programa terá duae fases. Na
primeira, os servidores dos.
municípios receberão de fun-
donárloa federais especializa-
dos em matéria tributária,
orientação sobre orçamento-
programa, execução orçamen-
tarla, elementos de cadastra-
mento, tributação, técnica de
arrecadação • fiscalização. Ma
segunda, aa Instruções serão
sobra contabilidade pública,
planejamento e reforma admi-

Café: Câmara dos EUA
já aprovou o Acordo
¦V j. „. -ji _»~ . na. u.rf/v t/viivla. se os lideres do

nlítraüva.

Depois de numerosos adlanysntos, a Cá-
mara dos Representantes dos Estados Uni-
dos aprovou ontem a legislação complemen-
tar que prorroga até 30 de setembro de 1073
(quando expira o convênio), a partldpaçâo
norte-americana no Acordo Internacional do
Café. O projeto, apoiado pelo governo NI-
xon, será agora encaminhado à Comissão de
Finanças do Senado.

Formalmente, os Estados Unidos estavam
fora do Convênio desde 30 de Junho último,
quando expirou a autorização anterior con-
cedida pelo Congresso para participação. Nos
meses que se seguiram, em numerosas oca-
slóes, a votação do projeto foi adiada, por
muitos pretextos — os alegados incidentes
com barcos camaronelros' da Flórida em
águas territoriais brasileiras, as exproprla-
ções de empresas norte-americanas em pai-
ses da América Latina, a política brasileira
de fretes —, todos, entretanto, sem nenhu-
ma relação com o café. A lmprocedência de
todos esse motivos foi reconhecida publica-
mente pelo Departamento de Estado.

Com a não renovação da participação
norte-americana no Acordo, o Brasil suspen-
deu a vigência do acordo sobre exportações
de solúvel para os EUA; com Isso, os íabri-
cantes norte-americanos de café solúvel fl-
caram, desde então, impossibilitados de em-
barcar para os EUA as 560 mil sacas men-
sais de café verde, sem Impostos, a que têm
direito pelo acordo do solúvel. A decisão
brasileira, de suspender a vigência, se baseou
em cláusula do acordo, que condiciona sua
prática à permanênda dos dois países no
Acordo Internacional do Café.

OPOSIÇÃO

Não íoi tranqüila, entretanto, a aprova-
ção dada ontem pela Câmara dos Repre-
sentantes; ao contrário, os 'debates foram
mais acirrados que em anos anteriores. Fo-
ram levantadas numerosas objeçôes à apro-
vação, como, por exemplo: 1) a de que o
projeto não passava de outra forma "dlsíar-
cada" de institucionalizar a ajuda externa
dos Estados Unidos; 2) de que é preciso
deixar clara a oposição à política latino-
americana diante dos EUA; 3) de que o Acór-
do Internacional permitiu que um cartel In-
ternacional do café elevasse artificialmente
os preços do produto.

Apesar da oposição, o projeto foi aprova-
do por 200 votos contra 99.

NO SENADO

Segundo um porta-voz da Comissão de
Finanças do Senado, a legislação do café
6ó será apreciada por essa Casa do Con-
gresso depois de uma declsáo sobre o pro-
Jeto de lei fiscal enviado pelo Presidente
Nixon. Acredita que, quando submetido a
exame, o projeto do café deverá ser apro-

vado; todavia, se os lideres do Congresso
resolverem adiar o exame até dezembro, pro-
vávelmente uma declsáo a respeito será rc-
tardada até o ano que vem.

DEFESA

Quase surpreendentemente, desta vez a
legislaçáo complementar teve a defesa do
presidente da poderosa Comissão de Rccur-
sos Orçamentários, Wllbur Mills, que rebateu
a acusação de que a lei envolvia uma (or-
ma disfarçada de ajuda ao exterior. Sepun-
do Mills, o AaSrdo Internacional ajudou
a estabilizar os preços do café:

Têm sido mínimas — disse ele —. as
flutuações de preço do cale, na vigência do
Acordo.

PREVISÃO

Em Brasília, o Senador Carvalho Pinto
(Arena-SP) previu novas dificuldades de
tramitação da lei complementar sobre café
no Senado dos Estados Unidos. Acusou o
Congresso norte-americano de "servlr-se de
uma série de pretextos que se poderia con-
siderar verdadeiramente cômicos se não es-
tivessem em Jogo profundos interesses co-
mereials e econômicos de nações pobres".

Lembrou que o Brasil pode "adotar uma
estratégia defensiva", citando neste sentido
a recente entrevista do ministro da Indús-
trla e do Comércio, na qual aludiu á possl-
blltdade de suspensão do convênio sobre o
solúvel.

DESCULPAS

Lembrando as diversas desculpas apre-
sentadas pelos deputados norte-americanos
até que resolvessem debater o assunto, disse:

De inicio foram as queixas Impertl-
nentes contra a politlca nacional de fretes,
adotada por nosso governo, ou ainda, as im-
procedentes acusações ao nosso comporta-
mento contratual, na vigência d» convênio.
Logo apôs, era o problema do solúvel, a Ins-
pirar pressões e ameaças de poderosos gru-
pos industriais e, muitas vezes, como se de-
duz de declarações do Senador Edward Ken-
ncdy, para aconwtar custos operacionais
antieconômicos. Resolvida a pendência em
termos conciliatórios — tanto de interesses
brasileiros como norte-americanos — volta-
se a querer vincular a aprovação do Con-
gresso à redução do mar territorial do Bra-
sil, como se fosse licito sujeitar uma deli-
beração multllateial, envolvendo interesses
de dezenas de contratantes a um ato de
economia Interna de um deles, Inteiramente
estranho à matéria do convênio; e, mais do
que Isso, como se fosse possível subordinar
um ato típico de soberania nadonal a injun-
ções de interesses comerciais, passíveis de
tratamento convencional entre os povos.

Fundo do Turismo vai
ter Cr$ 100 milhões

O diretor financeiro da Embratur, Mauro Malta, cm
entrevista coletiva, ontem, no Clube Comercial, anun-
ciou quo com a regulamentação do Decreto-Lei 1.191, o
Fundo Geral de Turismo (Fungetur) deverá até o fim
do ano ter aproximadamente 100 milhões de cruzeiros.

Destacou que, o decreto-lei além de criar o Fungetur,
destinado ao financiamento de obras e serviços turistl-
cos, prorrogou as isenções e estímulos fiscais Já exis-
tentes, possibilitou à pessoa física abater da renda bruta
as quantias efetivamente aplicadas na subscrição de
ações nominativas de empreendimentos aprovados pelo
Conselho Nacional de Turismo e considerados de capital
aberto.

ESTRANGEIROS

Sobro a participação do capital estrangeiro em em-
preendimentos turísticos. Mauro Malta, mostrou-se fa-
vorávcl, afirmando que oligopólios como a International
Tclephone Telegraph — ITT — (Hotel Sheraton); o
Hilton e a Cadeia Intercontinental Hotels, subsidiária da
Pan American Airways, que estão se Instalando no Bra-
sil, cada vez mais vão dominar e dirigir os fluxos turis-
ticos, mundiais.

— Em conformidade com a legislação atual, o ca-
pitai estrangeiro receberá todas as vantagens do capital
brasileiro, ressaltando os dirigentes da Embratur os be.
neíícios que os oligopólios poderão trazer para o desen-
volvlmento da indústria turística brasileira: nova tecno-
logia, métodos mais agressivos de comercialização, estl-
mulo à concorrência para os hotéis de propriedade de
brasileiros e, finalmente, a perspectiva de novos investi-
mentos.

RESOLUÇÃO 184

Provando o dinamismo do setor turístico, que alia as
três condições básicas exigidas pelos banqueiros (renta-
bilidade, segurança e liquidez), até o dia 29 do mês pas-
sado, tinham sido aplicados apenas em hotéis e empresas
de turismo, através da Resolução 184, aproximadamente
30 por cento do total Investido.

Até agora, 52 bancos utilizaram os benefícios da Re-
solução 184, sendo que 26 deles optaram pelo turismo.
Os números anunciados são os seguintes: hotéis — 9.003
mil cruzeiros (2 bancos); empresas de turismo — 9.447
mil cruzeiros (17 bancos); cartão de crédito — 794 mil
cruzeiros (7 bancos).

INCENTIVOS

O recolhimento de incentivos fiscais para o turismo
depositado no Banco do Brasil apresenta a seguinte evo-
lucão: 1908 — 30,8 milhões com percentual de 7.1 em rc-
larão aos demais; 1969 — 43,6 milhões e um percentual de
5,6 por cento; 1970 — 67,3 milhões e um percentual de
4,6% e, finalmente, 1971, com 60 milhões de cruzeiros.

A participação da Embratur em termos relativos tem
caldo lentamente, indicando uma deterioração nas arre-
cadações reais dos incentivos destinados ao turismo. Os
dirigentes da Embratur. explicam o fato apontando estas
razões: pequena participação dos incentivos destinados à
Embratur na regiáo Centro Sul do Pais — é de apenas
8 por cento em contraste com os 50 por cento do IBDF
(reflorestamento) e 25 por cento da Sudene; dificulda-
des na captação dos incentivos fiscais, aliada aos alto
custo dos intermediários que, segundo consta, chegam a
cobrar taxas que atingem 15 por cento do total arreca-
dado.

Rio de Janeiro, sábado, 6 de novembro de 1971

Brasil lança títulos
se dólar estabilizar
Técnicos oficiais esclareceram ontem que o lança-

mento tle papéis financeiros do Brasil no exterior só se-
rá Iniciado depois da normalização dos grandes merca-
dos d" títulos, particularmente da Europa, que ainda cs-
tão desordenados em conseqüência da flutuação do va-
lor do dólar. Adiantaram que serfip colocados bond» dn
Tesouro Nadonal, exclusivamente destinados nn merendo
externo, de prazo íixo. que é o sistema utilizado pelm
países desenvolvidos para obter parte dos recursos de
que ncccsíitam.

ACEITAÇÃO

Manifestaram a opinião de que a colocação dos pa-
péis brasileiros terá ampla aceitação por parto cos to-
madores europeus, em conseqüência, particularmente, dos
seguintes fatores:

a) os bonds renderão juros de cerca de 8 por_cento
ao nno, taxa considerada remuncratlva em operações de
tal espécie, o que garante boa rentabilidade ao tomador;

bj o Brasil desfruta de excepcional conceito nos clr-1
culos financeiros internacionais, em virtude do grande vo-
lume de suas reservas — mais do um e melo bilhão de
dólares — e do índice de crescimento do seu Produto
Nacional Bruto nos próximos anos — mais de 8 por cen-
to anuais.

DIVIDA

Disseram, ainda, que a primeira emissão dos bonds
deverá fer de valor aproximado a 30 milhões de dóla-
res, seguindo-se outras, em montante que o comportamen-
to do mercado comprador indicar conveniente. Salienta-
ram que a colocação de papéis não visa substituir o sls-
tema de obtenção de empréstimos e financiamentos Jun-
to a organismos internacionais, mas apenas complemen-
tá-lo, pois são grandes as necessidades brasileiras de ca-
pitais para assegurar a consolidação do processo de de-
senvolvimento econômico.

Explicaram, também, que os contratos de íinanda-
mcnio firmados pelo Governo brasileiro com agências In-
tcrnacionals elevam-se a mais de.5 bilhões de dólares,
mas o endividamento real do Pais é bem Inferior, pois
a maior parte dos recursos concedidos ainda não foi uti-
llzada. Adiantaram que, considerando-se os recursos efe-
tlvamente usados pelo Governo brasileiro, os maiores cre-
dores do Brasil, entre as organizações internadonals de
grande |>orte, ao final do primeiro semestre deste ano,
eram o Banco Mundial (270 milhões de dólaree), o Exim-
bank (200 milhões de dólares), o Banco Interamericano
do Desenvolvimento (186 milhões de dólares) e o Credi-
tar.stalt, da Alemanha (60 milhões de dólares). Entre
outras agencias, a maior credora é a International Finan-
ciai Corporation, com 20 milhões de dólares.

MULTINACIONAL

Viajou para Londres o Ministro José Maria Vilar de
Queirós, chefe da Assessoria Internacional do Mlnlsté-
rio da Fazenda, que vai redigir, juntamente com repre-
scntrmtes dos bancos suíços, norte-americanos e alemão,
a documentação de implantação do banco multinacional
que conlará com participação do Banco do Brasil.

Deverão terminar segunda-feira as negociações en-
ire a missão do Banco Mundial e autoridades monetária*
bmsileiras sobre o finandamento daquele esiabelecimen-
to Internacional para a execução do Projeto de Desenvol-
vlmento da Estrutura de Armazenagem -- Prodesar —
preparado pelo Banco do Brasil, com a finalidade de eli-
minar deUnitlvamcnte os problemas de armazenamento
e siltgem de arroz, feijão, milho e outros cereiaa na re-
gião Centro-Sul do Pais.

Entre na Bolsa de Valores
e olhe para as paredes.

Olhe para o chão. Para o teto.
Para as escadas.
Para onde quer que você olhe no

prédio da Bolsa, você verá o' trabalho da
Cia. Construtora Pederneiras.

Uma construção de ontem tão
importante e tão sólida como a do Hotel
Sheraton que hoje estamos construindo
na praia do Vidigal.

E da mesma forma que construímos
o prédio da Bolsa de Valores, do Rio de
Janeiro, construímos também o Palácio
dos Arcos (Itamaraty) de Brasília, os
prédios da Central Elétrica de Furnas, da
Mesbla, da Sears; as fábricas da Gillette,
da Coca-Cola, da Brahma; o grupo
Financeiro Ipiranga, o Jornal do Brasil e a
TV Educativa. Enfim, mil obras grandiosas

que totalizam 1 milhão de metros quadrados
de área construída.

Um trabalho que fêz da Pederneiras,
a maior construtora da América Latina em
volume de área executada.

Cía.Construtora
Pederneiras se é tempo

de construir é tempo de participar

Mannesmann inaugurou
novas unidades em Minas
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As novas Instalações industriais da
Companhia Siderúrgica Mannesmann, em
Belo Horizonte, foram inauguradas ontem
pelo Governador Rondon Pacheco, em so-
lenidade que teve a presença do embai-
xador da Alemanha no Brasil, Karl Her-
mann Knock, da direção mundial da em-
presa, de autoridade estatais e de empre-
sários c lideres do comércio e da indústria.

O Ministro Marcus Vlnicius Pratini
de Moraes, da Indústria e do Comércio,
também participou das solenidades, tendo
chegado à empresa às 13h30min.

O presidente da Mannesmann, da Ale-
manha, Egon Overbeck, disso na ocasião
que "temos grande confiança no futuro
deste Estado e deste País. O povo traba-
lha com inteligência e dinamismo, utili-
zando suas potencialidades para o seu pro-
gresso".

Acrescentou que "temos dados exce-
lentes sobre Minas Gerais e o Brasil. O
mundo também acredita que o Brasil agiu
acertamente no seu plano de desenvolvi-
mento, recorrendo ao caminho da colabo-
ração com outras nações. A primeira em-
presa alemã, após o término da segunda
guerra mundial, a instalar uma siderurgia
no exterior foi a Mannesmann e o lugar
escolhido foi o Brasil. Hoje, cia é um
membro essencial na siderurgia brasileira
e fator de importância na vida econômica
de Minas Gerais. Considerando o seu pia-
no de expansão, ela crescerá muito mais
Temos grande confiança no futuro deste
Estado e deste Pais. O povo trabalha com
inteligência e dinamismo, utilizando suas
potencialidades para o seu progresso. Aos
colaboradores da Mannesmann no Brasil
dirigimos nossos agradecimentos. Cumpre-
nos constatar, com orgulho e satisfação,
que os esforços da empresa têm tido gran-
de êxito cm Minas Gerais".

VOCAÇÃO

Discursando no final da solenidade,
disse o Governador Rondon Pacheco:

— Minas tem uma vocação siderúrgi-
ca e está solidária com o desenvolvimento
deste Pais. Precisamos das grandes indús-
trias de transformação. O exemplo pio-
nciro da Mannesmann é um estimulo para
o desenvolvimento do Estado. Quando as-
sumimos o governo, declaramos que iria-
mos abrir tantas frentes de trabalho quan-
tas fossem necessárias para o desenvolvi-
mento do Estado. Quero assinalar o quan-
to somos sensíveis ao fato da Mannesmann,
na década dos 50, vir aqui se instalar.
Hoje, sua participação na economia minei-
ra ganha grande vulto. Saudámos o pio-
noirismo da Mannesmann e confiamos em
que o futuro reserva a Minas Gerais uma
época de progresso e desenvolvimento.

ESPERANÇA

 É uma grande satisfação para o
ministro da Indústria e do Comércio pre-
senciar a expansão de uma empresa side-
rúrgica, no momento em que executamos
um programa que nos colocará, dentro de
uma década, entre os grandes produtores
da siderurgia mundial, disse o Ministro
Marcus Vinícius Pratini de Moraes.

— Considero, no entanto, que esta eta-
•pa é ainda pequena para o que espera-
mos da Mannesmann. Esperamos que os
novos empreendimentos que a empresa es-
tá programando, no montante de 250 mi-
lhões de cruzeiros, sejam executados com
a rapidez que a indústria e a economia mi-
neira exigem. Quero dizer também ao meu
amigo Egon Overbeck que o Brasil espera
da Mannesmann uma partidpaçâo impor-
tante no seu esforço de exportação, Espe-
ramos que a Mannesmann, com a sua qua-
lidade técnica, a competência industrial e
sua rêdc de distribuição nadonal, se co-
loque a serviço do esforço brasileiro de
ampliação de nossas exportações manufa-
turadas, concluiu o Ministro Pratini de
Moraes. (Belo Horizonte, Sucursal).

Mineiros querem central de aços
Referindo-se ao anúncio do Ministro

Pratini de Moraes, da Indústria e do Co-
mércio, de que Minas Gerais será a sede
da Usina Central de Aços, o Deputado Ed-
gard Martins Pereira (Arena-MG) afirmou
ontem em Brasília que "a implantação da
central de aços constitui-se num raio de
esperança para o povo mineiro, que anseia
pela reconquista daquela antiga posição que
desfrutava no cenário da economia brasi-
lcira".

O Ministro Pratini de Moraes, anali-
sando o, desenvolvimento crescente da eco-
nomla mineira, declarou que em breve Mi-
nas será a sede da usina, estudada pelo
Governo federal como solução para o lncre-
mento da produção de laminados não-planos.

Políticos e empresários mineiros const-
deram que o projeto da central de aços

consitul natural retribuição à Minas, que
deverá exportar, em 1975, aproximadamen-
te 100 milhões de toneladas de minério.
Argumentam ainda com a viabilidade eco-
nômica representada por menor custo de
produção do aço c faculdade de acesso aos
mercados internos de consumo (eixo Rio—
São Paulo consome 80 por cento da pro-
diição nacional) !c externos (através dos
portos de Rio e Vitória).

Segundo técnicos, a exportação minei-
ra atenderá ao mercado internacional e aos
programas do Govémo federal. Só o pro-
jeto cln Águas Claras (grupo MBR) prevê
a exportação de 30 milhões de toneladas, em
1974. enqunnto a Samltrl (grupo Belga)
programa a exportação de 20 milhões de
toneladas no final da décadi. (Belo Hori-
zonte, Sucursal)
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Curitiba
debate área
industrial

Equipe de técnicos do Ins.
Mtuto de Pesquisa e Planeja»
mento Urbano de Curitiba e
do Banco de Desenvolvimento
do Paraná propôs, ontem, na
I Conferência de Desenvolvi-
mento da Região Metropoll-
tana de Curitiba, a elelrão de
áreas industriais exclusivas e
preferenciais e a definição
dessas áreas através de legts-
lação municipal, com vistos a
acelerar o desenvolvimento da
região de Curitiba.

Os técnicos concluíram que
as localizações aleatórias de
unidades Industriais resultou
em uma dispersão de Iocn.Il-
lações cujos efeitos negativos
se refletem como custo eleva-
do nas plantações e extensões
da Infra-estrutura, graves pro-
blemaa de circulação, empccl-
lhoa à ocupação residencial
harmônica, poluição das ba-
cias hidrográficas e outros.

SETE MEDIDAS

Para os técnicos, tendo cm
vista a potencialidade reglo-
nal com o aumento previsível
de número de novas unidades
Industriais, tais efeitos deve-
rão ser agravados caso não se-
jam adotadas medidas com o
objetivo de racionalizar a
ocupação territorial do muni-
ciplo. Assim, propuseram a
adoção de sete medidas básl-
cas para o problema Indus-
trlal da região:

Convênio especifico entre os
municípios da região com
objetivos de compatibilizar o
uso do solo, visando a evitar
efeitos prejudiciais ao equlli-
brio biológico e ás condições
de vida humana na região de
Curitiba; adoção de medidas
municipais e estaduais visando
a proteção de mananciais e
respectiva cobertura florestal,
para garantir o futuro abas-
teclmento de água e condições
de saneamento; eleições das
áreas industriais do Vale do
Barlgulm como zonas cxclu-
alvas industriais; eleição das
demais áreas Industriais, como
preferencialmente Industriais;
estabelecimento de convênios
entre organismos estaduais,
íederais e a Prefeitura de
Curitiba, com o objetivo de
fixar prioridades e definir a
Implantação de lnfra-estrutu-
ra das zonas industriais; fixa-
ção de incentivos municipais
para a Implantação de novas
Indústrias; e que o governo
do Paraná, através de entl-
dades especializadas, defina e
adoto política de incentivos
fiscais e financeiros no senti-
do de promover novas lmplan-
tações Industriais. (Curitiba.
Sucursal.)

Diariamente, na seção
"Altas/Baixas", o
Diretor Econômico
analiso as fichas técnicas
das empresas, em destaque,
nos negócios das
Bolsas de Valores, sejam
elas integrantes ou não dos
índices de valorização.
Juntamente com a
análise, quadro das
altas e baixas do dia.

iJonhaseu
dinheiro no

Aplique
em Letras demm
CREDINORTE

Mercado imobiliário de
Brasília reage à Bolsa

O mercado imobiliário do Brasília rea-
giu consideravelmente nos últimos dias,
fato que observadores consideram como
uma fuga da Balsa de Valores cuja queda
levou os investidores do São Paulo, Mina?
c Golas a adquirirem imóveis nn Capital
do Pais,

Oniiio Ludovico, um dos Investldprcí
mais Importantes da Capital Federal, nfir-
mou que "as transações já se refletem
nos cartórios do registro de Imóveis, cujo
movimento está aumentando como oumen
Iam ainda mais as perspectivas do mercado
para o próximo nno",

FIXAÇÃO DEFINITIVA

Segundo a interpretação dos corretores
de imóveis, outro fator quo contribui de
cisivamente para a reação imobiliária, cm
Brasília, é a certeza de fixação definitiva

da Capital da República. Os setores onde
lôm ocorrido maior aquisição de terrenos
são o hoteleiro, setor comercial sul e po-
nlnsula sul do lago, além do setor de in-
(lúslvlii c abastecimento. Ali, a firma
paulista Concrotoi! acaba de adquirir uma
Arca do oito mil metros quadrados.

Onlslo Ludovico considera que numn
virtude onde existe especulação imobiliá-
ria existi' desenvolvimento o, neste ponto,
ns alugueis de Brasília são os melhore.;
rto Pais, existindo apartamentos no Supor
Quadra 111 alugados a três mil cruzeiros,
lojas na Avenida W-3 alugadas a 20 mil
cruzeiros c casas no lago Parnnoá por
12 mil cruzeiros mensais.

Acrescentou que "os investidores «le
fora preferem construir os imóveis, a rim
de compensar o investimento feito com a
compra, o que não acontecia anterior-
mente".

Um seguro para o seu di-
nheiro. A mais tranqüila
aplicação de capital.
Lucro certo, com a garan-
tia do aceite

(HSEMMSSISEa
Rua do Ouvidor, 88-4.» andar
Tels.: 231-0441 - 231-3216

231-3939

ou em qualquer agência do

Valor da produção de
cimento cresceu 13%

Entre Janeiro o setembro deste ano o
valor da produção brasileira de cimento
cresceu 13 por cento. Nesse período, o valor
das vendas acompanhou o da produção, en-
quanto o montante de salários pagos aumen-
tou em 11 por cento. Apesar de ter havido
expansão na quantidade produzida, o número
de pessoas ocupadas nessa área manteve-se
esta tm orlo.

O IBGE acaba de divulgar os dados de
acompanhamento da produção industrial.
Nos 35 estabelecimentos considerados o valor
da produção passou de 92.384 mil cruzeiros
para 104.748 mil. O das vendas se manteve
sempre equilibrado com o da produção, pas-
sando de 91.482 para 103.125 mil cruzeiros,
conforme se pode ver na tabela.

As Informações sobre produção física

iHlBflMCO NACIONAL1™% NORTE S.A.

não permitem uma avaliação do desempe-
nho global do setor porque o número de In-
formantr-s não se mantém o mesmo ao longo
do periodo. ao contrário do que acontece
com os dados sobre valor.

Pode-se dizer apenas que em setembro
os estabelecimentos consultados produziram,
em mídia. 25.332 toneladas de cimento
Portland comum, contra 22.581 no inicio
do ano, uma expansão de 12 por cento.

No caso dos outros tipos de cimento essa
mídia subiu de 9.211 para 11.013 toneladas,
tendo se verificado uma expansão de 20 por
cento. Al. no entanto, o número de infor-
mantes foi muito pequeno,-3 em janeiro e
5 cm setembro, com os dados variando em
correlação multo estreita com os dimensões
dos estabelecimentos considerados.

Produção brasileira de cimento
Janeiro a Setembro de 1971

MESES
PESSOAL
OCUPADO

(N.°)

SALÁRIOS | VALOR DA | VALOR DAS
PAGOS | PRODUÇÃO | VENDAS

(Cr$ 1.000)

Janeiro ..
Fevereiro
Março ...
Abril ....
Maio ... ¦
Junho .. •
Julho ...
Agosto ..
Setembro

15.730
15.658
15.707
15.701
15.C79
15.718
15.772
15.864
15.705

8.865
8.502
8.899
9.007
9.445
9.364
9.021
9.947
9.840

92.384
8G.183
92.187
87.902
94.956
90.502
99.715

105.902
104.748

91.482
83.989
91.688
88.631
94.350
91.372

100.542
105.884
103.125

NOTA: Excluídos os impostos sobre produtos industrializados e I.C.M.
FONTE — IBGE. —

Uma empresa do _ • _ _
SISTEMA FINANCEIRO
INTEGRADO B.AJ.0RIÊ

Ca de Engenharia
vê desenvolvimento

O Ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis
Veloso, abrirá, no próximo dia 16, o ciclo de coníe-
rências promovido pelo Clube de Engenharia que pre-
tende oferecer um "Painel sobre o Desenvolvimento
Brasileiro". O ciclo consta de nove conferências a
serem proferidas diariamente até o dia 26 por outros
tantos ministros de Estado.

As conferências visam fornecer uma visão global
do trabalho que o Governo Federal vem realizando
e os Ministérios que se farão representar são aquê-
les mais diretamente ligados ao proiesso de desen-
volvimento. Cada ministro pronunciará sua confe-
rêncla versando sobre seu Ministério e a participação
deste no desenvolvimento nacional.

PROGRAMA

É o seguinte o programa do Painel, com sessões
sempre às 18 horas:

Terça-feira, 16 — Ministro qo Planejamento, João
Paulo dos Reis Velcso; quarta-feira, 17 — Ministro
dos Transportes, Mário Andrcazza; quinta-feira, 18

Ministro das Minas e Energia, Antônio Dias Leite
Júnior; sexta-feira, 19 — Ministro das Comunicações,
Hygino Corsetti; segunda-feira, 22 - Ministro do In-
terior, José Costa Cavalcanti; terça-feira, 23 - Mi-
lustro da Indústria e comércio. Mateus Vinícius Prl-
tini de Moraes; quarta-feira, 24 — Ministro da Agri-
cultura, Luís Fernando Cirne Lima; quinta-feira, i5

Ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passari-
nho; sexta-feira, 26 — Ministro da Fazenda, Delfim
Neto

Rubens Costa falará
hoje em P. Alegre

O presidente do Banco Nacional da Habitação,

economista Rubens Costa, viaja hoje para Porto Ale-

gre, onde assinará, amanhã com o Governador Eucll-

des Trlchcs convênio de financiamento no montante

de Cr$ 79,7 milhões, para a construção, no triênio

72/74, de cerca de 5 mil unidades habitacionais no

Rio Grande do Sul.

CONFERÊNCIA

Atendendo convite da Federação das indústrias

do Rio Grande do Sul, o presidente do BNH pronun-
ciará, hoje, conferência em sua sede social, quando
falará sôbrc as recentes alterações feitas no Plano

Nacional da Habitação e no seu sistema financeiro,

bem como os 6eus reflexos sociais e no processo de

desenvolvimento da economia nacional.

INFRA-ESTRUTURA

Parte dos recursos que serão fornecidos pelo
Banco Nacional da Habitação, por força do convênio

que será assinado amanha, vai ser aplicada pelo go-
vêrno do Rio Grande do Sul em obras de lníra-estru-

tura, tais como sistema de abastecimento de água

potável, luz, esgoto e pavimentação das vias de acesso

aos locais onde serão construídos os conjuntos resi-

denciais. O Governo gaúcho poderá aplicar, ainda,

parcela em obras necessárias à integração dos núcleos

üabiUcionais, como escolas e centros comunitários.

Usina do
Pará teni

!>

BNH explica normas
para saques do FGTS

O presidente do BNH, Rubens Costa, explicou, on-
tem, o funcionamento das normas operacionais do Fundo
do Garantia do Tempo de Serviço que permitirão aos
mutuários que já adquiriram o Imóvel pelo Sistema Fi-
noncclro da Habitação regularizar os atrasados, abater o
restante do saldo devedor o ficar, cm conseqüência, com
uma prcslaçfio mensal mais baixa.' Acrescentou que os recursos do FGTS não scruo utl-
lizáveís narn o mutuário quo devolver a casa ao banco,
na hipótese de não poder continuar no SFH. fazendo-se,
Inclusive, se fór o caso. o retorno à conta vinculada res-
pectiva do saque efetuado anteriormente para liquidar o
débito ou mesmo diminuir a divida total com o agente
financeiro.

PRIORIDADE
Segundo Rubens Costa, o uso prioritário dos recur-

sos do FGTS será para pagamento das multas, acessórios
e prestações devidas. Só depois é que se fará o abati-
mento da divida vlneenda. Citou que o valor do saque efe-
tuado no Fundo de Garantia só poderá ser utilizado para
abatimento parcial ou total da divida garantida por se-
gunda hipoleea, quando a primeiro hipoteca tiver sido
quitada prioritariamente. Sempre que o valor retirado ex-
ceder o da divida, a diferenço em Unidades Padrão de
Capital retornará à conta originária, cm partes propor-
cionais quando se tratar de mais de um titular.'

Revelou que os mutuários devem aguardar a convo-
cação quo será feita pelos agentes financeiros, através de
editais ou cartas, até o dia 15 de dezembro, Estes espç-
rarão os compradores para fazer a solicitação, a partir
de primeiro de janeiro de 1972.

O comparecimento, frisou, será escalonado, e os mu-
tuários deverão fazè-lo na medida em que forem chama-
dos até a data limite, que é o dia -20 de setembro de
1972. O saldo da conta vinculada poderá ser utilizado
também para aquisição ou construção de moradia pró-
pria, e que tenha sido objeto de contrato de compra e
venda ou de promessa de compra e venda.

SAQUES
O presidente do BNH garantiu que será assegurada

ao mutuário do Sistema e optante do FGTS a manuten-
ção do valor da retirada efetuada em sua conta vinculada,
Independentemente da data cm que se apresente para so-
licitar a utilização dos depósitos. Isto porque o valor do
saque será convertido em Unidade Padrão de Capital do
Banco Nacional da Habitação, quaisquer que sejam as
épocas de efetivação da retirada e da vigência de novas
condições contratuais. „uo4ija

A divida dó mutuário optante, acentuou, será abatida
do valor da retirada efetuada em sua conta vinculada.

cr
O Presidente da República,

acolhendo exposição de moti-
vos intermlnlsterlal, autorizou
a liberação do crédito de sete
milhões o cem mil cruzeiros
como parte da contribuição do
Plano de Integração Nacional
no projeto de construção da
Usina Hidrelétrica de Curua-
Una, afluente do Amazonas,
no Estado do Pará.

A exposição de motivos dos
Ministros Delfim Neto, da Fa-
zenda, João Paulo dos Reis
Veloso, do Planejamento, e
Costa Cavalcanti, do Interior
diz o seguinte;

I "Acolhendo proposta contl-
da na Exposição de Motivos
Interminlsterial n° 48/70-GB,
de 02/10/70, Vossa Excelên-
cia houve por bem aprovar a
inclusão, na primeira etapa do
Programa de Integração Na-
cional, do projeto de constru-
ção da Usina Hidrelétrica de
Curuá-Una, ora em constru-
ção pelas Centrais Elétricas
do Pará S/A— Celpa, na Ca-
choelra do Palhão, no Rio
Curua-Una, afluente do Ama-
zonas.

"Tendo em vista a suple-
mentação da dotação orça-
mentária do PIN para 1971
em Cr$ 296.400.000,00, atra-
vés do Decreto n° 69.167, de
1/9/71, temos a honra de pro-
por a Vossa Excelência seja
autorizada a liberação da
quantia de Cr$ 7.100.000,00.

Indústria
quer obras

no canal
O presidente da Flega-

Cirj, Engenheiro Mário Leão
Ludolf, apoiou, junto ao Go-
vernador Chagas Freitas, pe-
dido do Sindicato da Indús-
tria da Construção Naval do
Rio de Janeiro, no sentido de
per dragado, como providên-
cia de emergência, o canal
de acesso ao Caju. cujas con-
dições de navegabilidade são,
no momento, precaríssimas.

Leão Ludolf explica que,
nesse local, acham-se situa-
das importantes indústrias e
os principais estaleiros na-
vais do Pais, que vêm sendo
prejudicados pelos- despejos
de lixo çue se processam no
Caju, provocando o acúmu-
Io de areia no canal de na-
vegação que dá acesso à re-»
gião.

O assunto vem sendo tra-
lado junto às autoridades es-
taduais desde jar.eiro do ano
passado e, na ocasião, o De-
partamento de Limpeza Ur-
bana informou estar elabo-
rando um estudo com vistas
à sua solução. ,

O benellcio passará a vigorar a partir do momento em

que o comprador do imóvel estiver quito, A data cm que
o participante do Sistema Financeiro da Habitação ca-
tiver cm dia no pagamento de sua casa será, no entender
de Rubens Costa, mais importante do que a tfata da re-
tirada dos saques do FGTS.

DÉBITOS ¦ ..
. Ressaltou que todas as hipóteses, neste sentido, tem

como premissa a liquidação dos débitos atrasados, caso
existam. Qualquer que sela a época do solicitação da utl-
llzação do saldo do Fundo de Garantia, seu efeito se fará
sentir a partir do momento em que o mutuário liquidar ou
tiver liquidado suas dívidas, na forma mostrada no qua-
dro abaixo. . . ,

Esclareceu, ainda, que quando o mutuário compare-
cer para solicitar a utilização dos depósitos do FGTS de»
verá apresentar a carteira profissional atualizada e a cora»
provação da renda familiar. Caso não possa, por qualquer
razão, apresentar a carteira profissional, deverá levar de-
claração da empresa Indicando o nome do empregado, sua

qualidade de optante, o banco depositário e a agência onde
se encontra sua conta vinculada.

ATRASOS
Disse Rubens Costa que essa regulamentação nao abran-

ge aos optantes que completarão cinco anos de Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço em 1° de lanclro próximo
e que não tenham ainda adquirido imóvel pelo Sistema Fl-
nancelro da Habitação. Informou que, para o caso. está
sendo feito outro estudo a ser aprovado na data prevista.

Frisou, também, que o percentual do atraso dos agen-
tes financeiros com o BNH ; da ordem de 5 por cento sô-
bre o volume mensal das prestações, enquanto que os mu-
tuários que não estão em dia com os empresários do Slste-
ma Brasileiro de Poupança e Empréstimo atingem a 20
bor cento. O repasse a mais dos recursos pelos agentes ao
banco' provém, ao que revelou Rubens Costa, da poupança
Individual dos empresários.

Sobre as cadernetas de poupança declarou que o Con-
selho Monetário Nacional ainda examina a resolução que
reduza taxa de juros de 6 para 5 por cento ao ano. mas

que será aplicada sobre o saldo médio existente cm de-

nóslto até o dia do reajuste e não sobre a quantia liquida
encontrada na caderneta na date do cálculo. UnbVip
a correção monetária pasará, no novo sistema, de ti Unes-
trai nara semestral. ,. .

Anunciou para a próxima quinta-feira a reunião do

Conselho de Administração do BNH. quando será examl-

nada a resolução que define a situaçãoi de.agente, flnan-

cabo dentro do novo Sistema Financeiro da Habitação. Para
o financiamento aos Imóveis de fins comunitários ainda
não tem nada definido.

Situação do mutuário Mes da redução da prestação pela utilização dos
depósitos no FGTS

"Mutuários 
em dia em 31 de dezembro e que assim se

mantenham até a data da efetivação da.alteração do
contrato

— Mutuários em atraso no dia 1.° de janeiro de 1972

— Mutuários em dia em 31 de dezembro de 1971, mas

que registrarem atrasos posteriores a essa data

— Mutuários que quitem todas as quantias cm atraso com

os recursos sacados no FGTS, e que nao registrem
atrasos posteriores a essa data

— Mutuários que constituam divida em 1971

Janeiro de 1972

No més seguinte ao do pagamento dos atrasos

Mês seguinte ao da retirada dos depósitos

A Resolução da Diretoria
A diretoria do Banco Nacional de Habitação, em reu-

nião realizada* 27 de. outubro, de-1971 %***& #"
atribuições que lhe são! conferidas-pelo art. 30 da'Lei
n.° 4.380, de 21 de agosto de 1964; •

Considerando o que estabelecem as RCs n.°s jo 
«.

26, de 5 de outubro de 1971 Ç-. a RD n° 5.8' aC 22 de
outubro de 1971, , 

' . 
' 

*
RESOLVE*
1. Os mutuários do Sistema Financeiro da Habita-

cão optantes pelo regime do Fundo de Garantia do Tem-
ho de Serviço, poderão utilizar o saldo de sua conta vro-
culada para os íins previstos no artigo 3.° «i 

jparagrato
único da Lei n.« 5.705, de 21 de setembro de 1971, desde

que obedecidas ás prescrições do Decreto n.° 69.26o/71.
da RC n.° 26/71, desta Resolução e das instruções com-

ptementares. ., ....
1 l O saldo da conta vinculada poderá ser utni-

zado, 
'pelo 

mutuário optante, para amortização pardal
ou total da divida contraída, no SFH, para aquisição ou
construção de moradia própria e que tenha sido objeto
de contrato de compra e venda ou de promessa de com-

pra e venda, registrado no Registro Geral de Imóveis
até 10 de setembro de 1972.

1.1.1. No caso de divida conseqüente de financia-
mento concedido pelas Companhias de Habitação 
Cohabs) ou pelas Cooperativas Habitacionais, com re-
cursos do BNH, admitii-se-á o saque mesmo que os con-
tratos não tenham sido, ainda, registrados no Registro
Geral de Imóveis mas desde que se registre, no BNH, a
ocupação do imóvel pelo mutuário optante, até 10 de
setembro de 1972.

1.2 — Para autorização, processamento e controle
dessa utilização, fica aprovado o formulário, em anexo,
denominado "Autorização para Movimentação Extraor-
dinàrla de Conta Vinculado" — A.M.E. — que será pre-
enchido em 5 (cinco) vias, segundo instruções próprias.

2. A solicitação de utilização dos depósitos do
FGTS pelos mutuários optantes será efetuada através dos
agentes do SFH até 20 de setembro de 1972, na medida
cm que convocados pelo agente por edital ou carta.

2.1 A convocação será feita impreterivelmente até
15 de dezembro de 1971, para comparecimento dos rriu-
tuários, escalonados segundo critério impessoal, a partir
de 1 de janeiro de 1972.

2.1.1. — Independentemente da data de apresenta-
ção do mutuário- fica-lhe assegurado o valor do saque
efetuado em sua conta vinculada, em Unidades Padrão
de Capital do BNH, quaisquer que sejam as épocas de
efetivação do saque e de vigência das novas condições
contratuais..

3. Quando do comparecimento, deverá o mutuário-
optante:

a) Apresentar carteira profissional, devidamente
atualizada ou declaração da empresa indicando o nome do
empregado, sua qualidade de optante, o Banco Deposi-
tário e a Agância onde se encontra sua conta vinculada;

b) Apresentar comprovação da renda familiar;
c) Solicitar a utilização de sua conta vinculada para

os íins previstos nesta Resolução e optar ou não pela
reformulação das condições de pagamento de sua divida
na forma da RD 58/71, observado o disposto no item 2
da RC n.o 26/71 e utilizando para tal fim a A.M.E.

3.1. Os cu-proprietários, coobrigados na mesma dl-
vida, deverão comparecer simultaneamente para efeito
do procedimento previsto neste item.

4. Ao receber o mutuário optante, o Agente verifica-
rá os elementos apresentados pelo(s) sollcitante(s), inicia-
rá o preenchimento das A.M.E. e fornecerá ao mutuário
comprovante da solicitação feita.

4.1 No prazo máximo de 7 (sete) dias após o com-
pareclmento do mutuário, o Agente fará chegar ao BNH,
através da Unidade Regional a que estiver jurisdlcionado,
as 5 (cinco) vias da A.MJE.

¦ 5. o BNH, através de sua Unidade Regional, após as
anotações Indispensáveis ao controle e verificação da regu-
larldade do pedido, autorizará, se fôr o caso, o saque, na
forma da legislação em vigor e, em especial, da RC n.° 26/71.

5.1 No caso de autorização, a Unidade Regional fará
chegar ao Banco Depositário, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias, as quatro primeiras vias da A.M.E., devolvendo a quln-
ta via ao Agente.

2 No caso de irregularidade no preenchimento, a
Unidade Regional devolverá ao Agente as 5 (cinco) vias
da A.M.E. respectiva.

O Banco Depositário procederá de acordo com o
disposto na POS n.° 3/71, fazendo chegar, no prazo má-

ximo de 15. (quinze) dias, as três primeiras vias devida-
mente príeifchldas à Unidade Regional dO.BNB:* qual,
•após efetuar os controles necessários', entregará ho prazo
máximo de 5 (cinco) dias, a terceira via ao Departamento
da Receita do BNH e as duas primeiras ao Agente.

7. Recebidos e devidamente analisados os elementos
Indispensáveis à operação, o Agente convocará os mutuários'para, 

conforme o caso, proceder à renegociação da divida
ou a simples amortização, ou ainda regularizar a sua situa-
ção, em obediência ao disposto na RD 58/71 e nas lnstru-
ções especificas. /

7.1 Efetivada a renegociação ou a simples amortiza-
ção com recursos do FGTS, o Agente, no prazo máximo de
5. (cinco) dias fará chegar à Unidade Regional do BNH a
primeira via da A.M.E., visada pelo mutuário e pelo Agente.

7.2 A amortização parcial ou total do empréstimo, na
forma desta Resolução, quando acompanhada da reformu-
lação das condições na forma da RD n.° 58/71, será objeto
de um único Instrumento.

7.3 Facultado ao interessado o direito de defesa, o
Agente comunlcar-lhe-á sempre:

a) a declaração do Banco Depositário quanto à lne-
xlstêncla da conta vinculada ou falta da condição de optan-
te;

b) a Inexistência de saldo; ou
c) a transferência da conta.
7.4 — Se o mutuário optante fôr titular de mais de

uma conta, vinculada, os saques efetivados nessas con-
tas serão considerados como uma \inica utilização dos
seus depósitos no FGTS, para efeito do que dispõe o
subitevn 1.2 da RC n.° 26/71.

8 — A divida do mutuário optante será abatida do
valor do saque efetuado, em sua conta vinculada, conver
tido em Unidades Padrão de Capital do BNH:

a) Um mês antes da data de vencimento da pres-
tação de janeiro de 1972, para os mutuários em dia em
31 de dezembro dè 1971, e que assim se mantenham até
a data da efetivação das alterações contratuais.

b; Na data do vencimento da prestação, no mês em
que si verificar o último pagamento das multas, acesso1
rios e prestações em atraso, para os mutuários em atra-
so em l.o de janeiro de 1972, ou para os que, estando em
dia nessa data, registrem atrasos entre esse dia e o da
afetivação das alterações contratuais.

c) Na date de vencimento da prestação, mais pró-
xima á da efetivação das alterações contratuais, mas pos-
terior, sempre, a 1.° de junho de 1972, para os que hão
tenham concordado em realizar a troca de sua. moradia
por outra de menor valor, e que venham a se beneficiar
com o' reescalonamento das dívidas em atraso por sua
incorporação ao saldo de sua divida vinculada.

d) Na data de vencimento da prestação, no mês de
efetivação do saque para as dividas constituídas em 1972.

8.1 — 0 reescalonamento da divida com incorpora-
ção de eventuais atrasos e, portanto, a hipótese prevista
na alínea "c" só poderá ocorrer quando o mutuário optar
pela reformulação das condições contratuais, de que tra-
ta a RD n.o 58/71

8.2 — A utilização dos recursos, de que trata esta
Resolução, estará ainda sujeita:

a) n comprovação previa, pelo mutuário, dos paga-
mentos de todas as quantias devidas em 1972;

b) ao uso prioritário, desses recursos, para pagamen
to das multas, acessórios e prestações, devidas até 31 de
dezembro de 1971, e ainda em atraso, e, somente depois,
para abatimento da divida vlneenda.

_ O valor do saque efetuado, na forma desta Re-
soluçãt», só' poderá ser utilizado para abatimento parcial
ou total de dívida garantida por segunda hipoteca, çuan-
do a respectiva primeira hipoteca tiver sido quitada prio-
rltàriamente.

10 — Sempre que o valor sacado exceder o da divi-
da, a diferença 'em UPC retornará à (s) conta (e) origi-
nária(s), em partes proporcionais quando se tratar de
mais de um titular. .

11 — Os recursos do FGTS não serão utilizáveis pe-
Io mutuário que proceder à venda de sua unidade habi-
tacional nos termos da RD 62/71, devendo, se fór o ca'
so, ser feito o necessário retomo, à conta vinculada res.
pectiva, do saque efetuado.

12—0 diretor superintendente e/ou o diretor su>
pervisor de Planejamento-e Coordenação, baixarão as ins.
truções complementares podendo, inclusive, modificar e
ajusta, os formulários, em anexo.

13 — A presente Resolução entra em vigor nesta ái-
ta, revogando as disposições em contrário.
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Carne: incentivos

podem afetar Brasil
A Argentina está adotando a mesma política do Brasilno quo diz respeito aos incentivos à exportação de carne,afirmaram ontem cm Porto Alegre os produtores gaúchosligados ao setor, os quais, porém, negam-se a tecer qual-quer consideração sobro as medidas anunciadas em BuenosAires — abolição de todas as taxas e Impostos para a expor-taçfio de carne e aumento do dólar mínimo para 6,25 pesos— por considerarem ser multo cedo para saber as conse-

qtiènclas que delas advirão.
Acusaram, entretanto, os Intermediários argentinos daexportação do carne — íiguraa que-não existem no mer-cado brasileiro — como os responsáveis pelo possível avilta-

mento dos preços do produto: "Toda vez que ocorreu umatentativa de aviltamento de preços por parte distes Inter-
medlárlos, o governo argentino tomou posição controlando
este comportamento nefasto."

EQUILÍBRIO
Para os produtores gaúchos, os argentinos precipitam-se ao se .lançar desta forma no mercado externo, uma vez

que há mais procura do que oferta de carne. Mas, negam-se
a comentar as conseqüências de um possível aviltamento
dos preços deste produto, lembrando apenas que uma dasmetas do Grupo Misto de Carnes é a de manter o comércio
exportador de carne com um preço equilibrado.

Enquanto os produtores gaúchos preferem não fa-
lar sobro as medidas anunciadas pela Argentina, o pre-sldentc do Instituto Sul-RIograndense dé Carnes, Dante
Peduzzi, afirma que o comércio brasileiro poderá ser pre-
judicado. Para êle, os argentinos estão preparados a ofe-
recer carne a um preço bastante inferior, prejudicandoo comércio brasileiro.

Este ano, as exportações de carne bovina argentina
sofreram uma queda, de 45 por cento em relação ao ex-
portado no ano passado, em volume físico, o uma que-da de 20 por cento cm dólares, o que representa aproxi-
madamente 80 milhões de dólares a menos. Em 1970. a
Argentina exportou 347.956, toneladas, no valor de 600
milhões de dólares, representando 25 por cento do co-
mércio internacional de exportação de carne. O Brasil,
o ano passado, exportou 119 mil toneladas de carne bo-
vina, no valor de 85.400 mil dólares. Esto ano, as expor-
tações brasileiras já atingiram 90 mil toneladas (48 mil
do Rio Grande do Sul e 42 mil do Brasil Central)..O Co-
mitè Brasileiro de Exportação de Carne, setor empresa-
rial brasileiro da Alalc, deverá se reunir alndã na prl-
meira quinzena deste, mês, em São Paulo, para discutir
o problema das medidas adotadas pela Argentina. A reu-
nlão íoi pedida ontem pelo Rio Grande do Sul.

FALSA EXPORTAÇÃO
Severo de Barros, um dos representante do Grupo

Misto Assessor de Carnes da Alalc, disse que na última
reunião do órgão em Bogotá o problema da fixação de
preços para o mercado internacional, pelos paises torne-
cedores da América Latina, foi discutido inclusive na
presença dos delegados argentinos. Disse que o problema
dos Incentivos foi tratado na reunião porque estes bene-
fidos podem cair num extremo, o que pode levar a uma
falsa exportação de carnes. Esses subsídios a exportação
poderiam, inclusive, prejudicar o mercado interno. Na
reunião de Bogotá, os uruguaios se mostravam muito
preocupados porque a Colômbia também concede uma
série de incentivos que marcaram o problema das ex-
portações. Esse problema da concessão de melhores con-
dlções para a exportação, segundo Severo de Barros, che-
ga a extremos de não se conhecer • quais as bases de
taxa de câmbio que vigoram para as exportações.

Informou que a atitude do govêmo argentino não
atenta ao trabalho do Grupo Misto porque sua função
é de aconselhar estas Inflações de benefícios que também
serão discutidos. Acrescentou que o Uruguai é um país que
não concede favores fiscais e por isso, se considera pre-
judicado, apresentando em Bogotá moção para que a quês-
tão íôeso disciplinada. — A mim particularmente, concluiu,
causou espécie esta atitude da Argentina, entrando num
regime igual ao de outros países. (Porto Alegre, Sucur-
sal)

África e AL divergem
na reunião de Lima
A Comissão de Coordenadores da Conferência do

Grupo dos 77 em Lima suspendeu ontem a EOsSfio de de-
bates, depois que o representante africano, Bonle Nlupln,
referiu-se em termos considerados "multo duros" e "pou-
co diplomáticos" ao chileno Hcrman Santa Cruz, ao so dls-
cutlr a institucionalização dos 77 a que a América Lati-
na se opõe unanimemente. O encerramento da Confe-
rência, previsto para hoje, deverá ser adiado para ama-
nhã.

O coordenador africano ndverliu que a Álrlca ia ro-
considerar as concessões que tinha feito no espirito de
colaboração, porque a América Latina se opõe a criação
de um organismo permanente que represento o Grupo dos
77, sob o argumento de que tal medida representaria
delegar podéres soberanos sobre problemas muito com-
plexos.

As nações centro-americanas, por sua \*i, preparam
uma declaração exigindo que a conferência inclua um
parágrafo em sua declaração final, pedindo que o re-
glmo especial para os 25 países classificados pelas Na-
çóes Unidas entre "os de menor desenvolvimento rela-
tlvo" seja ampliado em seu beneficio

A sessão de ontem íoi suspensa, depois que os re-
presentantes do Paquistão e do Zaire (ex-Congo Klnsha-
sa) exigiram que os debates fossem mantidos no plano
de igualdade capaz de assegurar a unidade dos grupos
frente aos paises desenvolvidos. O coordenador africano,
depois da recusa dos latino-americanos, reagiu com vio-
lência, declarando que a América Latina ttaiu seus com-
promissos.

O delegado do Paquistão, Mohamed Ali, declarou
que a reunião de Lima não tinha que abrir brechas entre
os grupos e que o importante era achar uma atitude
comum para manutenção do espírito de cooperação para
os paises subdesenvolvidos. Depois da suspensão da reu-
nião, o grupo africano realizou uma reunião privada
durante a qual estudou a possibilidade de retirar seu
apoio às propostas latino-americanas, o que faria com
que a conferência voltasse ao ponto zero.

Como a posição da América Latina paralisava os
debates, o Chile propôs ao grupo de coordenadores a cria-
ção de um pequeno escritório em Genebra para estudar
os problemas Imediatos que se apresentam ao Terceiro
Mundo, mas a iniciativa não foi aceita pelos outros dele-
gados.latino-americanos, que a consideraram um primei-
ro passo para a institucionalização.

Os temas mais controvertidos são o estudo da situa-
ção financeira internacional, a questão dos produtos bá-
bícos e a identificação dos países de menor desenvolvi-
mento relativo, além do problema da institucionalização
do Grupo dos 77. Uma fonte latino-americana disse que
talvez prevalescesse o critério de se omitir esses proble-
mas na declaração final, trahsferlndo-og para um estudo
a ser feito em Genebra pelo Departamento das Nações
Unidas. (Lima, AP, AFP, UPI.)

OI A: Formosa pode sair
A sessão do Conselho Internacional do Açúcar, que

terá início na próxima semana é a primeira reunião de
um organismo internacional depois da entrada da China
Popular para a ONU.

Está evidente que a China tem Intenções de preen-
cher os lugares ocupados até agora por Formosa. Isso
já foi constatado na Unesco, UNCTAD, organismos dire-
tamente filiados à ONU e também no FMI, e por este
motivo, apesar de não constar de pauta da reunião da
OIA, o problema certamente será tratado na ocasião.

Formosa faz parte do Conselho como membro íun-
dador produtor, com uma tonelagem básica de 63o mil
toneladas métricas. Nos últimos anos o pais não tem atin-
gido este limite. Sua quota vem caindo progressivamente,
de 6:>1 mil toneladas em 1968 para 551 mil em 69 e 426
mil em 70.

Missão da
Polônia

vai à Bahia
O ministro do Comércio

Exterior da Polônia, Sr. Ka-
zimierz Olszewski, que de-
sembarcou ontem no Aero-
porto do Galeão chefiando
uma missão econômica para
tratar do desenvolvimento de
suas relações comerciais com
o Brasil, afirmou que seu país
pretende assinar um acordo
sobre desenvolvimento indus-
trial e oferecer créditos para
equipamentos que a indústria
brasileira necessite.

— O comércio entre os
dois paises cresceu em cerca
de quatro a cinco vezes nos
últimos quatro anos, mas
acredito que depois das con-
versações que serão mantidas
aqui haverá possibilidade de
crescer ainda mais.

ARATU

A missão polonesa seguiu,
ainda ontem, para Salvador,
pretendendo iniciar, na capi-
tal baiana, seus primeiros
contatos, com uma visita ao
Governador Antônio Carlos e
ao Centro Industrial de
Aratu.

Hoje, a missão deixa Sal-
vador, com destino ao Espí-
rito Santo, visitando o go-
vernador do Estado e a usi-
na da Companhia Vale do
Rio Doce. Domingo, pela ma-
nhã, chegará ao Rio. e na
tegunda-feira embarca pa-
ra Brasília, onde se encontra-
rá com o Ministro Delfim
Neto.

Integram a comitiva, de
qué fazem parte, ainda, o
Embaixador da Polônia no
Brasil, Eugeniuz Ciurus, e o
conselheiro comercial Ryk
Piklikiewcz, o diretor do De-
partamento de Comércio_do
Ministério de Comércio Ex-
terior, Antoni Karas; o che-
fe da Seção da América La-
tina, do mesmo Ministério,
Jan Kobryner; e o subdiretor
do Departamento de Comer-
cio do Ministério das Rela-
ções Exteriores, Eugeniusz
Szleper.

Na térçs-feira, a missão
terá um encontro com o Mi-
nistro Marcus Vinícius Pra-
tini de Movais, da Indústria
e do Comei cio, regressando
ao Rio em seguida. Na quar-
ta-feira, a missão encerra a
visita ao Brasil, embarcan-
do para Santiago do Chile.

Brasil vê plano para
estimular exportações

O Governo brasileiro considera a ell-
minação do crédito como uma forma de
obrigar as empresas estrangeiras no Bra-
stl a exportar seus produtos manufaturados
para as nações limítrofes — segundo infor-
mou, ontem, em Washington, Rodolfo Schi-
mtdt, da agência Reuters.

Com base em declarações de fontes de
setor financeiro, o correspondente indicou
que o esquema brasileiro prevê a elimina-
ção do crédito que o Banco do Brasil con-
cede geralmente à Indústria nacional e à es-
trangelra para fins de expansão, a partir
de primeiro de janeiro de 1972. A medida
teria repercussão automática na rede ban-
caria privada brasileira, que igualmente
não concederia empréstimos a indústrias ve-
tadas pelo Governo.

PROBLEMA: FALTA DE MERCADOS•
A informação foi dada por porta-vozes

da indústria agrícola, em particular por
um fabricante de tratores, especificou Ro-
dolfo Schimidt. Uma alta fonte de uma ins-
tituição financeira multinacional confirmou
as intenções do Ministério da Fazenda do
Brasil.

Na última reunião do Banco Mundial
(BIRD) e do Fundo Monetário Internado-
nal (FMI), o Ministro Delfim Neto conver-
sou com altos funcionários governamentais
sobre eventuais modificações nos planos en-
tão esboçados.

O Brasil pensa atacar assim um dos
problemas fundamentais para as indústrias
latino-americanas: a falta de mercados, se-
gundo disse a fonte financeira.

A maioria dos contratos, patentes ou
acordos de cooperação estipulam que a pro-
dução de um modelo estrangeiro só pode ser
vendida ao nível nacional. A cada matriz,
no exterior, reserva-se o direito de venda em
terceiros paises.

Esta medida afetou particularmente a
indústria automotriz brasileira, a nascente
eletromecânlca do Brasil e da Argentina,
assim como a indústria têxtil colombiana,
para citar alguns casos.

A posição do Governo brasileiro para
realizar este propósito é muito sólida, disse
uma fonte, já que é o Estado um dos prln-
clpais contribuintes do mercado credltíclo.

A Iniciativa brasileira «poderia ser um
dos passos mais Importantes para a integra-
ção das economias, latino-americanas" não
só pela expansão do mercado potencial bra-
silelro, mas também porque o exemplo pro-
vàvelmente teria imediatas rçpercusões nos
outros países do Continente — acrescentou
a fonte.

Uma fonte financeira, que confirmou o
propósito do Governo brasileiro, advertiu
porém que isso poderia ser simplesmente
"uma manobra para testar as reações dos
investidores estrangeiros". (Washington,
Reuters)

Conselheiros comerciais
da França chegam ao Rio

Em virtude do grande êxito alcança-
do pela Exposição Francesa (França 71)
realizada em setembro em São Paulo, che-
garam ontem ao Brasil 18 conselheiros de
Comércio Exterior da França que visitarão
centros industriais e comerciais em vários
Estados brasileiros. '

Os conselheiros, que representam enti-
dades comerciais de vários Departamentos
da França, são chefiados por Charles Ap-
raix, ex-ministro do Comércio. A delega-
ção visitará segunda-feira a Confederação
Nacional da Indústria onde será recebida
por seu presidente Thamaz Pompeu de
Sousa, pelos diretores do Comitê Franco-
Brasileiro e pelos presidentes da Associa-
ção dos Exportadores do Brasil, Giulite
Coutinho, da Federação da Indústria do Es-
tado da Guanabara, Mario Ludolf, e da
Associação Comercial do Rio de Janeiro,
Raul de Góes. No mesmo dia o vice-pre-
sidente do Comitê Franco-Brasileiro, Ar-
mando de Faria Castro, oferecerá um co-
quétel aos conselheiros que serão recebidos
para um jantar pelo embaixador francês.
François Laboulaye.

— O interesse despertado na França
pelo atual desenvolvimento sócio-econômi-
co do Brasil — disse o Sr. Armando Fa-
ria Castro — leva a um maior estreita-
mento de relações entre os dois paises vi-

sando vantagens recíprocas em suas áreas
industriais e comerciais, não só quanto ao
aproveitamento de knowhow e tecnolo-
gia francesa, mais avançados que os nos-'
«os. nas pequenas e médias empresas bra-
Bileiras como também na abertura de no-
vos mercados no Brasil para a França e
para o Brasil nas áreas de influência fran-
cesa.na África c nos seus Departamentos
Além-Mar.

Os conselheiros seguirão terça-feira
para Brasília seguindo depois para a Bahia
onde visitarão o Centro Industrial de Ara-
tu. Da Bahia a delegação francesa segue
para São Paulo onde permanecerá dois
dias. Em São Paulo os conselheiros visi-
tarão a Federação das Indústrias onde se-
rão recebidos pelo presidente da entidade,
Teobaldo de Nigris visitando logo depois
a usina hidrelétrica de Urubupongá e a
Foz do Iguaçu. A delegação regressará a
Paris no dia 22 onde manterá um encontro
com o Patronat Français, órgão que re-
presenta os empresários franceses e pre-
sidido por Paul Huvelin. Os conselheiros
se reunirão também no Comitê Franco-
Brasileiro com o General Buchalet e na
Câmara de Comércio Exterior para exame
dos relatórios que serão apresentados pe-
los Departamentos Econômicos sobre a vi-
sita da delegação ao Brasil. •

Fiiieh já
inicia

contatos
O enviado especial do Pre-

sldentc Richurd Nlxon a
América Latina. Robcrt H.
Finch, entrcvistou-se ontem,
em Washington, com os che-
fes das missões diplomáticas
dos seis países que visitará
— México, Argentina, Brasil,
Peru. Equador e Honduras.

Robert Finch, que Iniciará
no próximo dia 11 uma viagem
de dezoito dias pela América
Latina, convidou os represen-
tantes desses seis países pa-
ra um almoço na Casa Bittn-
ca.

A missão de Finch e con-
siderada nos meias políticos
de Washington como a prl-
melra tentativa de aproxima-
çao de Nlxon com a Amérl-
ca Latina depois que suspen-
deu a conversibilidade do dó-
lar em ouro. Finch Já dlsss
que náo negociará a elimina-
ção da sobretaxa de dez por
cento às importações com os
governos latino-americanos.
(Washlneton-AFP.)

Exportação
aumenta
este ano

O comércio com o exterior,
nãos primeiros sete meses
deste ano, rendeu ao Pais ..
1.548 milhões de dólares, is-
to é, 47 milhões de dólares
acima do nível registrado ao
final de Julho de 1970.

Og embarques de café, no
mesmo txrlodo, chagaram a
9.6 milhões de sacas, contra
10.143 m<l em 1970. Durante
o ano passado, os investimen.
tos estrangeiros diretos no.
Brasil foram calculados cm
aproximadamente 130 mi-
lhões de dólares, excluídas as
reinversões.

O Porto do Rio de Janei-
ro acusou, em 1970, um mo-
vimento de 22.034 toneladas,
registrando um acréscimo de
70 por cento em relação ao
de 1904, e de 8,2 por cento
em relação ao de 1969. O
aumento das importações pe-
Ia Zona Franca de Manaus
registrou, no primeiro tri-
mestre desse ano, um aumen-
to de 71,6 por cento, em com-
paração com igual período
de 1970.

Europa
debate
a crise

Representantes dos ban-
cos centrais europeus come
çaram ontem a discutir a si-
tuação monetária internado-
nal em Basiléia, durante a
reunião mensal do Banco In-
tcrnacional de Pagamentos
(BIP). O encontro faz par-te das reuniões dos minis-
tros da Economia em Versa-
lhes e do Grupo dos Dez
países mais industrializados
do mundo não-comunista
em Roma, no final deste
mês.

Algumas fontes disseram
que uma possível solução
monetária poderia estar na
desvalorização do dólar atra-
vés de um aumento de cin-
co por cento no preço cio
ouro, além de um realinha-
mento dessas moedas que
continuam cm desequilíbrio.

SUGESTÕES

Êstc esquema poderia in-
cluir, ainda, uma revaloriza-
ção do iene japonês, do dó-
lar canadense, do marco ale-
mão, e, talvez, pequenas ai-
terações no franco belga e
no florim holandês. As ou-
trás importantes moedas do
Grupo dos 10, inclusive a
libra esterlina, o franco
francês e particularmente o
franco suíço, que já foi re-
valorizado este ano. pode-
riam manter-se em sua? pa-
ridades aluais.

Segundo as mesmas
fontes, essas sugestões são
apenas medidas prelimina-
res. mas não deixpm de con-
lar cot) alsuns sinais posi-
tivos' de apoio.

HIPÓTESE

Foi observado que algu-
mas declarações de banquei-
ros norte-americanos men-
cionavam a hipótese de que
o Congresso poderia aceitar
uma desvalorização do dó-
lar, enquanto que uma elte-
ração na paridade norte-ame-
ricanos mencionavam a hi-
pótese de que o Congresso
poderia aceitar uma desva-
lorização do dólar, enquan-
to que uma alteração na
paridade norte-americana
poderia ocorrer antes das
eleições presidenciais em no-
vembro de 1972.

Além disso, parece que
há um desejo crescente por
parte dos alemães de chegar
a uma solução temporária
imediatamente. Contudo, os
observadores admitem que
as dificuldades para se alin-
gir o realinhamento das pa-
ridades parecem maiores
que os sinais positivos (Ba-
siléia, Reuters).

Nixon não quer elevar
a sobretaxa para 15%

• O subsecretário do Tonouro, Charles
WnlUor, indicou, ontem, cm Washington,
que o Prcsldcnto Nlxon nfio quer imcdla-
tamente aumentar a sobretaxa às impor-
tações de 10 para 15 por conto, no caso
de o Congresso aprovar a autorização no.
cessaria, já votado pela Comissão de Fl-
nnncns do Senado,

Em contrapartida, o secietiiilo-geral da
Organização dos Estados Americanos ...
(OEA), Galo Plaza, declarou que os Es-
tados Unidos provavelmente isentarão a
América Latina da sobretaxa do 10 por
cento ns importações de produtos proce-
dente-i da região, porque os países latino-
americanos não são responsáveis pelo pro-
blema do balanço ele pagamentos norte
americanos.

VIOLAÇÃO

— Atrevo-me a dizer que é provável
que o governo dos Estados Unidos, de
acordo Com seus compromissos para facl-
lltar a expansão e diversificação das ex-
portações dos paises latino-americanos, re-
solva isentá-las da sobretaxa alfândega-
ria.

Em discurso preparado para ser pro-
nunclado no XI Congresso Intcramcricano
de Turismo cm Buenos Aires, Galo Plaza
observou que o governo Nixon violou a
Carta da OEA ao impor o imposto adicio-
nal de 10 por cento sobre as Importações
dos outros paises membros. Um dispositi-
vo da Carta da OEA diz que "os Estados
membros não devem tomar medidas que
possam ter efeitos adversos sérios sobre o
desarmamento econômico de outro".

— Na aplicação deste mandato, os

países Inlino-amorioaiio» tem razões quan-
do solicitam a elimlnoçío dos medidas In-
traduzidas pelos Estndos Unidos — afir-
mou Plaza,

— Há também uma questão relncln-
nada com o acordo Internacional do ferir
o principio e norma do cooperação oo do-
senvolvimento econômico e social, consa-
grodos por todos os Estadosmembros da
OEA.

O secretário-gcral da OEA disse quo
a retenção da sobretaxa pnra os produtos
latino-americanos "prejudica a América
Latina o ajuda os Estados Unidos". Para
«"•lo, n não abolição da sobretaxa pode ter
conseqüências políticas adversas aos Esta-
dos Unidos.

Anteriormente as autoridades norte*
americanas declararam que as isenções es-
pecificas da sobretaxa alfandegária não cs-
lavam previstas porquo a abolição dlscrl-
minatória deste tipo do medidas são con-
trárias aos nrinclpios do Acordo Geral de
Tarifas c Comércio (GATT).

Galo Plaza disse agora que são dois
os motivos que levarão os Estados Unidos
a isentar a"América Latina da sobretaxa:
1) "Os governos latino-americanos afir-
mam que não são os responsáveis pela
crise no balanço de pagamentos dos Es-
taaos Unidos. De forma unânime estes go-
vemos vêm defendendo a supressão da so-
bretaxa às importações"; 2) "As vantagens
econômicas que os Estados Unidos podem
obter com a aplicação da sobretaxa são
insignificantes. Seu efeito econômico pode
inclusive ser negativo se o imposto dlmi-
nuir a capacidade da América Latina de
importar produtos dos Estados Unidos".
(Washington, Reuters, AP e UPI).

EUA vão exportar cereais para a URSS
Os Estados Unidos venderão à União

Soviética 136 milhões de dólares (CrS 748
milhões) de cereais, informaram funciona-
rios governamentais, ontem, em Waslngton.
Os dirigentes sindicais norte-americanos, que
até agora nunca admitiram vendas em mas-
sa de produtos agrícolas aos paises comu-
nlstas, comprometeram-se, desta vez. a não
criar obstáculos para o envio de cereais á
URSS.

O cereal será fornecido pela Continental
Oraln Co. and Cargill Inc. e Inclui dois mi-
lhões de toneladas de milho; 600 mil toncla-
das de cevada e 300 mil toneladas de aveia.
Esta será a primeira grande venda de cereais
dos Estados Unidos à União Soviética, des-
de que foi aprovada a venda de mais de 100
milhões de dólares de trigo à Rússia, em
1963.

CAMINHO ABERTO

O Presidente Nixon ficou muito sntisfei-
to com a atitude de vários lideres de sindi-
catos marítimos, que concordaram em fazer
os carregamentos, indicaram os funcionários
governamentais.

Em junho último, Nixon suspendeu a
exigência de que a metade dos cereais ven-
didos a União Soviética ou outros países
comunistas fosse transportada em barcos
norte-americanos. Também eliminou a ne-

cessldade de autorização do Departamento
de Comércio, para exportar trigo, farinha •
outras cereais para países comunistas.

Os funcionários disseram que o Conse-
lho Marítimo concordou, depois de discussões
pormenorizadas com o governo, em negociar
os carregamentos. Este conselho ê um ór-
gúo criado recentemente para promover
maiores negócios para navios de bandeira
norte-americana. Também participam dele
lideres de estivadores e marinheiros.

Na venda de 1963. a cstipulação de que
50 por cento do cereal tinham que ser em-
barcados cm navios norte-americanos, au-
montou o custo de transporte e causou com-
plicações consideráveis para Kennedy, que
completava acordas com lideres soviéticos.

Os funcionários observaram que a ven-
ela criaria boas oportunidades de emprego
e ampliaria o mercado para os Estadas Uni-
das produtores de cereal do Centro-Ocste.
O acordo paia o transporte marítimo pode-
ria servir, no futuro, para transportar mer-
cadorlas à China Comunista e á Europa
Oriental.

Sem serem categóricos, os funcionários
Indicaram que tinham motivos para acredl-
tar que o rompimento de obstáculos poliu-
cos e econômicas no caso poderia levar os
sindicatos a aceitar propostas semelhantes
no futuro. (Washington, UPI e FP.)

Desemprego cai para 5,8%: outubro
O Índice .do destimprégo r.os Estadas

Unidos caiu em outubro para 3,8 por cento
da população economicamente ativa e o to-
tal de assalariadas atingiu um número re-
corde. Segundo c Departamento de Estatls-
ticas da Secretaria do Trabalho o Índice de
desemprego registrado em setembro foi de
6 por cento e em agosto 6,1 por cento.

Outubro foi o segundo mês consecutivo
em que houve uma queda no índice de de-
semprègo desde que Nixon anunciou sua
nova política econômica. Segundo a Sccre-
taria do Trabalho o desemprego diminuiu
especialmente entre os veteranos da guerra
do Vietná. Apesar da queda ainda existem
quatro milhões e 600 mil pessoas desem-
pregadas, menos 270 mil do que em setembro.

Durante todo o nnp passado o Índice
de desemprego oscilou entre 5,6 e 6,2 por
cento. Mas esta tendência poderá mudar a
partir do fim deste ano, pois segundo a
Secretaria do Trabalho, registrou-se um slg-
nificatlvo recorde no número de pessoas em-
pregadas. Em outubro este número foi acres-

cldo em 320 mil empregas chegando a um
total de 79 milhões e SOO mil pessoas era-
pregadas.

VETERANOS

Embora as dispensas militares contl-
nucm numa média de 50 mil por mês o de-
semprègo entre os veteranos da guerra do
Vietnã diminuiu cm 1,3 por cento. Isso slg-
nifica que pela primeira vez em um ano o
desemprego de veteranos entre 20 e 29 anos
de Idade está abaixo de 300 mil.

O relatório apresentado ontem foi o se-
gundo informe favorável para a nova poli-
tica econômica do Presidente Nixon. Quin-
ta-feira a Secretaria do Trabalho informa-
va que os preços por atacado catram 0,1 por
cento cm outubro, no segundo mês conse-
cutivo de queda. Em retembro os preços jà
haviam baixado em 0,3 por cento. Estes re-
sultados porem não servem como indicado-
res, pois o congelamento de preços e sala-
rios termina no próximo dia 13. (Washlng-
ton, UPI)

MERCADORIAS

Café
O mercado ele café dlsponi-

vel funcionou ontem, firme,
com o tipo 7, safra 1971/71!,
cotado íi base anterior de ..
Cr$ 22.C0 por 10 quilos. Não
houve vendas, nem movlmcn-
to estatisüco. Fechou inalte-
rado.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Tipo 2:1.00
Tipo 22,110
Tipo 22.60
Tipo 22,41)
Tipo (i 22.2(1
Tipo 22.011
Tipo 21.00

PAUTA - Estado de Minas
e Estado do Rio - 'Jate cn-
muni safia 1971/72. Cr$ 2.13.

MERCADO DE SANTOS
(Contrato C)

SANTOS, 5

Atifrt. Fech.
OUtUbro/71 24.00 24.00
Dezembro 24.00 24.00
Janeiro 25,00 25,00
Março 25,00 25.00
Maio/72 25.00 25.00
lulho/7» 25,00 25.00
Sctembro/72 .... 25.00 25.00

VENDAS — Nada — Nada.
MERCADO - Calmo — Cal-
mo.

DISPONÍVEL

(Tipo 4 por 10 quilos)

SANTOS, 5

Kstilo Santos .... 24 23 24.23
Estilo S. Riado 23.23 23.23
Sem Descrição .. 22.26 22.26

MERCADO — Calmo - Ca:-
mo.

Algodão
O mercado de algodão cm

rama funcionou ontem, calmo
e inalterado. Entradas 191 far-
dos, sendo 58 de Minas c 133
cie São Paulo. Saídas 200.
Existência 1.015 fardos.

(COTAÇÕES POR 1»
QUILOS)

(Entrego em 120 dias)
Fibra longa:
Scrldó, tipo 3 ..
Serldò, tipo 4 ..
Fibra media:
Sertões ttpo 3 .
6ertões tipo * .
Ceará tipo 3....
Ceará tipo 4 ..
Fibra curta:
Paulista tipo 3
Paulista tipo 5

37,00 a 37,50
30,50 a 37,00

33,00 a 33.50
32,50 a 33,00
31,00 a 31,30
30,50 a 31,00

nominal
30.50 a 31.00

Dcz./72  .11.01 31,11
Março/72 ... ' 31,65 31,78

NA ABERTURA — Mercado
estável, com alta de 1 a 15
pontos.

NO FECHAMENTO — Mer-
tado apenas estável, com alta
de 8 a 18 pontos.

Açúcar

MERCADOS DE S. PAULO
(JOMPRADORES
(Por 15 quilosi

SANTOS, 5
Abert. Fech.

N/C 49.00
N/C 51 20
N/C 51,30
N/C 52.00
N/C 52 IO

.. N/C 52.31)
Outubro/72 N/C 52,110

Posição — Paral. — Calmo.
Vendas — Nada — Nada.

DISPONÍVEL
(Por 15 quilos)

Novembro
Dezembro
Janeiro/72
Mnrço/72 .
Maio/72 ..
.lulho/72

3
4
4 !i

Cr» Cr»

54.80 54.30
54,30 53.80
53,80 53,30
53,00 52.50
51,50 51,00
50.C0 40.50
49.00 48.50
47,70 47.20
40.20 45.70
41,80 44.30
43.80 43.30

Firme — Ks-

NOVA YORK, 5

-MERCADO
tilvcl.

Abert Fech.

Dezembro
Março ....
Maio 
Julho ....
Out./72 ...

31.86/87 31.80/83
32.78/78 32.82/b3
33.30 33.30
33.25 33.27
31 30 31,60

mercado de açúcar fun-
clonou ontem, firme e lnal-
terado. Entradas 33.049 sacoi,
.sendo 31.249 do Estado do Rio
e 1.1100 de São Paulo. Saldas
20.000. Existência 60.425 sa-
COS.

Colações por 60 quilos —
Branco cristal de acordo com
a Resolução n." 2055/4/71. ...
PVU - Centro-Sul - 
CrS 33.22 e Norto-Nordeste,
CrS 41,42.

Cacau
NOVA YORK, 5

Abert. Fcctt,

Dez./il 21,90 21,88
Março/72 22.00/05 21,91
Março/73 22,30 22,22
JuUio 22,75 22,60
Set./72 23,10 22,93
Dez./72 23,42 23,34
Março/72 23,85 23,74

VENDAS — Na abertura, 7
contratos, 110 fechamento 327
ditos.

t

ABERTURA — Mercado cal-
mo/estável, com alta de 1 a
13 pontos.

FECHAMENTO - Mercado
apenas estável, com baixa de

a fi pontos.

Trigo
CHICACO, 5

Fechamento
Hoje Ant.

Dczeinbn  1.64a7 1.6237
Março/73  1.5987 1.5787
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• O mercado de capitais terá
importante papel no ano de 1972,
e por isto merece o apoio do Go-
virno. Mas precisa amadurecer,
para que não viva à custa de estí-
mulos: Ari Cordeiro, Banco Central

• Os investidores precisam ser
reeducados e abandonarem sua ob-
sessão pelas bonificações, ou filho-
tes, que às vezes enfraquecem a
posição da empreso. O importante
é sua capacidade do gerar lucros:
Abamec

# As empresas precisam ser re-
educadas, e modificarem sua poli-
tica de remuneração aos acionistas,
baseada atualmente em bonifica-
ções e dividendos, que dificultam
sua capitalização: Abamec

Amadurecer, para dispensar estímulos
— O mercado brasileiro de capitais abriu

alternativas à poupança em todas as faixas
e, em apenas nove meses deste ano, levou re-
cursos de capital próprio às empresas no va-
lor de aproximadamente 1 bilhão de dólares,
declarou ontem Ari Cordeiro, gerente de
Mercado de Capitais, do Banco Central, ao
abrir oficialmente os trabalhos do I Seminá-
rio Nacional dos Analistas de Mercado de Ca-
pitais, promovido pelo Diretor Econômico do
CORREIO DA MANHA, e pela Abamec — As-
sociação Brasileira de Analistas de Mercado
de Capitais.

Destacou o representante do Banco Cen-
trai que o mercado de ações e debêntures,
mesmo com o ajuste de curtíssimo prazo que
estamos vivendo, deverá no ano entrante de
72 contribuir em maior escala para a reforma
bancária e para a capitalização, expansão ou
modernização das empresas brasileiras, per-
fazendo uma função que não pode sofrer so-
lução de continuidade. Ele precisa amadure-
cer. frisou, pois não pode mais viver à custa
de incentivos.

A hora da revelação

O gerente de Mercado de Capitais do
Banco Central sublinhou ainda, após enfati-
zar sua satisfação pessoal em comnarecer ao
Seminário promovido pelo CORREIO v\
MANHÃ e pela Abamec. a importância da
função do analista, no estásio econômico do
mercado, como elementos fundamentai* da
pesquisa e revelação da verdade financeira
e econômica dos empreendimentos.

A hora da informação

Ari Cordeiro observou ainda a importân-
cia da comunicação dessa realidade, a p um
número maior possível de pessoas passíveis
de serem atingidas pelas informações de
modo a permitir uma alocação eficiente de
recursos pelas unidades poupadoras.

Observou que o Código de Ética a ser
aprovado pelo Seminário é uma prova con-
tundente da seriedade com que os analistas
estão encarando o mercado e sua função, as-
sim como atestam sua confiança no futuro
do País.

Filhote, melhor estudar
TESE: POMTICA DE BONIFICAÇÃO

Aprovado em votaçüo no plenário, por unanimí-
dade dos delegados, o seguinte:
• FormaçSo de grupos de trabalhos regional! com
objetivos de eitudar mala profundamente o assunto,
considerando os seguintes aspectos e obedecendo ao
seguinte roteiro básico:

a) histórico (estatística).
b) elementos jurídicos — fiscais, tributários.
c) aspectos econômicos (micro e macro)

micro — grau de endividamento da empresa
d) avaliação dos efeitos psicológicos (passado e
futuro). .

Os estudos serão encaminhados a uma comissão
formada com participantes de todas as delegações
para elaboração de um trabalho único a ser subme-
tido, oportunamente, à classe.

A comissão será formada ainda durante a realiza-
ção do Seminário e apresentada aos demais particl-
pantes.

O preço da maturidade
Ontem, em Quitandinha, o mercado de capitais ficou

um pouco mais adulto. E terá que agüentar as consequen.
cias desse amadurecimento, que o está levando a derruoar
alguns "mitos". E os "mitos" r.ão vão gostar.

Haverá incompreensões dos dois lados. E os analistas
de mercado, como elo de ligação entre as partes que com-
põem o mercado, terão que suportar a reação dos mitos .

Em primeiro lugar, a própria fala do gerente de mer-
cado de capitais do Banco Central, corroborada pelos ana-
listas em suas intervenções durante o primeiro dia de
debate, no sentido que o mercado nâo comporta mais vi-
ver a custa de incentivos.

Em segundo lugar, os acionistas terão que ser reedu-
cados — e os analistas, que estão aprovando um Código
de Ética, se mostram dispostos a isso —. a fim de com-
preenderem que bonificações, distribuição de filhotes, nao
são — no seu entender — remuneração. No máximo uma
remuneração indireta, feita pelo próprio mercado, em
determinadas conjunturas. De alta, por exemplo. No seu
próprio interesse. Os empresários, idem.

Em terceiro lugar, os acionistas majoritários das em-
presas deverão estar prontos a sofrer também um ama-
durecimento, em termos de "managers" de empresas de
capital aberto, e compreender que as ações nominativas
não devem mais gozar de privilégios, em detrimento dos
acionistas menores, portadores de ações ao portador, qual-
quer que seja o tipo de distribuição de rendimentos que
venha a ser feito. Nem mesmo bonificações extras às
ações nominativas.

Investidor e empresas, reeducação
Ontem, primeiro dia de

discussões do Seminário
de Analistas do Mercado
de Capitais, no Quitandi-
nha, foram basicamente
discutidos dois trabalhos:
"Política de Bonificação" e
"Política de Dividendos",
ambos subdivisões do te-
ma "Política de Capitali-
zação de Empresas". A
primeira tese, apresentada
pela Abamec-Rio, ocupa-
va-se de "A Falácia da
Bonificação".

Os cinco grupos de de-
bates leram e discutiram
os dois estudos, depois do
que foram apresentadas
duas moções finais apro-
vadas em plenário pelos
delegados dos diversos Es-
tados. Sobre bonificação,
houve praticamente um
consenso: os analistas con-
sideram que o mercado,
do lado do empresário e do
investidor, precisa ser re-
educado, pensando e agin-
do em bases mais técnicas
do que vem fazendo até
agora.

"ABAIXO A
BONIFICAÇÃO?"

Os técnicos presentes ao
seminário, acreditam que
até hoje a expectativa de
bonificação consiste _ em
um dos elementos básicos
que o acionista considera
quando escolhe um invés-
timento. E essa expecta-
tiva, de ordem aparente-
mente apenas psicológica,
tem explicações técnicas
na própria política adota-
da pelas empresas e pela
legislação do mercado de
capitais, que levam à con-
cessão dos "filhotes".

Oulro aspecto abordado,
é que a bonificação tam-
bém significa liquidez de
uma ação em Bolsa. Pnr
outro lado, um grupo de
analistas defende a tese de
que a bonificação se cons-
titui em remuneração ao
acionista quando é gerado-
ra de futuros dividendos.
Ela não será remuneração
quando eliminado o valor
nominal das ações. Mas
uma única Bolsa de Valo-
res do mundo, a dos Es-
tados Unidos, acabou com
o valor nominal da ação.
Nas demais, êste elemento
existe, portanto faz parte
das análises de investimen-
tos.

DIVIDENDOS: PRÓS
E CONTRAS

Tanto nas discussões só-
bre bonificação quanto nas
sobre dividendos, a pre-
ocupação é uma só: tornar
o mercado mais técnico,
mais sólido e menos es-
peculativo. Tendo em vists
esses objetivos básicos, os
analistas consideram que
cm uma economia como a
brasileira,, em desenvolvi-
mento, há que levar ora
conta a situação das em-
presas, com destaque para
as pequenas e médias, tõ-
das com grande necessida-
de de capital de giro para
expansão e desenvolvimen-
to de seus projetos.

Para capitalizar-se e rein-
vestir, uma empresa tem
que reter boa parte do ca-
pitai que atualmente sai da
caixa para o pagamento de
dividendos aos acionistas,
sobretudo os portadores de
ações preferenciais. Em
função déste problema, co-

loca-se uma mudança radi-
cal para o mercado, o in-
vestimento tem que passar
a ser feito em função da
projeção do lucro e não
mais sobre os rendimentos
distribuídos.

Ainda mais, os divlden-
dos devem ser calculados
não mais em função do ca-
pitai, mas sobre os lucros.
Segundo alguns delegados,
a fixação dos dividendos
em função dos lucros se-
ria uma solução para o in-
vestidor porque, estando
estabelecido o percentual
do dividendo sobre os lu-
cros a ser pago, o acionis-
ta poderia escolher o 'n-
vestimento que lhe ofere-
cesse melhor taxa de re-
torno.

A fixação da porcenta-
gem, acreditam, faria com
que as mesmas informações

.estivessem ao alcance de
todos, acabando com a es-
peculaeão dos "mais infor-
mados". Entretanto, colo-
cou-se divergência sobre a
forma de como e quem fi-
xaria o percentual a ser
pago como dividendo: as-
sembléia geral ou direto-
ria?

Houve defesa da autono-
mia do dirigente da emprê-
sa, uma vez que suposta-
mente êle sabe o que é me-
lhor para a própria emprê-
sa. Mas perguntou-se: se é
dada autonomia à direção
da empresa e se esta passa
a acumular reservas duran-
te anos a fio, sem pagar di-
videndos, o que ganhará o
acionista?

ALGUMAS RESPOSTAS
Em relação à questão aa

bonificação, o Seminário

não chegou a nenhuma res.
posta conclusiva. Os ana-
listas acreditam que o pro-
blema deverá ser estudado
com maior profundidade a
fim de se chegar a uma so-
lução de causas e efeitos o
mais correta possível, para
então ser tomada uma po-
sição pela classe. Entretan-
to. de modo geral, os pre-
sentes ao Seminário são
contra esta espécie de estí-
mulo ao investimento.

Quanto aos dividendos,
empresas e investidores
precisam ser melhor iníoi-
mados, assessorados e edu-
cados tendo em vista o ía"
to de investimento em anos
é sobretudo aplicação a mé-
dio e longo prazo. Para que
as empresas tenham capa-
cidade de expansão e rein-
versão dos lucros, torna-se
necessária a retenção ae
parte dos lucros auferidos
para reaplicação, portanto,
capitalização das empresas
a fim de que sejam capa-
zes de gerar mais e maio-
res lucros.

Quando, na moção enca»
minhada, os analistas se re-
ferem às vantagens de uma
política de dividendos
"mais conservadora'', estão
se referindo ao fato de que
esta política deve ser mais
parcimoniosa e que o capi-
tal não distribuído seja re-
investido. Além disso, su-
gerem seja abolida a obri-
gatoriedade do direito de
recebimento de dividendos
pelas preferenciais como
percentual sobre o valor
nominal.

Bonificações seriam um mal?
A Abamec-Rio, através do Reitor

Wilson Vieira Cardoso, apresentou tese
sobre "A Falácia da Bonificação". Sua
Integra:

A importância que o Investidor
brasileiro atribui às bonificações em
ações, os chamados "filhotes", vem-se
constituindo em um fato peculiar em
noeso mercado de ações.

Sempre é possível notar nos invés-
tldores, em geral, um Interesse em sa-
ber a proporção em que o capital será
aumentado por Incorporação de re-
servas, pois tem eles a expectativa de
receber bonificação elevada.

Se ela se concretiza, a cotação da
ação em Bolsa fatalmente se elevará,
mesmo que a empresa não venha
atravessando boa fase em termos de
resultado.

Do contrario, se a bonificação não
corresponder & expectativa, o preço da
ação cairá, multo embora a empresa
esteja em boa situação econômico- li-
nancelra.

Ainda não encontramos explica-
ção técnica para o fenômeno. A única
hipótese que pudemos aventar se
prende a razões psicológicas, ou seja,
o investidor experimenta a sensação
de estar ganhando dinheiro somente
porque aumentou a quantidade a
de ações possuídas.

Origens do fenômeno
A origem de todo o fenômeno, pelo

que tudo Indica, está no Parágrafo 2.»
do Art. 130 do Desreto-lei 2.627, de
26/10/40.

De acordo com o citado artigo, as
Sociedades Anônimas não podem dei-
xar as Reservas ultrapassar o Capital
Social. Assim as empresas são obri-
gadas a promover, periodicamente, os
aumentos de capital por Incorporação
as reservas, dando origem aos famo-
sos "filhotes".

A Lei n.° 4.357 e o Decreto-lei n.°
401, também determinaram que seria
proveniente da reavaliação do ativo e
reserva para manutenção do capital de
giro sejam incorporados ao capital. O
Decreto-lei n.° 401, pode servir, in-
cluslve, como exemplo de influência
das bonificações no preço dos títulos,
pois logo apôs sua adoção houve a va-
lorização de todos os papéis de emprè-
sas com reservas elevadas.

O recente decreto das fusões, por
estranho que pareça, também torna
obrigatória a distribuição de "filho-
tes" seis meses após a reavaliação do
ativo fixo, feita para usufruir de in-
centlvo fiscal.

Estranhamos tal dispositivo, por-
que essa obrigação de incorporar o
resultado da reavaliação do ativo fixo
ao capital social se nos apresenta in-
coerente com os objetivos governa-
mentais de fortalecer as pequenas e
médias empresas. Como é notório, os
dividendos são estabelecidos em fun-
ção do valor nominal da açáo. quan-
cio seria mais lógico tomar por base
o lucro de cada exercício. Aumentan-
do seu capital social, a empresa terá
que pagar a seus acionistas maior so-
ma de dividendos, sacrificando, dessa
forma, ainda mais seu capital de giro
próprio. Ora, um dos problemas que
afligem às pequenas e médias emprê-
sas é justamente a insuficiência de
capital de giro próprio. Logo, conslde-
ramos demasiadamente curto o prazo
de seis meses dado pelo decreto-lei,
pois os benefícios da fusão deveriam
ser distribuídos após completa soli-
dlflcação da empresa em termos eco-
nómlco-financeiro.

Significado atual do termo
bonificação

Não somos propriamente contra
o mecanismo da bonificação, discor-
damos, Isto sim, do significado que
lhe é.atribuído. Os investidores vêm
considerando a bonificação como sen-
do uma espécie de remuneração, es-
quecendo que após o aumento de ca-
pitai continuarão na mesma situação
que tinham antes do aumento, pois
todos os outros acionistas receberam
na mesma proproção. Além disso, tal
fato não proporciona aumento dos lu-
cros para a empresa, e assim os dl-
reitos dos acionistas sobre os lucros
também continuam sendo os mesmos.
Vale ainda acrescentar, que a bonifi-
cação é proveniente de um simples re-

gistro contábil, que apenas produz
uma modificação na estrutura do pa-
trlmônio liquido, isto é, os recursos
dos próprios acionistas serão dividi-
dos por um numero maior de ações,
fenômeno este conhecido como "dilui-
ção" ou "aguamento". A empresa não
ganhará nada com isto, ao contrário,
a emissão de novas ações resulta em
maior despesa de pessoal, impressão de
novas cautelas e diversos outros servi-
ços burocráticos, não sendo raro, nas
empresas menos prevenidas, a ocor-
rência de tumulto por ocasião da
emissão de novas cautelas de ações.

Para os acionistas há ainda um
outro fator desagradável. Geralmente
a confecção das novas cautelas leva
algum tempo e, enquanto não fôr dis-
trlbuida, o acionista não poderá ven-
dê-las 3e tiver tal necessidade.* Assim,
após a bonificação, o acionista fica
com a liquidez de seu investimento
em parte r.rejudlcada.

Também não achamos correto o
termo "capitalização" em referência à
distribuição de bonificações em ações.
Desde que o acionista receba uma
parte dos lucros em dividendos, e o
restante f;e]a deixado na empresa, está
concordando tàcltamente com a rein-
versão do saldo, isto é, com a sua ca-
pitallzação. Portanto, náo é a distri-
buição de um pedaço de papel que
caracteriza a capitalização de lucros.

A importância da
bonificação

O papel da bonificação é posslbi-
litar a maior democratização do ca-
pitai das empresas e manter ou au-
mentar a liquidez da ação em Bolsa.
Com efeito, aumentando o número de
ações em circulação, crla-so maior fa-
cilidade para melhor difusão do papel
entre os investidores. Assim, a boni-
ficação é indicada para empresas com
capital ainda pequeno, a fim de pos-
sibilltar o aumento da negoclabillda-
de do papel no mercado.

Entretanto, para empresa com ca-
pitai já bastante elevado e, portanto,
com um número grande de ações em
circulação, não haveria necessidade de
se distribuir bonificações com muita
freqüência, podei ia levar 3, 4, 5 anos
ou mais, desde que não houvesse pre-
juízo na liquidei do papel. Tal fato
não prejudicaria o investidor, como se
poderia pensar A primein vista. Pelo
contrário o msrsado de ações tornar-
se-ia mais sadio, mais técnico caso
fosse abolido o conceito de remune-
ração atribuido às bonificações, por-
que a preocupação de todos os invés-
tidores estaria exclusivamente em fa-
tos que viriam afetar o desempenho
econômico-finacceiro da empresa.
Queiram ou não, o fenômeno bonifi-
cação serve mais & especulação, ou
melhor, a manipulação, ao tráfico de
influências, cm detrimento, na maio-
ria das vezes, dos interesses do públi-
co investidor em geral.

Nova sistemática
Dissemos anteriormente que não

somos propriamente contra a bonifi-
cação. E nem poderíamos ser. Nosso
desejo é que sela dada às empresas
a liberdade de Incorporar reservas
quando achasse conveniente. £ lógico
que as empresas não poderiam acumu-
lar reservas indefinidamente. Chega-
ria um momento em que as ações
atingiriam um valor tão elevado que
a liquidez do papel começaria a ficar
dlficll, e a própria empresa teria di-
ficuldades de fazer novas chamadas
de capital. Com a bonificação, há uma
oferta maior de novas cautelas e con-
seqüentemente uma redução aritmé-
tica (reajuste) doe preços, atingindo
escalas de procura com maior nume-
ro de investidoras. Al teríamos de fato
um motivo para o aumento dos pre-
ços, pois a bonificação permitiria
maior procura pela ação.

Talvez não seja fácil mudar esse
mecanismo através de lei e muito me-
nos a mentalidade do investidor. Mas
a nova lei das sociedades anônimas
deveria levar em conta as vantagens
que haveria para todos se fosse abo-
lido o aspecto compulsório das boni-
íicações. Quais seriam as vantagens?

Vantagens da nova
sistemática

De início, Já dissemos que a preo-
cupação maior seria o lucro da em-

presa. Isso estimularia mais os analls-
tas a adotarem, em prazo mais curto,
técnicas de análise mais sofisticadas,
contribuindo para tornar o nosso mer-
cado de ações mais técnico.

Paralelamente, as empresas pode-
riam adotar uma polttica mais sadia
e mais correta para a dlstribulç&o de
dividendos. Com o novo mecanismo o
dividendo, náo poderia tomar por ba-
se o valor nominal de ações, e sim, o
lucro disponível de cada exercício. As
empresas poderiam, por exemplo, ado-
tar como política de distribuição taxa
de pay/out de 40 por cento sobre o lu-
cro disponível, para dividendos, e o
restante seria reinvestido. Com isto,
o dividendo deixaria de ser de tantos
por cento por ação, passando a ser de
tantos cruzeiros por ação.

Além disso, com o aumento do nú-
mero de ações através de bonificação,
torna-se necessário ajustar o preço do
papel após o exercício do direito. Esta
redução puramente aritmética não
permite uma melhor visualização da
valorização dos títulos, sendo necessá-
ria a elaboração de cálculos estatlstl-
cos um tanto complexos para os ln-
vestldores.

Para reforçar melhor esse aspecto,
lembramos que no mercado de ações
há dois tipos de ganhos bem distintos
a nosso ver: o primeiro é dado pela
empresa e o outro pelo mercado, es-
tando, entretanto, os dois Intlmamen-
te relacionados, pois em verdade, ês-
tes dois tipos de ganhos são concreti-
zados geralmente em conjunto. Os es-
peculadores, Isto é, aqueles que apli-
cam seu capital desejando correr o
risco somente em curto prazo, estáo
apenas interessados nos ganhos oe
mercado (valorização da ação no pe-
rlodo). Se a ação sobe tantos por cen-
to e está dentro de suas expectativas,
procura realizar logo o lucro. Se, ao
contrário, a ação baixa razoàvelmen-
te, procura comprar, na tentativa de
realizar um novo processo.

Essa atuação do especulador (em,
bom sentido) é de fundamental im-
portância para o mercado, porque,
além de proporcionar liquidez ao pa-
pel, funciona como elemento regula-
dor do sistema, não deixando que em
períodos curtos a ação venha a se va-
lorizar os desvalorizar sem nada ter
ocorrido com a empresa.

Já os investidores a longo prazo
procuram se interessar pelos resulta-
dos da empresa, isto é. com a perspec-
tiva de crescimento do lucro e com
a sua estabilidade. Evidentemente,
que poderiam também tentar ura ga-
nho de mercado, se procurassem in-
vestir em empresas novas ou em fa-
se de reabilitação como aconteceu re-
centemente com as empresas do se-
tor siderúrgico.

Tais fatos podem ser observados
através do índice preço/lucro, que
ainda é o melhor indicador do mer-
cado para se avaliar o preço de uma
ação. Quando o Índice preço/lucro
aumenta ou diminui, estamos asslstln-
do a uma variação do mercado. Se,
entretanto, o preço da ação sobe em
função dos resultados da empresa (que
se reflete no lucro por ação) a fim
de reajustar o P/L característico da
empresa, aí teremos nâo pròpriamen-
te um ganho de mercado, mas um
ganho proporcionado pelo desempe-
nho da empresa emissora.

Assim, não havendo bonificações,
o acionista observaria melhor o crês-
cimento do lucro por açáo e da valo-
rlzação do seu patrimônio em termos
de valor e não iludidos com o aumen-
to da quantidade dé papel em sua
carteira.

A questão do ágio também seria
resolvida se o valor nominal da ação
deixar de ter tanta importância. A
cobrança do ágio tecnicamente é per-
feita em termos financeiros, pois evi-
ta a diluição em demasia do Patri-
mônio Líquido. Mas se o dividendo
está amarrado no valor nominal, o
ágio somente poderá proporcionar di-
videndos quando êle íôr incorporado
ao Capital Social. Se o dividendo fôs-
se estabelecido em função do lucro ai
o ágio teria qualquer influência, pois
se o total de recursos captados vierem
a contribuir para o aumento dos lu-
cros futuros estarão também direta-
mente aumentando o valor dos dlvi-
dendos. não havendo razão para qual-
quer tipo de polêmica.
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Capitalização, para poder crescer
Dividendos sobre o capital, erro?

Quando a distribuição de divlden-
dos é prejudicial & empresa? Sobre o
tema, o Departamento de Pesquisa de
Investimento da financeira Cltybanlc
apresentou o trabalho: «A influência
da distribuição de dividendos na po.
litlca de capitalização da empresa,"
Suas linhas mestras:

Objetivo do trabalho
Conscientização da Diretoria da

Empresa a fim de utilizar os recursos
destinados a dividendos como fonte
de recursos para Investimentos.

Educação do acionista mostrando-
lhe as vantagens de Investir hoje pa>
ra lucrar mais amanhã.

Mostrar as oportunidades de apll-
cação de recursos atualmente no Bra*
sll, tendo em vista as perspectivas de
crescimento da economia brasileira.

1 —Competência e
formas de distribuição

A distribuição de dividendos é ds
competência da Assembléia Geral dos
Acionistas, podendo os estatutos pre-
ver a distribuição de dividendos in-
termedlãrlos, por deliberação da Km-
presa.

Ela representa a entrega, aos seus
proprietários, de uma parcela dos re-
sultados de sua atividade econômica.
Ajustada à legislação de cada pais,
difere segundo o crescimento da eco-
nomla. a prática comercial e, prinet-
palmente. a participação dos aclonls-
tas majoritários na direção.

No Brasil, as empresas utilizam
a forma de dividendos em dinheiro
ou em ações.

A legislação brasileira confere às
ações, características que não dlfe*
rem substancialmente dos outros pai-
ses, distinguindo as ações preferen-
cais com prioridade na distribuição de
dividendos (mesmo fixos e cumulati-
vos).

A lei das sociedades anônimas
ainda é clara quando impede que os
estatutos estabeleçam a apropriação
de todo o lucro liquido em reservas es-
pecials. no Intuito de proteger o pe-
queno acionista. No entanto, a lei si-
lencia quanto à obrigatoriedade da
distribuição de dividendos em dinhel-
ro.

Também a apropriação de lucros re-
tidos para distribuição de dividendos é
permitida e nfio condicionada a resul-
tados positivos no período.

2 — Os dividendos e a
lei da S. A,

A lei das sociedades anônimas dls-
tingue os tipos de ações, oeünindo os
tipos de propriedade e as suas limita-
ções, dando aos estatutos a liberdade da
criação de diversas classe3 de ações pre-
ferenclais, com a definição de vanta-
gens, e autorizações para o resgate ou
conversão de umi classe para outra.

Acrescenta ainda, que os estatutos
sociais reçularão o modo de deduçfio e
as condições de pagamento de percen-
tagens sobre os lucros líquidos, atribui-
dos como remuneração aos diretores.
Bstes não poderão receber percentagem
alguma desde que não seja distribuído
um dividendo mínimo de seis por cento
ao ano.

3 — Política
de dividendos

Sendo prerrogativa da Assembléia
Geral dos Acionistas a fixação de crltê-
rios para a distribuição de dividendos,
ela seri orientada, principalmente, para
os interesses dos acionistas majoritários.
As considerações das alternativas de re-
Investimentos, as secessldades da empre-
sa em numerário, e os elsitos da legis-
lação fiscal serão os fatores relevantes
a serem observados, além da prática co-
mercial da manutenção de uma taxa re-

guiar de dividendos,
a) — Alternativas de Eelnvestlmento

O traçado de uma política ade-
ouada de dividendos é uma das mais

.importantes decisões da direção da
empresa. Tendo em vista que os lucros
retidos são importante fonte de lun-
dos e que o objetivo da empresa ei
maxtaüzação da utilização de seus atl-
tos, a longo prazo, o uso dos recursos

que seriam destinados a dividendos se

justifica quando propiciam uma taxa
de retorno no mínimo Igual ao custo
de capital da empresa.

O objetivo básico da política é de-
terminar qual a percentagem <taj lu-

cros a ser distribuída « «ffifcdro,
considerando-se as oportunidades de

aplicação em novos projetos, conciiian-
do-se a maxlmlzação do valor da em-

presa a performance de suas ações no
mercado de capitais. "

Este tratamento teórico e pouco
observado no Brasil, pois verificamos
que a maioria dos diretores de em-
presa age de forma conservadora, não
considerando dividendos como percen-
tual de fluxo de caixa e fonte.de re-
cursos, mas apenas uma tradicional
distribuição de lucros,

b) — Os Efeito* da Legislação Fiscal
A legislação, no que diz respeito a

taxação de imposto de renda eôbre os
ganhos de capital e distribuição de dl-
vldendos, tem Importância no compor-
lamento da empresa em relação ao
acionista, No Brasil, os ganhos de ca-
pitai nunca foram taxados, e o lm-
posto de renda teve sempre sua aten-
ção voltada para os dividendos dlatrl-
bufdos em dinheiro (no passado, a «li-
quota chegou a ser 80 por cento, para
as ações ao portador náo Identificado).

O Interesse em criar um sólido
mercado de capitais, condicionou o
Governo a criar uma série de mecanis-
mos de estimulo às empresas e aos
Investidores.

Assim, o abrandamento do ônus
tributário incidente sobre a reavalia-
ção do ativo, e sua gradativa eubetl-
tuição pela Isenção total, e a permls-
são da correção monetária do capital
de giro, com a necessária incorpora-
ção ao capital social, permitiram a
capitalização das empresas.

Como a prioridade assegurada por
lei, para as ações preferenciais, general)-
zou-se pela vlnculação do dividendo ao
capital da emprese, isto velo causar um
pesado encargo para aquelas empresas
que mantiveram as taxas anteriores dt
dividendos preferenciais. Apesar da van-
tagem oferecida pelo Governo, no Se-
creto-lel 1S7 e Resolução 106 do Banco
Central, permitindo a dedução do lucro
tributável, considerando ate 6% dos dl-
vldendos pagos aos acionistas como des-
pesa, e a eliminação do Imposto sobre
os lucros distribuídos para as empresas
de capital aberto, apenas um pequeno nu-
mero delas passou a se utilizar destes
dois benefícios.

O objetivo dos benefícios fiscais, dês-
te Decreto e Resolução, citados, era es-
timular a abertura de capital das em-
prêses pois, na época, as cotações das
ações, eram bastante baixas e, conse-
qüentemente, os dividendos representa*
vam ganhos significativos. No entanto,
o impacto favorável destas medidas, pa-
ra a época, foi se tornando, pouco a pou-
co, sem grande significação em função
dos valores alcançados pelas cotações das
ações das principais empresas, negocia-
das em Bolsa. O dividendo, por si s6,
passou a não ser o fator mais lmportan-
te na decisão de Investir, porém, a maio-
ria das empresas continuou mantendo as
mesmas taxas ás ações preferenciais.

O recente decreto referente a fusões
e Incorporações vlrâ permitir reavalia-
ções de aüvo acima dos Índices de cor-
reção monetária, sem tributação, con-
dlclonando tal atitude à capitalização das
reservas provenientes em um prazo de
180 dias. O efeito desta medida, em re-
lação ao pagamento de dividendos, 6
bastante perceptível e poderá ser fator
negativo para ume administração não
atenta aos dividendos como 6alda de
caixa.

Isto se torna mais flagrante quando
verificamos que é do Interesse dos acio-
nistas majoritários a abertura do capital
(acima dos 20# iniciais, em ações ordi-
nárlas) em forma de ações preferenciais,
justamente as que requerem pagamento
mínimo de dividendos, em sua maioria
fixados nos estatutos.

Em resumo, os efeitos ds legislsção
fiscal devem ser analisados com profun-
dldade pelos empresários, pois o que
pode ser atraente para as empresas, re-
quer, por vezes, modificações na aua es-
trutura. Uma boa gerência deve apro-
veitaf ao máximo os incentivos que ve-
nham a beneficiar os planos a longo
prazo da companhia.
c) — Prática Comercial

Na realidade, apesar dos sensíveis
efeitos de modlílcsç&o da conjuntura eco-
nômlca e dos efeitos da legislação fiscal,
o fator mais observado atualmente é o
da prática comercial, mesmo á custa dos
interesses da empresa. A resistência da
Direção à mudança da política, de divl-
dendos é grande.

A apresentação de relatórios claro»
» elucldaUvas poderia, ser utilizada pe-
Ias empresas para Justificar ¦ utilização
de fundos nio distribuídos aos edonle-
tas, sem provocar efeito» negativos nu
cotações em Bolsa.
4 — Os dividendos e os
resultados das empresas

negociadas nas Bolsas
de Valores

Na análise de política de dividendos
adotada pela maioria das empresas nego-
ciadas nas Bolsas de Valores chegamos
a diversas conclusões, que podem ser re-
sumidas abaixo:

a) há uma grande instabilidade na
relação dividendos/lucros liquido, ano a
ano, em virtude da vinculaçâo dos divl-
dendos ao número de ações (ou capital);

b) as empresas governamentais ato
as que apresentam maior nivel de rein-
versão de lucros, • não ser as de ener-
gla elétrica, que beneficiam diretamente
a Eletrobrás, e que distribui estes recursos;

c) determinadas empresas que recor-
rem, sistematicamente, i subscrição por

parte do público, possuem alto nlvcl dt
distribuição de dividendos.

Sm uma amostragem de 100 emprê-
tu, aabemos nio representar um uni-
verso ideal, obtlvemos a conclusão ds
que 47% delu distribuíram em 1970, ou
1888, mais de 40% dos lucros obtidos.' As condições de um pais em desen-
volvlmonto, em que um volume de cupi-
tal é necessidade crescente, permitem-nos
considerar excessivo o nível de distribui-
çlo. considere-se ainda o fato que a maio-
ria dessa» empresas «Ind* mantém um
ritmo crescente deste percentual (acima
de 40% em lucros distribuídos).

A observação lógica é que nio lia-
vendo vinculuçlo com o lucro e sim com
o número de ações, haveria tendência
do índice pay-ouí ser crescente, A me-
dida que o crescimento do lucro fosse
menor que o do capital social. O com*
prometlmento do lucro em função de
novos Investimentos ou de efeitos clcll.
cos nos negócios seria prejudicado mais
ainda, devido a un.a Inadequada política
de dividendos.

Examinando os dividendos fixos es-
tatutârios, de empresas negociadas em
Bõlsá, observamos que a maioria delas
apresenta dividendos as ações preferen-
ciais Iguais ou superiores a 12% ao ano.

A manutenção de um dividendo pre-
ferenclal de 12% ou mais, seria o res-
ponsável peto bauco nível de relnversâo
doa lucros. A redução desta taxa, que
ao investidor comum pouco significa em
relação ao preço du ações, viria trazer
considerável beneficio aos acionistas em
razão da incidência do Imposto da renda
sobre os lucros distribuídos pela emprê-
sa • sobre o dividendo recebido pelo
Investidor.

5 — Conclusão
O motivo do nosso trabalho foi o de

demonstrar que a pequena taxa de rein-
versão de lucros tem como razão o ele*
vado percentual de dividendos mínimos
ás ações preferenciais. Como os acio.
nistas majoritários têm em seu poder as
ações ordinárias, para que tenham direi*
to ao recebimento de dividendos são obrl-
gado» a satisfazer as exigências estatuta-
riu. Dessa forma a diminuição dos dl-
reltos du ações preferenciais teria um
efeito salutar, fornecendo mais recursos
Internos à empresa, sem a necessidade)
de novas emissões de capital, além da
substancial diminuição doe custo» finan-
celros, pela redução da salda de caixa.

Outro procedimento seria a conce-slo
da prioridade no reembolso do capital, ao
recebimento do dividendo sem fixar o»
dividendos mínimos, cabendo á Assem-
bléia Geral decidir ao final de cada exer.
ciclo qual a fórmula mala razoável para
a distribuição dos lucros, levando em
consideração o acionista e a e.nprèsa, por
proposta da Diretoria.

Deve-se ressaltar que Istj se justifica
pela necessidade do relacionamento doa
dividendos com o lucro e não com o nu-
mero de ações. A grande oscilação do
índice "pay-out" caracteriza o descaso
de um grande número de administrado*
res para um dos aspectos declsôrlos mais
Importantes em uma empresa.

Uma medida altamente positiva para
es emprêsu • Fisco, pela adequação da
legislação fiscal, seria a supresslo da tri-
butação das reservai excedentes sobre o
capital, pois isto, além de constituir estl-
mulo á crisçSo de reservu ocultas, sob
a rubrica provisões, contribui para uma.
maior distribuição de dividendo* e par-
ticlpações, não dando à administração ia
empresa grande flexibilidade para o tra.
çado de uma política de capitalização.

A capitalização das empresas, quer por
necessidades de Investimentos (subscri-
ções). quer pela fuga A tributação du
reservas excedentes ao capital, quer com-
pulsòrlamente (fusões e incorporações),
é um estimulo A salda de recursos das
organizações, que se mantém Inflexíveis
As modificações da conjuntura econômica.

Em resumo, a facilidade da obtenção
de recursos pela emissão de capital nio
deve ser utilizada, oontlnuamente, com
ágios cada vez mais elevados, quando par-
te dos recursos necessários podem ser
gerados pelss próprias opersções.

CONSIDERANDO:

1) Que o atua] estágio de desenvolvi-
mento da economia brasileira perml-
te oportunidades de relnvestlmento a
taxas de retorno razoáveis, resultando
crescentes necessidades de capital de
investimento por parte das empresas,

2) Que os atuais níveis de relnversâo
dos lucros são mínimos, em função
do alto percentual de distribuição
dos lucros sob a forma de dividendos,

3) Que como foi dito, Inicialmente os
lucros retidos são Importantes fontes
de recursos.

Concluíram pela diminuição ou ellml-
nação das vantagens estatutárias fixas as
ações preferenciais, como melo de pro.
piclar mais recursos internos A organl*
zação.

Os dividendos, menores?
TESE: POLÍTICA DE DIVIDENDOS

O trabalho, ji considerado pelas viria» comissões,
foi aprovado em plenário por unanimidade. Foi pio*
posto o seguinte:

— Formação de um Grupo de Trabalho e Coordc-
nação, com objetivos de:

PRIMEIRO: Divulgação da tese junto às emprê-
sas e coleta de opiniões junto às mesmas, a fim de
fundamentar o trabalho posterior. Essa divulgação
seri feita por um trabalho de conscientização dos dl*
reteres das S.A. de capital aberto e de educação de
seus acionistas, chamando a atenção para as vanta-
gens de uma política de dividendos mala conservado-
ra que a atual e em nivela compatíveis com os lucros
gerados pelas empresas e seus programas de Investi-
mentos.

SEGUNDO: Elaboração de um trabalho com base
nos dados levantados pelo Grupo Junto as empresas,
com objetivo de analise das implicações jurídicas com
respeito à política de dividendos e valor nominal. Esse
trabalho teri como finalidade a proposição da ellmi-
nação tácita e generalizada a todas as empresas de
capital aberto, da obrigatoriedade de constar cláusula
estatutária assegurando direito de recebimento de di-
vldendos às açSes preferenciais como percentual sobre
o valor nominal. O dividendo aerla declarado como
percentual do lucro liquido do exercício, a critério da
Assembléia-Geral, consideradas as alternativas de re*
Investimento da empresa.

O que falta discutir
Hoje, o Seminário de Analistas do Mercado de

Capitais, em Qultandlnha, vai debater duas teses: pa-
dronizaçfio de balanços e cálculo de Índice PL O ob-
Jetlvo é obter uniformidade nas duas áreas, permitin-
do que, na análise de ações e empresas, haja uma
escolha correta, através do confronto de dados levan-
tados por igual sistemática.

No domingo, haverá discussão sobre instrumentos
de análise técnica na seleção de investimentos, tam-
bém com o objetivo de buscar padrões que tornem o
mercado mais técnico.

O Seminário deverá discutir, também, o "Código

de Ética" dos Analistas do Mercado de Capitais, apre-
sentado pela Abameo — Rio.

Demonstrando que o amadurecimento de-
sejado para o mercado deve ser buscado atra-
vês de estudos sérios, aprofundados, os analis-
tas aprovaram, por unanimidade, as duas te-
ses ontem apresentadas, sobre distribuição
de bonificações e pagamento de dividendos,
e seus efeitos sobre a capitalização das em-
presas. Houve a aprovação das teses, quanto
aos problemas levantados — mas não quanto
à sua forma, e soluções propostas. Em am-
bos os casos, considerou-se necessário a for-
mação de um Rrupo de trabalho, em caráter
permanente, constituído por analistas indi-
cados pelo Seminário, e que realizarão com-
pleto levantamento sobre os temas. Reunidos
todos os dados, estudadas todas as alternati-
vas de política, as sugestões seriam então en-
caminhadas ao Banco Central, como contri*
buição para o aperfeiçoamento técnico do
mercado de ações.

Democracia, escalada

Os trabalhos do Seminário obedecem a
uma mecânica estabelecida com o objetivo de
permitir a discussão de cada tema por todos
os participantes (delegados — ou represen-
tantes oficiais dos Estados, com direito a
voto — e observadores, inscritos espontânea*
mente, mas com direito a participar dos de-
bates, embora sem direito a voto, no plena-
rio):

Na primeira etapa, há a exposição da
tese, em plenário;

Na segunda etapa, grupos de trabalho
(cinco, ontem), constituídos por delegados e
observadores, discutem a tese (após um pe-
ríodo reservado para o seu estudo), e enca-
minham sugestões, por escrito ou oralmente,
à Mesa Diretora do grupo. Por votação, apu-
ra-se a posição do grupo.

Na terceira etapa, as diversas conclusões
dos grupos são levadas a plenário, para vo-
tação final.

Cada trabalho, passa, assim, por mais de
um "filtro", antes de ir a plenário.

Um mercado onde não existem réus
Quem é o culpado? O in-

vestido.* ou o mercado? Quem
distorce quem? E o investidor
que corre atrás de bonilica-
ções, ou o mercado que o ha-
bltuou a correr airás de ações
"gordas"? Aos analistas, não
interessa descobrir réus. Seu
objetivo é dar coinportamen-
to mais técnico ao mercado,
educando o investidor (in-
clusive para permitir que as
empresas não sejam mais
"torturadas" com a necessl-
dade de distribuir tonifica-
ções volumosas, para formar
a Imagem de seu papel).
Educando as empresas. E
pleiteando, Inclusive, altera-
ções na legislação atual que,
no seu entender, está ultra-
passada, e favorece as dls-
torções. Distorções como, por
exemplo, uma empresa ser
forçada a distribuir divlden-
dos fixados em função do
capitai, mesmo quando seus
lucros são baixos — o que
significa que ela está distri-
bulndo, a seus acionistas, dl-
nhelro de que precisaria para
ampliar seus negócios..

Os temas foram aprovados.
Não sem discordância quan-
to à visão de alguns aspec-
tos, ou mesmo soluções pro-
postas.

Tudo em debate
Entre prós c con tias, os

grupos assim se dividiram:
• GRUPO I, SIM: a atual
política de bonificação das
empresas brasileiras, tornada
uma sistemática periódica e
obrigatória pelas normas le-
gals vigentes, distorce a for-
mação do preço das ações em
Bolsa. Com efeito, a perspec-
tlva de uma bonificação, em
muitos casos, passa a ser a
componente principal na for-
mação do preço do papel,
marginalizando os critérios

de real Importância nas ava-
Ilações das decisões de invés-
tlmento, entre os quais a
taxa de crescimento de lu-
cros, o Índice preço-lucio etc.

GRUPO I, SIM: a ava-
Ilação do comportamento da
empresa em função de lu-
cros gerados e não em fun-
ção de bonificação distribui-
da permitirá tornar o mer-
cado mais técnico e menos
especulativo.

GRUPO I, NAO: o traba-
lho ignora, na maioria das
afirmativas, a - base técnica
do que realmente significa a
bonificação para o acionista,
ou seja, um aumento íutu-
ro dos dividendos e fator
corretivo da inflação.

GRUPO II, NAO: mes-
mo (a bonificação) não sen*
do remuneração direta, si-
tuações do mercado conferi-
ram a elas o caráter de rc-
muneração Indireta, pois pro-
porclona ganhos de capital.

GRUPO III, SIM: à ne-
cessldade de eliminar a obrl-
gatoriedade de Incorporar re-
servas ao capital social quan-
do estas o superarem. Apoio,
ainda, à necessidade de ell-
minar o pagamento de divl-
dendos como percentual sô-
bre o valor nominal (o qual
deveria ser extinto), mas sim,
sobre o lucro liquido disponl-
vel.

GRUPO IV, SIM: quanto
à "mística errônea da bonl-
ficação".

GRUPO IV, NÃO: a te*
se contém aspectos delicados
sob os pontos de vista júri-
dico, econômico - financeiro,
micro, macro-econômico e

psicológico, que, se divulga-
dos sem base suficiente, es-
tarlam fadados ao descrédito.

GRUPO V, SIM: à idéia.

GRUPO V. NAO: porque
"o enfoque dado ao estudo
se limitou ao ponto de vista
do acionista do mercado de
capitais, não se levando em
conta aspectos Internos da
empresa (capital ts. financia-
mento)© aspectos tributários.
O acionista considerado na
tese tem características de
especulador e não de lnves-
tldor". Quanto a dividendos:
deve ser distribuído em fun-
ção do lucro do exercício.

COM LIBERALISMO

Os delegados do terceiro
grupo do seminário de ana-
listas, por exemplo, acredi-
tam na liberalldade como so-
lução para os atuais proble-
mas da Bolsa. Baseados nls-
to, eles decidiram defender
a tese apresentado por WU-
son Cardoso. Endossaram
a eliminação da obrigatorie-
dade de bonificação, fim de
dividendos como percentual
sobre o valor nominal das
ações, fim do valor nomi-
nal das ações, poder aos di-
retores para decidirem em
quanto devem ser auto-re-
munerados, e em quanto de-
vem remunerar os investi-
dores (caso a empresa seja
de Bolsa), e liberdade para
a Incorporação ou não de
reservas ao capital social.

A EDUCAÇÃO DOS
DIRETORES

Todos que atuam no mer-
cado precisam ser educados

para uma Bolsa mais ama-
dureclda — pensam prlncl-
palmente os diretores das
empresas, estes devem mu-
nlr-se de uma "elevada mo-
ralldade". Eles, segundo as
conclusões do grupo III, te-
rão o poder de estabelecer
qual a percentagem dos lu-
cros irão para os acionistas,
c a percentagem que lhes
caberá.

A EDUCAÇÃO
DOS INVESTIDORES

Os Investidores, agora Já
com uma capacidade de dis-
tlnguir o que é bom do quo
é ruim, terão que dlscrlml-
nar as empresas com polltl-
cas morais das empresai
com política Imorais. Ou se-
ja, quando uma empresa,
por exemplo, remunerar
"muito" as diretorias e dei-
sarem de remunerar ade-
quadamente o capital, cabe-
râ ao mercado Identificar
estas empresas Imorais e iso-
lá-las do mercado.

MERCADO UTÓPICO

Outros delegados, entre-
tanto, não compartilharam
destas idéias. Entre eles, a
equipe coesa do seminário:
os gaúchos. Segundo um de-
les, a bonificação deveria
ser obrigatória porque aten-
de aos Interesses dos peque-
nos Investidores. Outros lem-
braram que o mercado de-
veria ter todas as partícula-
rldades exigidas — mas na
realidade, não tem. Ao me-
nos. por enquanto.

E a NOBRE está com os melhores.
O Mercado de Captais é, hoje, o cairtxshefe da e(»ncmiiaiiad<mal.NoIÜo,40
economistas4elegados, vindos de todos os Estados, partídpamdoISEMINÁRIO
BRASILEIRO DE ANALISTAS DO MERCADO DE CAPITAIS. A NOBRE

patrocina a cobertura do Seminário, porque eles são os melhores do Mercado de
Capitais. E a NOBRE sempre se deu bem com os melhores.

NOBRES A
D8TO8UID0RA DE TÍTULOS EVAL0RES MOBILIÁRIOS
CirUltontet.*íí/966 do Biaeo Central

MATRIZ: Av. Rio Branco, 131 • 11° and. Tel: 252-4153
(Rede Int) Rio
FILIAIS: RIO: Av. Pres. Vargas, 529 - 8.» - Tel: 242-3180
S. PAULO: R. Boa Vista, 133 - 6.° -Tel: 35-4115 (Rêdelnt.)
Av. Paulista, 2202.9.» - Tel.: 287-3822 (Rede Int,)
BRASÍLIA: Av. W*3 - Quadra 17
Ed. Arnaldo Villares, loja 01 - SCS
LONDRINA: Praça Pio XII, 152 - Tel.: 2-2055

A
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TÍTULOS Abi. Fteh. Máx. Min. MM. «f. anterlir • 
Ji  .

¦m >m Totí mm •*•• ,/Méd,•• lvtt" tm '*"
Crf »MPL Sllor Acli Wl oliV

:i.60
3,30
2,25
2.U5
3.7Ü
7.50
2.Ü0
2,55
2.20
1.20
2,40

38,1)0
4.00
4.50
2,35
4,40

18.00
3,13

32,00
23,50
17.45
2,50
2.00
2.65
Í.05
3.60
1.25
2,17
1.20
1.70
2.37
3.60
íl.00
!I.!I0
11.20
3.00
2.80
0.95
1.02
1.01
1.20
0.80
0.76
0.63
4,00
5.10
2,10
2.00
1.25

Acesita o/p 
Acesita p/p 
Alpargatas o p 
Antarctica o/p 
Açonorte p/p 
Abramo p/p 
Amo p/p 
Apoio o/p 
AGGS o/p 
Asa p/n End
Aratu o/p 

B. Brasil o/n 
BEG o/n 
E-ancspa o/n 
Banestes o/n 
Baneba p/n 
B. -Nordeste o/n 
Basa o/n
Bradesco p/n 
Bradcsco o/n 
Bradesco Inv. o/n 
B. Nac. M. Gerais p n .
B. Nac. M. Gerais o/n
B. Halles p/n 
B. Halles o/n 
B; Real o/n 
B. Cred. Real MG o/n .
B. Lowndes o/n 
E'. Port. Brasil p/n 
B. Est. Ceará p/n 
E>. Denasa Inv. o/n —
B. Itaú América o/n ..
Belgo Mineira o/n 
Belgo Mineira o/p 
Belgo Mineira Rcc
Brahma p/p ExDir. ...
Brahma o/p Ex/Dir. ...
B. Energ. Elétrica o/p ..
B. Roupas p/p Ex/Dir. .
B. Roupas o/p Ex/Dir. .

C. Brasília p/p 
Ccpalma p/n End
C. Tarumã o/p ..¦
C. Tarumã p/p 
CBUM o/p 
CBUM p/p 
CBV p/p 
CEV o/d 
CTB p/n 
CTB o/n  0.80
CTB o/n c/Dir PR .... 0.70
CTB p/n c/Dir PR  1.20

Dlnamo o/p  2.00
Docas o/p Ant  2.50
Docas o/p Novas  2.20
D. Imbituba o/p  0.60
D. Isabel p/p Ant  1.25
D. Isabel o/p Ant  0,80
D. Isabel p/p Novas ... 0,81
Decred o/n  1.10
Duratex p/p c/28  3.85

Estréia p/p  1,05
Ericson o/p c/3  3.C0
Ed. J. Olympio o/p .... 3.M
Ed. J. Olympio p/p .... 4.40
Exposição P/p  1.60
Embrava o/p  3.10
Ecisa o/p  4.40

Ferro o/p  2.65
F. Willys o/p  0.87
Fertisul p/p  1.45
Fcrbasa p/n End  3.10
F. Guimarães o/p  1.25
F. T. D. Rosa p/p  2.06
F. T. D. Rosa o/p  1.87
F. Luz M. Gerais o/p .. 0.88
Fin. Bradesco p/n  17.00

Germany p/n End  2.00
G. Alm. Fernandes o/n . 2.40

H. C. C. Guerra p/p ... . 2,75
H. C. Cord. Guerra o/p . 2.50
Hime p/p  ü.50
Hime o/p  7.00
Hércules p/P  4,70
Hércules o/p  4.50
Halles SP o/p  3.16
Halles SP p/p  3.47
Halles Fin., p/n  2.44
Halles Fin., o/n  2,33

Iclsa, p/p  4.00
IAP. o/p ex/dir  7.29

José Silva, o/p ex/div .. 2.00
Kelsons, p/p  3,05

Kelsons, o/p  2.00
L. Hipot. BEG  0.70

L. Americanas, p/p c/dr 4,10
Lobrâs, o/p  2,00
Light, o/p  1,05
Light. o/n  1,00
LTB. o/p ex/subs  6,30

M. Fluminense, o/p .... 1.50
Mesbia, p/p  2.25
Mesbla, o/p  1.70
Mundial, p/p  1,70
Mundial, o/p  1,70
Met. Rio Indal., o/p .. 1,25
Met. Aços, p/n end .... 1,30
Met. Aços, o/n end. ... 1.20
Met. Barbará, o/p ex/dr 4,00
Metalflex, p/p 3,05
Metalflex, o/p 3,05

¦ Metal Leve, p/p 4.M)
Mendes Júnior, p/p ... 3.00
Madequímlca, p/p 0.70
Mannesmann, o/p R.iõ
Mannesmann, p/p 7.20
Marcovan, p/p 2.10
Marcovan, o/p I.ãO

N. América, o/p c/dlr .. 2.2.7
Pet. Ipiranga, p/p 3.10

Pet. Ipiranga, o/p 2.55
Petrominas, o/p c/bon 2.13
Pctrominas. p/p c/bon 2,1'J
Paraíso, o/p  1.25
Pafisa, p/n end  1,53
Pctro, p/p c/dir 13,00
Petro., p/p ex/dir  0.70
Petrobrás, p/n ex/dlr .. 9.51
Petrobrás, o/n cx/dir .. 4,00
P. Equipam., p/p 3.85
Prog. I. Bangu, p/p e/dv 1,00
Pirelli, o/p  2,00

Ref. União, p/p  2,50
Ref. União, o/n  1,40
Ref. União, p/n  2,20
Rei. Mangulnhos, o/n .. 2,30

Sid. Riogr., p/p ex/dv . 7,20
Sld. Nacional, p/p  4,00
Sid. Pains, p/p  8.10

3.CO
3,30
2.30
2.09
3,60
7.50
2,65
2,50
2.20
1,20
2.40

37,70
3,80
4,70
2,35
4,40

19,99
3,00

32.50
23.50
17.45
2.50
2.00
2.75
2,75
3.60
1,25
2.2B
1.26
1.70
2.37
3.60
9,00

10.CO
0,20
3,00
2,70
0.95
1,02
1,01
1,18
0,78
0.76
0.63
3,95
5.00
2.10
2.C0
1.25
0,81
0,70
1.20
2,00
2.89
2,10
0,60
1,15
0.85
0,81
1.10
3,85
2.00
2,95
3.90
4.40
1.60
3.20
4.86
2.50
0.R5
1.40
3.10
1.25
2.06
1.87
0,88

17,00
2,00
2,40
2,90
2.50
9.40
7.00
4.70
4,50
3.16
3.52
2,44
2.33
4,00
7,29
2,00
3,20
2,00
0.70
4.05
2.00
1,10
1,00
6,30
1,45
2.25
1.70
1,70
1,70
1,28
1,30
1,40
4,00
3.30
3.36
5,53

Sid. Lanarl, o/n end.
Sld. Lanarl, p/n end.
Sano, p/p 
S. Cruz, o/p ex/div.
Superg., o/p ex/dlv
Samitri. o/p 
S. Admirai, p/p ....
Sparta, o/p 
Sondotéc, o/p c/dir
Sondotéc, p/p c/dir
Sul. Scg. Vida.-o/n .

T. Janer, p/p 
Tibrás, o/n end
Tibrás, p/n end

Unipar. o/n end
Unlpar, p/n end. ...
UBB, p/n 
UBB, o/n 

Vcplan, p/p 
Vale, p/p ex/dir ...

White Martins, o/p ..
ZIvl, p/p 

1,31
1.45
4.00
3.70
1.30

27.50
4.10
2.50
7.10
8.50
5.01)
1.90
1.20
1,50
2,65
3.90
2,90
1,30
4.60

17,00
fi,50
4,30

3.00
0.70
9.(10
7,211
1.90
1,39
2.53
3.05
2.55
2.10
2.10
1,30
1.53

13,70
10.00
9,51
4,24
3.85
1,60
2,00
2,60
1,40
2,20
2,30
7,50
3.00
8.0O
1.31
1.40
4.05
3,85
1.30

27,50
4,00
2.45
7.70
8.90
5.00
1.90
1 ,L'.i
1.55
2.7U
3,70
3.00
1.30
4.60

,50
7.1.10
4,40

3,63
3.30
2,30
2.05
3,70
7,50
2,70
2,55
2.20
1,25
2,40

38,30
4.00
4,70
2,35
4,40

19,99
3,13

32.50
23,50
17.45
2.50
2,00
2.75
2,75
3,60
1,25
2,28
1,26
1.70
2,37
3.60
9,00

10.00
9.20
3.00
2.80
0,95
1.04
1.03
1.22
0.82
0.76
0,63
4,CO
5,10
2,10
2.00
1,30
0.83
0.70
1.20
2,00
2.89
2.20
0.60
1.30
0.85
0,81
1,10
3.85
2.00
3.00
3.90
4,40
1.60
3,45
4.86
2.65
0.87
1.45
3.10
1.25
2.06
1,87
0.88

17.00
2.00
2.40
2.90
2.50
9.50
7X0
4.70
4.50
3.16
3.52
2.44
2.33
4.00
7.29
2.00
3.20
2.00
0,70
4.10
2.00
1,10
1,00
6,30
1.50
2.30
1,75
1,70
1,70
1,28
1,30
1,40
4,00
3,36.
3,36
5.53
3.00
0,70
9.00
7.20
2.10
1,50
2.53
3,15
2.55
2.10
2.10
1,30
1,53

13.70
10.00
9,51
4,24
3,85
1,60
2.00
2,60
1,40
2,20
2,30
7,60
4,00
8,10
1.31
1.45
4.05
3.90
1.30

27,50
4.11)
2.50

3,48
3,25
2,25
2,00
3,60
7,20
2,60
2,45
2,20
1.20
2,40

37,50
3,80
4,50
2,35
4,40

18,00
3,00

32.00
23,50
17.45
2.50
2.00
2.65
2.65
3,60
1.25
2.17
1,26
1.70
2.37
3.60.
9,00
9,20
9,20
3|00
2.65
0,95
1,02
1.01
1.18
0.75
0.76
0.63
3,70
4.93
2.10
2.00
1,25
0.75
0.70
1,20
2,00
2,50
2,05
0,60
1,15
0.80
0,81
1,10
3.85
1,95
2,85
3,90
4.40
1.60
3.10
4.40
2.41
0,85
1.40
2,90
1.25

17

7.70
8.90
5.00
1.90
1.25
1.55
2.70
3,90
3,00
1,30
4.60

17,50
7,00
4,40

1.87
0,88

17.00
2,00
2.40
2.75
2,50
8.90
7.00
4.70
4.50
3.16
3.47
2,44
2,33
4,00
7,29
2,00
3,05
2.00
0,70
3,95
2,00
1,05
1.00
6,20
1,45
2,25
1.70
1,70
1,70
1,25
1,15
1,20
4.00
3.05
3,05
4.90
3,00
0,70
8.15
7.20
1.90
1.39
2.20
3.00
2.55
2.10
2.Kl
1.25
1.53

13.00
9,70
9,51
3,95
3.85
1,50
2,00
2,50
1,40
2.20
2.30
7.05
3.90
7.80
1,31
1.40
4,00
3.70
1.20

26.80
4.00
2.45
7,00
8.20
5,00
1.90
1.20
1.45
2.54
3.50
2,90
1,30
4,60

16,65
6,40
4,30

3.55
3,30
2,28
2,04
3,63
7,30
2,68
2,48
2,20
1.20
2,40

37,88
3.91
4,58
2,35
4,40

18,77
3.01

32,11
23,50
17,45
2,50
2.00
2,67
2.67
3.60
1,25
2.17
1.26
1.70
2.37
3.60
9.00
9.611
9.20
3.C0
2.67
0,95
1.02
1.01
1.19
0.77
0.76
0.63
3,92
4.98
2.10
2.CO
1,25
0,80
0,70
1,20
2.00
2,52
2.11
0,60
1.20
0.81
0.81
1.10
3.85
1.98
2,88
3,90
4,40
1.60
3.32
4.76
2,51
0.86
1.43
3.02
1.25
2.04
1.87
0.88

17.00
2,00
2.40
2.84
2,50
9.09
7.00
4.70
4.50
3.16
3.50
2.44
2.33
4.00
7.29
2.00
3.12
2.00
0,70
4,03
2,00
1,08
1.00
6.29
1.49
2.28
1.71
1.70
1,70
1.27
1.20
1,35
4.00
3,20
H 22
5.29
3.00
11.70
8.37
7.20
1.96
1.45
2 22
Ü'.Õ7
2.55
2.10
2.10
1.27
1,53

13.33
9,87
9.51
4.04
3,85
1,59
2,00
2,54
1,40
2,20
2,30
7,18
3,98
7.91
1,31
1,45
4,04
3,01
1,25

27,14
4.06
2.48
7,38
8.45
5.00
1.90
1,20
1.49
2,62
3,61
2,95
1,30
4.60

17,09
6,44
4,33

444.000
19.000
11.000
9.000

36.000
49. OCO
43.000
1U.U0U
2.000

57.000
10.000

101.812
22.886
10.310

1.500
8.410

16.965
39.780
2.560

20
250

4.200
10.000
33.865
9.077
1.968
7.4C0
5.071
1.107
3.000
1.000
1.000

190
815.136

168
31.000
20.200
11.000

117.318
108.000
14.000

235.000
15.000
5.000

22.000
5.000
6. OCO
4.000

54.334
51.695

923
924

3.000
300.000
54.400

5.000
10.000
20.000

1.000
100

25.000
13.500
52.500
3.000

10.000
13.5C0
45.000
13.100
46.609
26.000

104.000
75.000
3.000

55.000
50.000
16.000

500
2.000

16.OCO
132.000
54.000
14.000

1.000
3.0C0
1.600
1.000
2. OCO

459
26

4.000
9.50O

11.200
29.400

7.000
1.000

64.333
6.000

40.000
3.125

30.000
8.400

117.000
24.000

3.000
3.000

33.000
19.000
39.000
2.000

201.300' 
178.000
35.000
24.000

3.000
226.000

1.000
29.000
25.000

121.000
30.438

1.000
1.000

10.000
39.000
83.000
73.650
15.300

717
350.089

10.000
15.000
10.000
30.900

1.990
975

17.300
74.500
4.000

49.000
12.000
71.000
10.000

181.000
45.000
14.091
5.000

2O.00D
16.000
42.000

350
2.000

22.000
61.000
97.000

202.000
2.100

10
18.000

120.700
37.500
3.000

0.10
0,04
0,07-
0,01-
0,28-

0,12
0,07-
Est.
0,04-
Est.
0,13-
0,09-
0,13-
Est.
0,09-
0,60
0,19-
0,39-

Est.
Esl.
0,04-
0.09-

0,21

Esl.

0.19
0.13
0,01—
0,13—
Est.
0,11—
0,11—
0,08—
0,05—
0,07
0,06
0,00—

0,05—
Est.
0,01—
0.01—
Est.
Est.
Est.
0,03
0,04—
Ets.
0,02—
0,01

Est.
0,02
0,12—
0,02—
0,10—
Est.
0.12
0,47
0.17—
0,01
Est.
0,10
0,05—
0,17
0.17
Est.
Est.
Est.
Est.
0.13
Est.
0,53—

Est.

0,03
0,02—
0.01
0,01

2,89 4,71
1,22 0,18
2,97— 0,07
0,48— 0,05
7,16— 0,39

1,07
4,68 0,34
2,74— 0,13
Est. 0,01
3,22— 0,20
Est. 0,07
0,34—11,54
2.25— 0,26
2.76— 0,22
Est. 0,01
2,00— 0,11
3,30 0,95
5,93— 0,35
1,20— 0,24

0.00
0.01

Est. 0,03
Est. 0,05
1.47— 0,27
3.26— 0,07

0,02
0,02
0,03
0,00
0,01
0.CO

0,01
0,00

2.00 23.61

50,14
46,01
10,62
26,94
32,12
31.38
16,65
71.26
11,98

500,00
33,66
31,58
13,06
16,55
10,13
28,62
21.29
26,75
12.78
9.35

9.65

2.07
1,92
0,43
1,11
1.32
1,29
0.68
2,94
0,49

20,66
1,39
1,30
0,54
0,68
0,41
1.18
0,87
1.10
0,52
0,38

0,39
0,31

1,54
1,43
1,03
1,6!)
0,98
1.37
0.73
3,12

1.13
0.47
0.60
0.37
1.04
0.77
0.98
0.46
0,34

0.35
0.28

10,71

Est.

19,50 0,80 • 0.71

1,43
U.33

0,00
0,27

4,64— 0,16
Est. 0,03
9,73— 0,35
!),82— 0,32
6,29— 0.04
G.09— 0,54

10,14 0,03
10,52 0,00
2,00— 0.25

0,07
2,32— 0,03
Est. 0.02
0,79— 0,20
1,23— 0,12
Est. 0,00
Est. 0,00
Est. 0,01
1,44 2,28
1.86— 0,34
Esl. 0,00
1,63— 0,03
1,25 0,04

0,00
0,00

Est. 0,28
1.02 0,07
4.00— 0,45
0.51— 0,03
2.22— 0.13
Est. 0,06
3.75 0.44

10.95 0,18
6.34— 0,35
1.17 0,06
Est. 0.44
3.42 0,67
3.84— 0,01
9,09 0,33

10,38
6,63

16.88
33.82
30.37

15,60
13.B8
8.50
7.08
7,60

33,22
42,20

7,66
4,90

9.58
8,61
7,19

7,75
5,23
5.23

11,69
12,44
10,62
11,98

0,42
0,27

0.69
1.39
1.50

0,64
0,57
0.35
0,31
0,31

1,37
1,74

0.31
0,20

0.39
0,35
0,29

0,32
0,21
0,21

0,48
0,51
0,43
0,49

7,99 0,33

13,45 0.55

10.00
Est.
Est.
Est.
Est.
4.79
Est.

0,27
0,04
0.02
0.01
0,11
1,12
0,40

Est.
0,12
0,15—

0,11—
0,02—
0,02
Est.

0,03
0,03
0,01
Est.
Est.
0,07
0,08—
0,02

0,15
0,17
0,44
0.05—
Est.
Est.
Est. .
O.Ki—
0.09—
0,02—
0.02—
0.45
Est.
Est.
0,02—
0,02—
0,43
0,10—

0,24
Est.
0,01—
0,01—
0,02
Est.

0,01—
0,05—
0,02—
0.09
0,15—
0,07
0,01
0,04
0,01
1,33—
0,09—
0,06
0,12
0.24

Est.
0,01
0,04—
0,20—
0,04—
0,C5—
Est.
0,27—
0,25
0,04
0,17—

5.50— 0,38
0,02

Est. 0,04
0,02

0.95 0.CO
0.56— 0.02
0,41 0.00
0,43 0,00

0.04
0,20

Est. 0.06
4.00 0,27

6,97— 0,04
0,00

2,65— 0,77
0,99— 0,03
1.88 0,12

Est. 0,00
0,56

5.53
35.66
32.69
5,93

7,73
6,80

74,63
57,47
13,39
12,82

0,2.7
1.47
1.35
0,24

0,31
0.28
3,08
2,37
0.55
0,52

0.38
0,24

0.61
1.04
1.11

0.98
0.87
0.85
0.73
0.72

1.45
1.85

0,60

0,75
0,50
0,50

0.76

0,41

0,54
3.46
3.17
0,59

3.27
2,52
0,58
0,56

0,0708
0,0708
0,2145
0.0757
0,1130
0.2326
0,1609
0,0348
0,1835
0,0024
0,0713
1,1994
0,2992
0,2767
0.2318
0,1537
0,8816
0.1125
2.5118
2.5118

0.2590
0,2590

0.0641

0.1213
0,2562

0.2132
0.2661
0.2661

0,1923
0,1923
0,1117
0,1328
0,1328

0,1180
0,1180

0.1631
0,1631

0,2086
0,2931
0,2931

0,1547
0,1547
0,1547

0.1893
0.2314
0.3670
0,3670

0,4155

0,1866

0.2240
0,0572
0,0572
0,1482

241,49
168,36
105,55
148,90
69,67

278,62
243,63

99,20
112.24
58.53
82.75

141.76
51.91
77.75

102.17
77.60

136.60
67.91

313.88
231.06
210.24
250.00
2C0.no

193.47
94.73

271.25

85.00
237.00
276.92

252.74

133.33
130.24
166,66
49.27
92.66

119.C0
46.66
23,60
28,63

1)50.09
873.68
108.24
103.62
219,29
216,21

115.60
176.6,1
177.31
48,00

134,83
101.25

89.01
78.57

141,02
180,00
87.53

166.66
187.23
2CO.00
140,08
163.57
98.43

107,50
43.46

107.09
178.57
351.72
292,18
154,38

133,33

0,3672 113,60
0.3672 100,00
0,1218 1.150.63
0,1218 1.186,44
0.3509 152,10
0,3509

25,08 1,03

2,05
2,24
0,58

0,03
0,79
0,12

Est. 0,01
Est. 0,01

6,83 0,12
6,25— O.06
1,50 0,15

12,40
7,95

9,59
18,97
7,79
7,21

26,88
17,63
12,38
i),28
8,96
8,96

0,51
0,32

0.39
0,78
0,32
0,29
1,11
0,72
0,51
0,38
0,37
0,37

0,2908

0,2515
0,2515

4,91
5,57
9.07

0,02
1,92
1,71
0.55

16,43 0,67

103— 0,21
Est. 0,00
Est. 0,02
Est. 0.02

7.54— 0,)7
5.81— 0,10
O.Bfi— 0,80
0.64— 0,27

21.42 0,00
Est. 0,00
Est. 0,06

1.55— 0,14
1.29— 0,38
3,33 2,93
1,00— 0,45

0,02
6,31 4,23

Est. 0,11
0,62— 0,07
0,49— 0,05
0,79 0,23

Est 0,00
0,00

0,43— 0,11
0,69— 1,60
0,50— 0,04
1,15 1,16

10,27— 0,04
5,07 0,30

.0,24 0,12
1,06 2,06
0,80 0,16
4,67— 1,14
2,16— 0.CG
2.47 0,14
1.65 0.35
2.92 1.06

0,00
Est. 0,01

0.84 0,07
2,01— 0,27
7,09— 0,76
1,09— 2,18
1,66— 0,01

Est. 0,00
5,54— 0,24
1.48 6,17
0,62 0,72
3,77— 0,03

17,57
13,00
12,23
11.47
9,52

35,29
35,29
25,86

45,01
47,33
45,61
19,37
18,87
17,15
11,09
19,28
10,63
16,70

18,99
28,08
11,78

9,36
12,59
12,53
52,49
19,46
21,14

0,72
0,53
0,50
0.47
0,39
1,45
1.45
1,06

1,86
1,95
1,88
0,80
0,77
0,70
0,45
0,79
0,43
0,69

0,78
1,16
0,48

0,38
0,52
0,51
2,16
0,80
0,87

0,91
1,80
0,78
0,72

1,10
1,17
0,88

0,72

1.67
1,23
1,18

1.56
1,64
1,58
0,67

1,66

0,84
0,46
0,73

0,58
0,86
0,36

0,89

0,4200
0,1054
0,1386
0,1386
0,2340
0,0845
0,1841
0,1841
0,1896
0,1896

0,2434

182,65
216.04
210,34
166,42
126,98
115,53

94,25
74,90

100,00
136,98
180,00
149,25
336,36
108,75
172,72
169,30
77,98
77,98

92,30
112,50
291,97
104,23
105,57

1.34
0.93
0,58
0,83
0,38
1.55
1,35
0,55
0,62
0.32
0.46
0,79
0.30
0,43
0.56
0,43
0.76
0.37
1.75
1.30
1.17
1.39
1.11

1.07
0.52

1.51

0,47
1.32
1,54

1.40

0.74
0.72
0.92
0.27
0.51
0,66
0,26
0,13
0.15
5.33
4.87
O.60
0.57
1,22
1,20

0,64
0,98
0,98
fl.26
0,75
0.56
0,49
0,43
0,78
1,00
0,48
0.92
1,04
1.11
0.78
0.91
0.54
0.59
0,24
0.59
0,99
1.96
1.62
0.86

0,74

0.63
0.55
6:41
6,61
0,84

1,01
1.20
1,17
0.92
0,70
0,64

0,52
0,41

0,55
0,76
1,00
0,83
1,87
0,60
0,96
0,94
0,43
0,43

0,51
0,62
1,62
0,58
0,58

0,1115
0.1115
0,1814
0,2676
0.2676
(1,0595
0,0595
0,0491

0,2961
0,2085
0,2085
0,2085
0,2040
0,0927
,0,1803
0,1317
0,1317
0,1317

0,3780
0,1417
0,6713

0.4312
0,3026
0,0997
0.5170
0,2086
0,1173

8.74 0,36

39,38
17,35
17,39
53,30
25,31
17,02

1,62
0,71
0,71
2,20
1.04
0,70

1,44
0,63

0,74

0.0749
0.0749
0,2645
0,3206
0,2544
0,2544

58,33
291,63
268,65
103,15
76,31

118,08
167,75
262.88
525.00
420,00

77.43
76,50

553,11
573,83
546,55
492,68
175,00
176,66
137,93
246,60
233,33
213,59

124,00
139,64
158,20

141,75
106,72
208,33
192,34
401.98
106,43
225.68
258.40

179.24
52,86
65.63

187,14
58,41

500.00
203,12

87,61
148,09
163.03
109,62

0.32
1.62
1,49

. 0,57
0,42
0.65
0 93
1.46
2.Í12
2,34
0,43
0.42
3.08
3.20
3.04
2,74
0,97
0,98
0,76
1,37
1,30
1,19

0,69
0,77
0,88

0,79
0.59
1.16
1.07
2.21
0.59
1,25
1,44

0.99
0,29
0,36
1.04
0,32
2,78
1,13
0,48
0,82
0,90
0,61

imposto dá renda
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U  M,

[REDiMiL
MERCADO NACIONAL - Operações à vista

Títulos
(tnlsgrintti do INBV)

I MMIlt
¦VIU I BVSP

Marcado Nacional
Quant. | Min. I Min.

7,48
3,52
3,46
3.92
3.11
1,03
1,05
2.18
2,23
2,15
2,51

37,93
4,10
1,(51

32.00
19,92
3.J3

10.D4
9,59

Abramo Eborle p/p 7,30Acesita o/p .... 3,33
Aoenltn p/p 3,o0
Açonorte p/p c/a 3.'J3
Aços Vlllarcs p/p c/b 
AGGS p/p c/a 
AGGS o/p .' 2,20
Alpargatas p/p 
Alpargatas n/p 2,28
Antártica o/p 8,01
Arno p/p 2.68

Brnlur.. p/p cx/dlreltos 3,00
Banco do Brns.l o/n 37,38
Beo. Estado da Guanabara .... 3.91
Bancspn o/n 4,58
Bradesco p/n 32,11
Bradesco Investimentos p/11 .. —
Bco. Itaú América o/n 3,U0
Bco. do Nordeste cx/rilvldcndos 18,77
Belgo Mineira 0/1 9,68
Brahma o/p cx/dlreltoa 2,07 —
Brnsmotor o/p — 2 91
Brasileira de E. Elétrica o/p .. 0,93 —
IBrasllcIrn de Roupas p/p 1.02 —
Barbará o/p 4.00 4,32

Caci Anglo Brasileira o/p — J.i*
Cacique p'p — 23.54
Clmaf o/p — 7.1.6
Cimento Itaú p/p e/21 — 3,60
Cimento Itaú o/n — 2.67
Cimento Paraíso o, p 1,27 1,42
Cica p/p - 3,02
Cupas o 'p — 3,60
Const. A. Lindcnberg p/p — 3,1)1
Const. A. Llndqnborg o/p —' 3.41
C B U M o/p 3.92 3.ÍI0
CTB o/n 0.30 0.71
C T B p/n 1.23 1,03
Cobrasma o/p — 4.07
Cobrasmu p/p — 3.92
Cônsul p/p - 13.37
Cônsul o/p — 13.60

Docas de Santos antigas 2,',9 2,49
Dona Isabel p/p antigas
Dreher o/p 
Duratex p/p c/28 
Dinamo o/p 

Estrela p/p c/63 
Embrava o/p cx/Ulvlnendos
Embrava p/p 
Ericsson o/p c/03 
Eletrobrás p/p 
Editora Josò-Ollmpio p/p ..

1,20 —
3,f,5
2.903,85

2,00
1,93
3,33

2,88

4,40

2,06
3.30
4,04
2,91

50.300
708.403

20,503
51.900
35,203

1.000
2.530

19,273
109.303

1)3.1)67
86.776
31.000

128.533
23.688
70.503
0.723

17.280
28.332
26.920

1.453.711
20.200
16.000
11.500

117.318
4.400

30.800
8.30O

600
12.200

1.910
40.000
35.808
34.500
18.966
7.30O

29.000
79.605
85.36»
87.800
9.500
3.100

101)
391.700
10.000
1.000

31.416
3.000

53.70J
75.200
50.500
93.300

7,78
3,63
3,55
3,00
3,15
1,93
2,20
2,20
2,30
2,23
2,70
3,00

39,30
4,10
4,00

32,50
20,00

3,00
19,90
10,03

2,80
2,05
0,97
1,04
4,32
5,00

25,00
7,16
3,70
2,70
1,42
3,15
5,70
4,10
3,50
4,00
0,83
1,30
4,10
4.00

14,80
13,60
2,89
1.30
3,65
3.90
2,00
2,16
3,45
4,15
3,00

Tltulet
(IntHrgntti di INJV)

| Médias
liVJJjiVSP

Mercado Nacional
Quant. | Máx. | Min.

6,90
3,36
3,23
3,60
2,90
1,93
1,93
2,10
2.20
2,09
2,45
3,00

37,00
3,80
4.50

32,00
10,50

3,13
18,00
9,27
2.65
2,97
0,95
1,02
3.90
4,70

23,00
7,16
3.60
2.63
1,25
3,00
5,60
3,65
3.40
3,70
0,80
1,03
3,90
3,90

13,32
13,60
2,40
1,15
3.65
3.85
2,00
1,79
3,10
4.00
2,80

Ford Willys o/p O.BJ
Ferro Brasileiro o/p 2,01

Gemmer o/p —
Goyana p/p c/os —

Hercules p/p 4,70
Hime p/p Í.08

Ind. VHInres o/p —
Ind. Vlllores p/p c/b —
Ind. llerlng p/p c/41 ex/dir .. —

Kclson's p/p 8,12
Kolson'8 o/p 2,00

Lobrás o/p ex/dlv 2,00
Lojas Americanas 0/0 c/dlr .. 4,03
Llüht o/p 1.08
LTB o/p ex/subs c/33 6,29

Mngnoslta o/p —
Mannesmann o/p 8.37 •
Mannesmann p/p M°
Mesbla p/p 2,28
Mesbla o/p Ml
Melhoramentos SP o/p —
M. Fluminense o/p 1,49
M. Santlsta o/p c/33 —

N. América o/p 2,22
P. F. Luz o/p c/dlv 1.00

Petrobrás p/p c/05 13,33
Petrobrás p/n 0,51
Petrobrás o/n 4'W
Petróleo Ipiranga p/p 3,07
Petróleo Ipiranga o/p 2,55
Pirelli o/p 2,00

Refinaria União p/p 2,54
Sld. Rio-Grandense p/p 7,18

Sld. Rio-Grandense o/p —
Sld, Nacional p/p cx 3,98
Souza Cruz o/p 3,81
Samitri o/p 27,14
Supergasbrás o/p ex/dlv .... 1.25
Sifco do Brasil o/p —
Sano p/p 4.04
Springer Admirai p/p 4,06

10.000 4,40 4,40

T. Janer p/o 1.00
Unlpar p/n end 3,61

Unlbancos p/n 2,95
União dos Hefinadores p/p .... —
Unipar o/n E 2,62
União dos Refinadores o/p .. —

Ultralar p/p —
Vale do Rio Doce p/p 17,09
White Martins o/p 6,4»
Zlvl p/p 4.33

0,85
3.70
5.52
2,09

0,33
0.70

11.92
1,87
3,01
1,04
2,01
4.C6
1,07

5,88
8,34
7,55
2,23
1,71
1,73
1,40
2,00

0,05
13.11
9.00
3,92
3,03

1,99
2,47
7,08
5,42
3,90
3,73

28,50
1,30
1,83
3,88

1,89
3,31
2,20
5,82
2,54
4,50
2,00

16,81
6,43

29.200 0,87
71.509 1,00
11.925 6,60
6.000 2,70
3.000 4,70

14.400 0,50
1.000 10.06

71.002 12,60
1.565 1,87

32.400 320
20,000 2,00
17.000 2,02
98.985 4,20

142.440 1,17
30.000 6,30
4.700 6,20

238.556 920
7.100 7,00

226.800 2,30
28.300 1.73
22.300 1.73
12.500 1,50

110.415 2,25
121.000 2,53
136.388 1,00
160.450 13,70

2.573 0,51
545.101 4,24
38.535 3,30
1.000 2,55

41.200 2,10
40,040 2.60

127.034 7,60
9,200 5,50

35.207 4,08
201.200 3,90

14,502 28,50
50.000 1.30
63.000 1.90
66.200 4,05
3.000 4,10
3.178 1,00

226.800 3,00
6,633 3,00

39.875 5,85
116.0C0 2,70
30.500 4.70
11.500 2,00

221.550 17.50
38.000 7,00
3.000 4,40

0,83
3,41
5,30
2.
4,70
8.90
9,70

11,80
1,87
3,00
1,04
1,85
3,03
1,00
6,20
5,85
7,80
7,20
2,16
1.6S
1,71
1,40
1,07
2,20
0,90

12,64
9.00
3,80
3,00
2,53
1,90
2,40
7,00
0,30
3,85
3,70

26,80
1,20
1,80
3,80
4,00ir
3,30
2,20
5,75
2,54
4,50
2,00

16,60
6,40
4.30

Títulos
(Nio Integrantes do INBV)

Médias
BVRJ | BVSP

Mercado Nacional
Quant. | Mix. | Min.

1,20
2,48

2.67
2,67
3,60

3.35
1,70
4,40

1,26
3,01
2,37

17,45
23,50

2,0
2,50

2,97
1,46
2,94

2,65

3,92

17,50
28,33

1,60
4,02
1,24
3,28

1,60
2,34
1,30
3,23
1,30
1,80
2,25
1,57
1,42

4,24
1,27
1,00
1,10

23.50
1,55
1,75
3.40
5,00

2,33

Aços Villares o/p  — 2,77
Aços Villares p/p A  — 3-20
Açonorte o/p  — 2.59
Aplik o/n  — 3,00
Artex p/p B c/39  — MO
Artur Vianna o/p  — 2,11
Artur Vianna p/p  — 1-05
Audi Adm. Part. p/p  — 3,85
Aima o/p  — 0,99
Atma p/p  — 1,35
Albarus o/p c/5 RS  — —
Albarus o/n HS 
Asa p/n end. c/b 
Apoio o/p 
Atunsul o/n RS 
Aparecida o/p c/l 
Adão p/p 
Arno o/p c/55 
Adubos Paraná p/p Pll 

Eco. Halles o/n 
Bco. Halles p/n 
Bco. Real o/n 
Bco. Real p/n MU 
Bco. Real de Inv. o/n cx/dir. .
Bco. Real de Inv. p/n 
Bco. Est. Esp. Santo o/n 
Bco. Est. Ceará p/n 
Bco. Est. da Bahia p/n ex/div,
Bco. Minas Gerais p/n 
Bco. Minas Gerais Inv. p/n ....
Bco. Fort. do Brasil p/n 
Bco. Amazônia o/n 
Bco. Denasa Inv. o/n 
Bco. Ant Queiroz p/n  —
Bco. Francês Brás. o/n  —
Bco. Fraricês Italiano o/n  —
Bco. Poflbens p/n  —
Bco. Mercantil S. Paulo o/n ... —
Bco. Mercantil S. Paulo p/n .... —
Bco. Com. Ind. S. Paulo o/n .. —
Bco. Com. Ind. S. Paulo p/n .. —
Bco. Fiducial p/n  —
Bco. Lowndes o/n  2,17
Bco. Noroeste Est. S. Paulo o/n —
Bco. Novo Mundo p/n  —
Bco. Aux. S. Paulo o/n 
Bco. Aux. S. Paulo p/n 
Bco. Brad. Inv. o/n ex
Bco. Brad. Inv. o/n 
Bco. Com. Brasul o/n 
Bco. Com. Brasul p/n 
Bco. Itaú Inv. o/n 
Bco. Inv. Brasil o/n ex/div. ..
Bco. Nac. M. Gerais o/n 
Bco. Nac. M. Herais p/n 
Bco. C. Ind. M. Gerais o/n MG
Bco. Créd. Real M. Gerais o/n .
Bco. Créd. Nacional o/n 
Bco. Créd Nacional p/n 
Bco. Est. R. G. do Sul o/n ex/d
Bco. Nacional Com. o/n RS ....
Bco. Prov. R. G. do Sul o/n RS
Bco. Indal. Comi. do Sul o/n RS
Bco. Indal. Comi. do Sul p/n RS
Belgo Mineira o/n 
Belgo Mineira o/p rec  9,20
Brás. de Roupas o/p ex/dir. ... 1,01
Bergamo p/p  —
Baumer p/p c/3  —
Bardella o/p c/subs  —
Bardella p/p c/sub  —
Borlem p/n  —
Borlem p/p '.  —
Bnaspla o/p c/13  —
Braspla p/p c/13  —
Bundy Tublng o/p  —
Bundy Tubing p/p  —
Benzenex o/p  —
Benzenex p/p  —
Bates do Brasil o/p  —
Brahma o/p c/dlr  —
Brahma p/p c/dlr

CBUM p/p ex/dlr
Café Brasília p/p 
Cimento Aratu o/p 
Cimento Gaúcho p/p c/4 ...
Cimento Itaú p/p c/20 
Cimento Itaú p/n ex/bon ...
Cromagem Tarumã o/p ....
Cromagem Tarumã p/p 
Color. Rádio e TV p/p ex/dlr,
Cidamar o/p 
Conf. Guararapes o/p c/8 ..
Comi. B. Campo o/p 
Com. B. Campo p/p 
Coldex o/p 
Cônsul p/p B c/22 
CTMG o/h MG 
CTMG o/p MG 
CTMG p/11 MG 
CTMG p/p MG 
Cerv. Pérola p/n HS 
Consursan o/p 
Consursan p/p 
CTB o/n c/dir. pro rata
CTB. p/n c/dlr. pro rcitu
Ccpalma p/n endossável ....
CBV o p 
CBV p/p 
Cimento Cauê o/n (MG) ..
Copas p/p 

Dona Isabel p/p novas C 26
Dona Isabel o/p ant. C/25
Docas de Santos o/p novas
Docas de Imbituba o/p  0,60
D. F. Vasconcelos p/p  —
Deca p/p  —
Deca o/n  -
Diâmetro o/n endossável  —
Dulcora o/p C/S 
Dulcora p/p A C/S  —
D.P.P. Ipiranga p/p c/div. (RS) —
D X Lubrlflcan p/p  —
D X Lubrifican o/n  —

Editora José Olympio o/p  3,90
Estrela o/p C/63 
Exposição p/p  1.60

1,25 —
1,20
1,81

9,00 —

4,80
1,01
1,77
2,29
1,00
1,50
0,82
0,84
2,25
1.31
5,30
7,11
1,60
3,19
3,64
4,934,98

1,19
2,40

0,76
0,63

1,45
3,60
3,10

1,37
4,02
7,00
0,60
0,72
3,10

13,78

2.74
3.00

0,70
1,20
0.77
2,00
2.10

0,81
0,81
2,11

0,(1!)
2,04
2.15

5,50

0,82
2,20

2,05
2,80
2,60
3,22
0,75
1,30

1,95
1,85

— 1,87

2.200
4.200
4.000

300
1.0CO
8.OCO
8.000

439.400
2.500
4.O00
2.467
3.285

57.000
18.000
6.850

27.400
1.500

100
5.290
9.752

33.865
3.769

732
1.337
3.229
1.500
3.000
2.410
1.248

12.650
5.870

53.230
1.000
1.500

24.844
5.000

28.124
1.400

20.700
480

26.864
14.000
5.071

50.600
16.3C0
40.200

440
250
520

2.708
500

25.195
5.943

10.000
11.400
1.755

17.400
5.616

25.200
24.405
14.333
2.000
3.000

27.214
190
168

108.000
61.500
5.364
7.90O

16.241
500

1.185
7.000
2.000

100
500

2.000
12.500
24.100
3.000

29.300
5.400

15.000
10.000
2.000

12.200
266

15.000
11.000
17.800
96.500
10.000
18.000
19.500
7.000

12.600
1.153

20.479
1.645

10.909
10.000
7.800

58.000
9.923

924
287.000

18.000
20.500
4.720
3.000
1.000

21.300
58.592

5.000
4.000

13.000
127.000

4.000

Ecisa o'p
Ecisa o/n 
Eternit o/p C/7
Eucatex op 
Eucatex p/p C/C 
Edigraí p/p 
Emílio Romani p/p (PR) 
Emlio Romani o/n C'B (PR) ..
Emílio Romani o/P 
Embrava p/n C'3 

Fáb. Tecidos D. Rosa, o/p ex/s.
Fáb. Tec, Dona Rosa p/p Ex/S .
F. Guimarães o/p ex/div
F. Luz M. Gerais o/p cx/bon. .
Fertisul o/p 
Fertisul p/p 
Ferbrasa p/n endossável 
Financiadora Bradesco o/n
Financiadora Bradesco p/n —
Fábrica Nacional Vagões p/p A

4.76 4.79
3.00
2,00
2,00
1,60
2,60

1.87 —
2.04 —
1.25 —
0.88 —

1,15
1.43
3,02

17,00
12.00
15.45
0,91

2.100
3.347
2.200
2.000
1.000
3.000
2.000

13.500
101.900

100
2.000

129.700
2.100

53.700
3.000

202
10.000

159
50.000
55.000

3.000
16.000

1.000
104.000
75.000

600
12.706
15.780

2,60
3,20
2.60
3,00
1,40
2,15
1,93
4,15
1,00
1.33
8.90
8,29
1,25
2,55
1,54
3,00
1,46
2,34
1,15
2,75
2,75
3,98
6,00

17,50
28,50
2,35
1,70
4,40
1,60
4,05
1,26
3,50
2.37
1,60
2,51
1,31
3,23
1,30
1,80
2,25
1,60
1,50
2,28
4,30
1,28
1,00
1,10

17,45
23,50

1,58
1,75
3,40
5,00
2.C0
2,50
2,50
1,25
1,20
2,00
3.00
1,90
1,51
2,90
2,42
9,00
9,20
1,03
4,85
1,05
1,80
2,35
1,00
1,55
0,85
0,85
2,25
1,31
5,30
7,15
1.61
3,20.
3,70
5,10
1,25
2,40
1,45
3,70
3,10
0,76
0,64
1,38
4,05
7,00
0,61
0,73
3,10

13,80
0,40
0,43
0.64
0.64
2,00
2,74
3.95
0,70
1.20
0,99
2.10
2,20
1,38
5,50
0.81
0,85
2,20
0,60
2,05
2,80
2,60
3,25
0.75
1,30

Títulos
(Nio Integrantes do INBV)

4,18
1,95
1,85
3,90
1,89
1,60
4,86
3,00
2,00
2.00
1.60
2.60
1.46
1.60
1.15
3.50
1.87
2.06
1.25
0.88
1,15
1.45
3,10

12,00
17.00
0,94

2,75
3,20
2,51
3,00
1,40
2,10
1,95
3.65
0,95
1.35
8,90
8,29
1,20
2,45
1,54
2,85
1,46
2,34
1,00
2,65
2,65
3,60
6,00

15,30
26,00

2,35
1,70
4,40
1,48
3,80
1,20
3,00
2,37
1,60
2,30
1,27
3,23
1,29
1,75
2,25
1,53
1,40
2,17
4,15
1,24
1,00
1,10

17,45
23,50

1,52
1,75
3,40
5,00
2,00
2,30
2,50
1,10
1,20
1,76
3,00
1,90
1,51
2,90
2,40
9,00
9,20
1,01
4,70
1,00
1,75
2,25
1,00
1,20
0.82
0,83
2,25
1,31
5,30
7,10
1.60
3,18
3,60
4,93
1,18
2,40
1.45
3,60
3,10
0,76
0,60
1,35
4,00
7,00
0,59
0,72
3,10

13,70
0,40
0,40
0.64
0,60
2,00
2,74
2,80
0,70
1,20
0.75
2,00
2.10
1.25
5,50
0,81
0,80
2,05
0.60
2,05
2,80
2,60
3,19
0,70
1,30
4,14
1,95

Médias
BVRJ | BVSP

7,98"

2,00
2,40

7,00
2,50
2,84
4,50

2,33
2,44
3,13
3,50
4,00
7,29

2,00

0,81
0,92
2,40

3,09

6,30
1,45
1,45
4,08
2,15
1,88
3,03

0,99
1,00
6,72
6,30
7,97
2,86
3,33
3,10

1,35
1,20
3,00
1,70
1,70
3,22
3,20
1,27
4,29
0,70
1,45

. 1,96

1,85
3,90
1,85
1,60
4,40
3,00
2,00
1,90
1.60
2.60
1,46
1,60
1,15
3 50
1,87
1.80
1.25
0.88
1,15
1,40
2,90

12.00
15,30
0,85

Feriam Brasil o/p c/subs
Feriam Brasil p/p c/subs  — 7.84
Fasa p/n C (RS)  - —
Fertiplam o/p c/subs  — 7.00
Fundição Tupy o/p C/34  — A03
Fundição Tupy p/p C/43 C/A .. - 2.2Z
Fundição Tupy p/P C/34 B ... — 2,10

Germani p/n endossável 
Gomes A. Fernandes o/n end.
Garcia o/p C/6 
Garcia p/p c/6 
Goiânia o/p c/8 

Hime o/p 
H. C. C. Guerra o/p 
H. C, C. Guerra p/p 
Hércules o/p 
Hindi o/n end 
Halles Fin. o/n 
Halles Fin. p/n 
Halles SP o/p 
Halles SP P/P 

Icisa p/p 
IAP o/p ex/b/s e/3 
Isam o/p 
Isam p/p 
Iguaçu C. Solúvel p/p 
Ind. Herlng p/p A c/b d/s .
Ismãos Davoll o/p 
Itap o/p 

José Silva o/p ex/div 
J. H. Santos o/p (R9) • —
J. H. Santos p/p (RS) • —

Kalil Sehbe o/n (RS)  —
Light o/n ex/dlv  V»

Lacta o/p  —
LTB o/p c/32  —
LTB o/n  —
Lojas Renner p/p  —
Lafer o/p  —
Lafer p/p  ~"
Lisa Livros p/p  —

Metalgraf Iguaçu p/p (PR) ••••
Metrop. de Aços o/n end ....
Metrop. de Aços p/n end ...
Mendes Júnior p/p 
Mundial o/p 
Mundial p/p 
Metalflex o/p 
Metalflex p/P 
Met. Rio. Ind. o/p 
Metal Leve p/p 
Madequimlca p/p 
Marcovan o/d 
Marcovan p/p 
Melhoramentos SP p/p 
M. Cimo p/p A c/7 
M. Cimo p/p B c/7 
Madelrlte o/p 
Madelrlta p/p B 
Magnesita p/p a c/3 
Manah o/p c/subs 
Manah o/p ex/subs 
Met. La Fonte o/p 
Met. Wallig o/p 
Met. Wallig p/p B 
Met. Silber o/p CRS) 
Met. Silber p/p (RS) 
Met. Silber o/n (RS) 
Met. Silber p/n BS 
Met. Gerdau p/p c/3 

Orniex p/p 
Oxiff. Brás. o/p cd 

Petrominas o/p 
Petrominas p/p 
Petrominas p/n
Prog. Ind. Bangu p/p c/div
Paraná Equip. p/P c ex/div
Paraná Equip. p/n ex/div PR
Fanambra o/p c/3 
Part. e Vai. PV o/p 
Per. Barreto o/p 
Pers. Colúmbia o/p 
Plast. Brás. p/pB 
Pafisa p/n end 
Petrobrás p/p c/7 
Paragas o/p 
Pirelli p/p c/26 
Prlmav. Confec. p/P 
Paulista F. Luz o/p ex/div ..
Prosdôclmo o/p c/26 
Phebo o/n end 
Pet. Amazônia p/p c/dir ....

Ref. União o/n ex/div 
Ref. União p/n ex/div 
Heslmpla p/P c/l RS  —
Seal Pact. e Aam. p/n  —
Real Inv. Cred. Fin. o/n 
Real Inv. Cred. Fin. p/11  —
Ricasa Ind. Com. p/p  —
Ref. Pelr. Ipiranga p/n  —
Rossi Engenharia o/p 

Sid. Nacional p/n 
Sifco Kr;-sil p/11  —
S'lorrico o/p c/6 
SPI — Soe. Paul. Inv. p/n ... —
Sudeste o/p c/bon  —
Sudeste p/p c/bon  —
Sparta o/p  -43
Sondotécnica o/p c/dir  7,38
Sondotécnica p/p c/dir  8.4o
Sid. Pains. p/p  7,91
Synteko o/p  —
Sadia Concórdia p/n  —
Sadia Concórdia o/n  —
Sodicar o/p  —
Sodicar p/u  —
Sid. Lanarl o/n end  1,31
Sid. Lanarl p/n end  1,45
Sabrlco o/p  . — 1.69
Sulamérlca N. Seg. de Vida o/n 6,00 —
Springer Admirai o/p c/5 RS . — —
Santlsta de Papel o/n  — 1,30

Tibrás o/n end  1,20

Mercado Nacional
Quant. |Méx.|Mln,

8.00

2,10
2,10

1,59
3,85

3,00

5,07

1,94
1,60
1,95
1,95
1,65
2,10
5,78

12,52
11,50
5,40
0,60
0,77

2,49
3,G0

2,03
1,10

1,53
9,87

1,04
2,70
0,75
2,15
5,20

0,30
7,09

1,72
1,36

0,94 —
1,98
3,80
2,20
1,56
2,15

1,40
2,20

1,09
2,59
J.CO
.'2.13

2.53

0,05
1,66
6.76
9,40

3,07
3,49
2,60
1,80
1,65
1,45

31.800
4.000
4.000

23.500
61.300
20.217
24.340

2.000
16.000
1.000

10.400
3.480
1.000

54.000
242.500

1.600
2.500

026
459

1.000
2.000
4.000

16.500
1.900

18.100
5.800
1.000
5.000

11.900
11.200
3.70O

15.900
7.445
9.958
8.500

19.000
1.107

21.300
140.800
120.000
105.500
18.000
39.000
19.000

189.500
3.000
3.000

178.000
201.300

33.000
124.000

3.000
26.000
54.900
56.800
6.500

600
5.000

44.200
1.000
9.238

13.000
2.500

24.000
12.068

1.000
1.130

800
4.030
1.000

12.700
1.500
1.000

11.364
300

13.000
10.004

747
5.000

10.200
8.000
2.269
1.000

83.000
35.766
44.600
7.513
2.000
5.364
7.200

65.000
175

3.00.)
2.434
1.000
1.267
3.760

10.21»
7.C00
3.365

317.600
422•.'2
30»

44.OCO
4.900
2.400

20.000
16.000
42.000
50.500
50.900
42.000
9.599

21.000
213.300

13.000
71.000
5,000

350
1.000

130
22.000
61.000
4.000
1.000
4.000

7,85
1,40
7,00
2,20
2,28
2,24
2,00
2,40
0,81
0,93
2,40
7,00
2,50
3,10
4.50
8 83
2,33
2,44
3,13
3,52
4,00
7,29
1,45
1,50
4,15
2,15
1,88
3,05
2,00
1,30
1,70
1,30
1,00
1,00
7,30
6,30
8,20
3,03
3.37
3,18
1,30
1,40
1,30
3,10
1,70
1,70
3,36
3,36
1,28

. 5,53
0,70
1,50 •
2,10
1,60
1,95
1.96
1,70
2,10
5,78

13,00
11,50
5,40
0,60
0,80
2,50
2,50
2,50
2,50
7,00
2,50
3,60
2,10
2,10
1,10
1,60
3,85
2,17
1.04
2,75
0,76
2,15
5,20
1,53

10,00
7,20
1,80
1,36
0,94
2,00
3,89
2,20
1,56
2,20
0,78
1,09
2.70
4,01)
2,15
3,53
2.65
3,30
3,20
6,06
1,30
6,90
9,40
2,50
7,70
8,90
8,10
3,10

7,80
7,80
1,40
7.00
2.00
2,05
2.05
2.00
2,40
0,81
0,93
2,40
7,00
2,50
2.75
4.50
8.7''
2.33
2.44
3,13
3,47
4,00
6,38
1,45
1,43
4,00
2,15
1,"
2,95
2,00
1,30
1,65
1,30
0,94
1,00

Tibrás p/n end 1,49 —
Tel. B Campo o/p 0,44
Tel. B Campo p/p c/b 0,59
Transauto p/p 3,53
Trorion o/p c/2 3,04 600
Trorion p/p c/4 3,20 16.200
Telespring o/p c/4 1.000
Turismo Brad. o/n 4,60 3 500
Turismo Brad. p/n 6.68 7.480
Teka p/p L55 1.000

UBB o/n ex/dir 1.30 1.35 1.701
Vemas p/n A 1.01 544

Vcmag P/n B 1.01 4.o4
VUlcabrás o/p c/16 c/b sub. .. 3.50 30.370
Vulcabrás p/p c/l 3.45 11.000
Veplan o/p 3,7o 3.o00
Veplan p/p 4.60 4.60 32.000
Vidraç. Santa Marina o/p 1.67 4.000
Vidraç. Santa Marina p/p 2.70 500

Wagner o/p 2,4j...~ 11,300
W-igner p/p 2,50 17.-330

Zanini o/p 3.°1 1?-*?o
Zanini p/p 3,80 *-000

3,50
2,60
1,80
1,68
1,45
1,45
1,69
5,00
2,70
1,30
1.25
1,55
0,46
0,59
3,55
3.12
3,20
2,30
4,60
6 80
1.55
1,35
1,01
1.01
3.30
3.45
3,90
4,70
1,67
2.70
2,50
2.50
3,85
3,90

6,30
7,90
2,68
3,03
3,10
1,30
1,20
1,13
3,00
1,70
1,70
3,05
3,05
1,23
4,70
0,70
1,39
1,87
1,51
1,95
1,95
1,62
2,06
5,78

12,45
11,50
5,40
0,60
0,75
2,50
2,50
2,50
2,50
7,00
2,35
3,60
2,10
2,00
1,10
1,50
3,85
2,17
1,04
2,60
0,15
2,15
6,20
1,53
9,30
6,90
1,70
1,36
0,94- 1,80
3,60
2,20
1,40
2.15
0,73
1.09
2.50
4.C0
2,10
3,52
2,40
3,30
3,20
6,06
1,60
6,60
9,40
2,45
7,00
8,20
7,70
3,00
3,45
2,60
1,80
1,60
1,31
1,40
1,69
5,00
2,70
1,30
1,20
1,45
0,41
0,59
3,50
3.00
3,20
2.30
4.60
6.50
1,55
1.30
1.01
l.CO
3.30
3.45
3,70
4,40
1.67
2,70
2,43
2.45
3.80
3,90
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NO LANCE

Lançamento
Mais de 60 corretores de

todo o Pais estiveram reuni-
dos ontem na Bolsa de Va-,
lôrcs do Rio Grande do Sul,
quando íol realizado o lan-
comento oficial das ações da
primeira empresa brasileira
de aviaç&o a entrar no mer*
cado de capitais. A Varig já
decidiu que será possível a
livre conversão de forma das
suas ações, podendo os acio-
nistas transformarem as ações
preferenciais em nominativas
endossáveis ou em ao porta*
dor, conforme autorizado pe-
Ias autoridades monetária
no caso das companhias de
aviação. (Porto Alegre, Su-
cursai).

Balcão
Ficou acertado, na última

reunião dos operadores do
mercado de balcão do Rio
Grande do Sul, a realização
de uma assembléia geral da
classe, convocada para o dia
0, com a finalidade de ser
criada, em Porto Alegre, a
Associação das Empresas
Operadoras de Mercado de
Balcão do Sul — Asemb-Sul
— e eleição de sua primeira
diretoria.

Os técnicos gaúchos decidi»
ram, também durtnte a reu-
nião, examinar os estatutos
já minutados, para aprovação
na assembléia.

Marco Antônio Müller,
operador do mercado de bal-
cão e membro da comissão
especial que iniciou o movi-
mento para a criação da ...
Asemb-Sul, disse que uma
equipe técnica já está estu-
dando a estrutura final dos
estatutos da entidade que se-
rão apresentados durante a
assembléia.

Afirmou o operador da
Corretora Rocha que "a As-
soclação das Empresas de
Mercado de Balcão do Rio
Grande do Sul- terá somente
o objetivo de fiscalizar e mo-
ralizar o processo operacional
do sistema, garantindo o de-
senvolvimento destas opera-
ções no mais alto nível téc-
nico".

A par dos estatutos sociais
da Asemb-Sul, será estabele-
cldo um verdadeiro código
de operações, instituindo
o modu* fasciendl do sistema
e determinando a caracteriza-,
ção uniforme das etapas de
execução de uma ordem.
(Porto Alegre, Sucursal).

• FERRO E AÇO DE VTTÔ-
RIA: aumentou o capital para
126,7 milhões de cruzeiros. Em
outubro a empresa raturou 11,4
milhões com a venda de lami-
nados. A meta a ser atingida
é de 12,0 milhões.

• ETERNIT: assembléia ex-
traordlnária, em 16/11, para
aumento de capital de 56,5 ml-
lhões para 65,0 milhões, me-
diante capitalização de parte
das reservaa livres, saldo de
correção monetária e parte dos
lucros apurados no último
exercido.

• SIDERÜRGICA APARECI-
DA: registrou no primeiro se-
mestre deste ano um resultado
antes de provisões de 5,6 ml-
lhões sobre o capital de 25,0
milhões. Nos dois últimos anos
a empresa distribuiu divlden-
dos de 12,0 por cento e bonlfi-
cação de 40,0 por cento.

• DOMINIUM: a nova dire-
torla será empossada hoje em
solenidade presidida pelo Ml-
nistro Delfim Netto, da Fazen-
da O ato marcará a suspensão
do regime de liquidação extra-
judicial a que a empresa esta
submetida, encerrandoio pro-
grama traçado pelo Governo
federal para a plena recupe-
ração da Dominlum.

• METAL LEVE: assinou con-
trato com a fábrica norte-
americana Avco Lycomlng Dl-

vison produtora de motores de

aviões e helicópteros para o

fornecimento m nlmo, em 1972,
de peças no valor de US$ 700

mil. A Metal I*ve está man-

tendo entendimentos com ou-

trás empresas norte-america-
nas e européias e para o pró-
rimo ano já tem assegurada
a exportação de USS 1 milhão.

Rapidamente
• CASAS DA BANHA: lide-

rando um pool de 35 correto-

raí a Caravello Corretores de

Valores e C&mbio, acaba de

lançar 5 milhões de ações daâ

Casas da Banha, a 3,00, sen-

d0 o valor nominal de 1,00

mais ágio de 2,00 para futuras

bonificações. O limite mà*lmo

para cada novo acionista será

de 3 mil ações.

t FL CATAGUAZES: terml-

na dia 15 de novembro o pra-

z0 de colocação das ações no

mercado. A empresa preten-

de fazer a AGE de homologa-

ção do capital em dezembro,

após o recebimento dos bole-

tina de subscrição.

Em PA,
menor
valor

Caiu 40,7 por cento o va-
lor das operações de ontem
no pteg&o da Bolsa gaúcha,
quo negociou 150 mil papéis,
totalizando 1,1 milhão de
cruzeiros. No mercado na-
cional a queda foi ainda
maior, chegando a 71,1 por
cento, com transações de
147 mil ações, no valor de
apenas 305 mil cruzeiros.

Dos oito papéis que sofre-
ram variação, cinco subiram
do cotação o três perderam
posição. Foram negociados
27 títulos, sendo que Banco
do Brasil (on) liderou a lis-
ta das ações que mais bal-
xaram. pois sofreu queda de
6,4 por cento, sendo coloca-
da a CrS 38,20. As outras
que também caíram foram
Petrobrás (pp) cupom 5,
menos 3,5 por cento, e Atun-
sul (on), menos 2,5 por cen-
to. Subiram estes papéis:
J. H. Santos (op), 3,1 por
cento, Refinaria (pn). 0,9
por cento, Banmércio (on),
2,7 por cento. Albarus (op).
03 por cento, c Sulbanco
(on), 2,1 por cento (Porto
Alegre, Sucursal).

IBV-Minas
perde

mais 1,3%
O mercado de ações de Be-

lo Horizonte apresentou-se
ontem em baixa, com o IBV-
Minas médio fixando-se em
202,5, inferior 2,7 pontos ao
anterior. Em relação à se-
mana anterior, houve um
decréscimo de 16,1 pontos e
quanto ao índice registrado
há um mês, o de ontem apre-
sentou uma queda de 35,0
pontos. A baixa verificada
ontem representou uma des-
valorização de 1,32 por cen-
to no preço médio das ações
que compõem o IBV-Minas.

Foram negociadas ontem
320.186 ações de diversas
empresas, no valor global de
CrS 1.784.989,44. Ações
mais negocisdas: Belgo Ml-
neira: 100.060. ord. port.,
cotação média CrS 9,49 Men-
des Júnior: 90.200 ações
pref.. I irt.. cotação média
Cr$ 3,1,0 Aceslta: 23.900 ord.
port., cotação média Cr$ 3,49.

Bolsa reage e tem

fechamento em alta
Com a anunciada "volta" do merendo a termo, a

Bolsa do Rio reagiu, ontem, com alta de 0,0 por cento
para o índice BV, após a violenta queda de 6,1 por
cento no dia anterior. Dado positivo, no comporta-
mento do mercado, foi a reação generalizada das ações
(dentro e fora do Índico), quando, na quinta-feira, as
l-alxas haviam predominado maciçamente. Banco do
Brasil ensaiou reação, embora fosse cotado a 38.00
na abertura e 37,70 no fechamento. Belgo Mineira con-
tlnuou a ampliar o peso no total negociado. Aluumai
altas Inesperadas, fora do IBV. como a de Petróleo
iplranga-op, com 21,42 por cento, foram a cxceçuo noa
avanços "normais" de ontem. O merendo nbrlu cm
alta do 1.0 por cento com o IBV situado cm 3.271.1
pontos caindo em seguida para 0,4 por cento o osel-
'untío cm torno deste índice boa parte do prosao. O
fechamento registrou excepcional avanço de 2,3 por
cento e o IBV flxou-se nos 3.340,7 pontos. O índice
médio sltuou-so em 3.266,3 pontos.

Entre as ações do IBV 25 subiram e 31 caíram.
As maiores altas foram Aratu (9,1%), Petrobrás-on
(6,3%). Arno-pp (4,7%), Docas-pp-ant (4.0%) e Kcj-
son'8-pp (4,0%). As baixas ficaram com Brasileira de
Roupas-pp (9,7%), Abramo Eberle-pp (8.8%), Aço
Norte-pp (7,2%), Ferro Brasllelro-op (6,3%) c Hime-
pp (5,5%). Fora do IBV 25 subiram e 32 desceram. O
maior aumento foi Petróleo Ipiranga, e o maior recuo
ficou com Lanarl-on-cnd (10,3%).

Os papéis mais negociados foram Belgo (7.9 ml-
lhões), Banco do Brasil (3.9 milhões), Vatc-pp (2.1
milhões), Manncsmann-op (1,9 milhões) e Acesita-op
(1,6 milhões). Entre os setores, três apresentaram ga-
nhos, com Refinação e Petróleo (4,3%) na liderança.

Reação não chegou a SP
Apesar dos anunciados estímulos governamentais,

as cotações, na Bolsa de São Paulo, ontem, continua-
ram cm baixa, tendo o Índice Bovespa experimentado
novo declínio, da ordem de 18,1 pontos, desvaloriznn-
do-sc 110?c.

Foram negociados 7,3 milhões de títulos (ninls 28-i
mil), ro valor de 31,1 milhões (menos 176 mil cruzei-
ros), dos quais 31,0 milhões cm ações.

O índice Bovespa. no inicio do pregão, esteve cm
alta caindo depois entre llh30min e 12,00 horas para
- 0.42%, tornando a subir no final, atingindo mais
0,64%.

O Índice de abertura foi de 1.609,7, menos 34,5 pon-
tos que o médio de ontem. O índice médio atingiu
1.626,1, mais 16,4 pontos em relação ao de abertura.
O fechamento sltuou-se em 1.640,6 mais 30,6 pontos
que o do último pregão.

Das ações que integram o índice Bovespa, 15 su-
blram, 6 permaneceram estáveis e 55 baixaram.

As ações que mais subiram foram: Estréia (pp
c/63 - 5,1 por ceuto) e Siderúrgica Aço/Norte (pp
a-30) e os maiores recuos foram para Kelsons (op-
157 por cento) e Cima! (op-9.9 por cento), sendo que
as demais também caíram acima dos 8,0 por cento.

Em cruzeiros, as ações mais negociadas foram
Belgo Mineira op (5,0 milhões). Audi pp (1,7 milhões)
Vale pp (1,6 milhões), Petrobrás pp c/5 (1,1 milhões)
e a Banco do Brasil on (0,949 mil).

Fora do índice Bovespa, ao todo, sete ações tive-

ram alta acima de 7 por cento. (São Paulo Sucursal)

Baixa em Nova York, Londres Ç Paris
As cotações na Bolsa de

Nova York fecharam ontem
com ligeira tendência para a
baixa, em seguida a uma
queda inicial multo pronün-
ciada. O Índice Dow Jones
baixou 2,78, fechando em
840,39 pontos. Os analistas
afirmaram que o mercado
sofreu Influência dos seguin-
tes fatores contraditórios:
notícia de que a taxa de de-
semprêgo baixou para 5,8
por cento em outubro, redu-
ção dos juros bancários na
quinta-feira, queda de 0,1
ipor cento nos preços por
atacado e, finalmente, cau-
tela dos Investidores em re-

das 10.780 mil ações, con-
tra 15.750 mil na quinta-
feira.

LONDRES
Houve baixa considerável

ontem na Bolsa de Londres.
A incerteza sobre a evolução
de Wall Street e a falta de
confiança no futuro da eco-
nomla britânica criaram cer-
to pessimismo entre os ope-
radores. Os valores lndus-
trlals foram os mais afeta-
dos pela baixa. As ações de
petróleo foram bastante
atingidas pelos resultados de-
cepcionantes da Shell. Esta
última e a Brltlsh Petroleum
perderam mais de 20 pon-
tos. Os bancos sofreram que-lacão à segunda fase do pro'

grama econômico do Preíl- da, mas as minas de ouro

dente Nlxon. Foram vendi- -1sul-afrlcanas experimenta-

rani firmeza e houve alguns
pontos de resistência nas mi-
nas metálicas. Apenas os pa-
péis do governo resistiram à
onda de vendas.

PARIS
A última sessão da sema-

na na Bolsa de Paris terml-
nou em baixa igual a de
quarta-feira, dia da aberta-
ra do mercado, depois dos
feriados. Os valores france-
ses caíram novamente e ce-
deram em média dois ou três
por cento. Nos valores es-
trangelros a tendência foi de
acentuada baixa, particular-
mente nos papéis alemães
que perderam, todos, mais de
dois por cento. (AP, FP e
Reuters.)

COTAÇÕES DA BOLSA DE VALORES DE NOVA YORK
_...._ a-,-i/n Rhi.il Oil  44

Allis-Chalmers 
Alumlnum Co.
American Brands ....
American Broadcastlng
American Can ........
American Cyanamld ..
Anaconda 
Armco Steel 
Atlantic 
Bendix 
Bethlchem Steel 
Borg-Warner ....
Burroughs 
Cartepillar  «-f/J
Chase Manhattan  52-1/4
Chrysler •• í° ,..
Colgate Palmollvc .... 52-1/4
Colúmbia 44-7/8
Deere & Company ..... 42-1/4
Dupont •• 146-3/4
Eastman Kodak 86-3/8
First Nat. City 41-7/8

11-3/4
40-5/8
37-3/4
43-3/8
33-1/4
30-1/4
13-3/8
17-1/4
61-3/4
33-7/8
23-3/4
25-3/4

134

Ford Motors  M-M*
General Electric  58
General Foods  32-5/8
General Motors  79-1/4
General Tire  24-1/8
Glllete  33-1/2
Goodyear Tire  29-3/4
Gu1f 011  26-1/2
Ingersoll Rand  Ji'"'
Inter. Business 300
Inter. Harvester  2o-o/8
Inter. Tel & Tel: .... 51
Merk Company  115-1/2
Metro Golriwyn Mayer 19-1 '2
Menncsota Minnlng ... 122-3/4
Mobil 011  46-3/4
National Cath  28-a/8
Pan American  11-1/4
Pepsico  6,"-yÇ
Pfizer ...:  37-/8
Badio Corp. ot America 33-1/8
Sears Roebuck  91

Shell OU
Singcr .•.-•••,••
Stand. OU Califórnia
Stand. Oil Indiana ..
Stand. Oil N. Jersey
Studcbaker 

07-7/11
53-5/8
64
70-3/8
39-1/4

Texaco  32
Timken Roller  40-1/4
Union Carbide  43-5/8
U. S. Steel  27-1/4
Westinhousc  88
Brazcan  16"1/4
Bank of America  —

MÉDIA DOW JONES
Mais baixa do ano 825.86 1/11
Mais alta do ano . 930.82 28/4
Industriais (30 tit.) 840.39
Trans (2(1 tit.) .. 229-39
Utilities (13 tit.) . 112.76
Composltc •'A- (65

tit.)  293.07

TAXAS DE CÂMBIO
O Banco Central do BrasU forneceu, on.

tem, as seguintes taxas de câmbio livre

Compra Venda

Dólar Americano . .. 8-4TO '
Libra Esterlina l?;"]56/
Marco Alemão .... H 22Uí /Florlm 1,B3W» /
franco Suíço 1.3MB /
Lira Italiana S-Í?S?;2'
Franco Belga
Franco Francês . ..
Coroa Sueca 
Coroa Dinamarquesa
Xelim Austríaco .
Dólar Canadense .
Coroa Norueguesa
Escudo Português .
Peseta

5.503
13.74873
1.65452
1.64874
1.38395
0.009006
0.118990

Buenos Aires ,
Montevidéu .
Berna 
Estocolmo .
Madri . ...
Lisboa . ....
Amsterdam .
Londres . ..
Paris 
Bélgica . ...
Alemanha Ocidental

19.92
0 2700

25.0600
19.9225
1.430

3.6200
29.9250
2.4934

18.0750
2.1554

19.9525
0.117413/
Nominal/Nominal
1.08579 / 1.09824
0.74884 /
0.224270/
5.42897 /
0.79479 /
0.195826/
0.076580/

Noruega  1i*5Z22

0.75803
0.231210
5.50224
0.80428
0.203685
0.031474

Áustria
Dinamarca 
Itália 
Teru 
Móxlco 
Japão 
Paris — Financial

4.1275
13.7.175
0.103212/

.28
8 HO
0.3035

18.42

20.08
O.2720

25.(Ki50
19.9275
1.460
3.6B00

29. (1375
2.4936

18.11850
2.1563

29.9573
14.5750
4.1500

13.7425'0.163250
2.31
8.01
0.3048

13.45

Peso Argentino'"..;. Nominal/Nominal
Peso Uruguaio . ... Nominal/NominalPiso uruguaio 0.016617/ O.01O334
S Conventos  3.470 / 5.505

OPERAÇÕES COM OS BANCOS

Repasse Cobertura

SSS.«sr'.::: «fc&HSb
S suico 

• •...... 1-36845/ 1.38270
lha"»»" 

'. 
Y.Y 0.000920/ 0.008998

Franco Belsa . ...... 0.117542/ O.llBBiUíSSSfSS-.  »°«TS5
0.74968 / 0.75735
0.224516/ 0.231000
5.43493 / 5.49725
0.70566 / 0.80355
0.196040/ 0.203500
0.076664/ 0X181400
Nominal/Nominal
Nominal/Nominal 0.016819

5.500

Coroa Sueca
Coroa Dinamarquesa
Xelim Austríaco ...
Dólar Canadense ..
Coroa Norueguesa .
Escudo Português .
Peseta 
Peso Argentino . .

fene° ?T^..'...W. 0.016636/
$ Convênios  5.476 /

FECHAMENTO

LONDRES, 5
Nova York  S.4»37

¦Canadá Jü?57"Cross" ",5Ln
Alemanha Ocidental . 8.3200
Amsterdam  8.32o0
Berna J_-™X>
Bruxelas llo°~.,.
Paris — Comercial 13.7800
Roma  1326.50
Copenhague íH™
Oslo  17.10jO
Estocolmo  12.5100
Viena  6°-30
Lisboa  63.30
Madri "0.80
Buenos Aires  '2„
Rio de Janeiro  13.=8
Montevidéu 620-00
Praga  17.16
Paris — Financial .. 13.4750

2.4939
2.5062

99.54
8.3250
8.3350
9.9550-

/ 115.75
/ 13.7850
/ 1527.50
/ 18.1550
/ 17.1123
/ 12.5175
/ 60.45
/ 68.60
/ 170.95
/ 12.48
/ 13.78
/
/ 17.40
/ 13.4950

STOCR EXCHANGE DE LONDRES

E8TRANGEIROS
NOVA YORK, 5

rECHAMENTO

Montreal . . •.
Rio de Janeiro

0.9952
18.18

0.9955.
18.29

LONDRES. _.._,,
Bank of London & South América £
Cable & Wireless Ltd. ordinárias £.
O. Wilsons & Co. (Holdings) ord £
Royal Dutch Petroleum  £
São Paulo Railwaya Co. Ltd. ... «
Consols. 2-1/2T,, ;•¦•;•/,• *
Imperial Cheminal Industries Ltd. £
Emp. de G. Brlt. 3-l/2r»-1 927/47 £

318-1/2
136
43
n-3/8
21-1'2
29

284
40-1'4

Petrobrás
com

800 postos
A Petrobrás Distribuidora

S.A.. subeldlárla da emprê-
sa cetatol do petróleo, em or-
ganizaçAo, para distribuição
e comércio de derivados,
quando entrar em funciona-
mento, substituindo a aluai
Superintendência de Dlstrl-
bulçüo, vai conlar com uma
rede de cerca de 80o postos
espalhados por qunse todos
os Estados.

Os subscritores do capital
da nova empresa vão se reu-
nir em assembléia geral, no
próximo dia 12, para aprova-
ção do projeto de estatutos,
eleição dos primeiros direto-
res e fiscais, e para tratar de
outros assuntos de importftn-
da, entre oi quais a conitl*
luição definitiva da soclcda-
de.

QU1MICANORTE

A Quimicanorte, que até o
final do ano colocará cm fun-
cionamento no Maranhão o
maior complexo químlco-far-
macêutlco de capital nacio-
nal. lançou à subscrição, em
Porto Alegre, 10 milhões de
ações, provenientes do au-
mento do seu capital, de 10,6
para 28,6 milhões de cruzei-
ros. O lançamento nacional
das ações da Quimicanorte é
liderado pela Mello Castro
Corretora, que colocará o«
papéis no mercado primário,
exclusivamente para pesfoas
íísicrts Intoi^ssadas cm aba-
ter da renda bruta as aplica-
ções feitas. O preço de lan-
çamento é de 1.40. O capital
autorizado da empresa é de
45.0 milhões de cruzeiros.

A primeira etapa de im-
plantação da Quimicanorte,
projeto aprovado pela Sudam,
será completada até o final
deste ano e antes de 1972 cs-
tá prevista a conclufão da
segunda e última etapa do
projeto.

Sua lhiha de produção se-
rá de vitaminas, xaropes, sul-
fato ferroso. soros, antlanê-
micos, peperazina. complexo
"B" e sobretudo, a linha de
hidratantes que compõem so-
ros glicosados e sal eletrolí-
tico.

A Quimicanorte vai dlspu-
tar, na área de soros, apenas
20 por cento do consumo re-

gional, que é de 10 milhões
de frascos. Dos 55 milhões de
comprimidos consumidos no
Nordeste, a empresa vai pro-
duzir 10 milhões e sulfato
ferroso, 15 milhões des 44
consumidos.

Mercado
Fracionário

Títulos Qtd. P"C
Abramo Ebcrle p/p 2.800 7,20
Aceslta P/p  1000
Aceslta o/p  8.450
Alpargatas o/p ... 1030
Arno p/p  4.579
Antarctica o/p  3.742
Açonorte p/p A .. 1.200
Belgo Mineira o/p . 50.081
Cia. Brás. E. El. p/p 043
Cia. Brás. E. El. o/p 450
Borghoff o/p  100
Brás. de Roupas p/p

ex  2.714
Brahma p/p  2.030
Brahma o/p  2.9110
Café Brasília p/p . 5C0
CBUM o/p 
CBUM p/p 
Clm. Paraíso o/p
DInamo o/p ex .
Docas antigas o/p
Docas novas  2.003
D. Isabel p/p ant. 1.100
D. Isabel o/p novas
D. Isabel p/p novas
Ericsson o/p c/"3 .
Ericsson o/p c/01 .
E=tréla p/p c/63 ...
Eclsa o/p 
Exp. de Modas p/p
Ferro Brasileiro o/p
Ford Willys o/p ..
Fertisul p/p 
Fúrça Luz MG o/p
Gemmer o/p 
Hime p.'p 
H. C. Cordeiro Guer-

ra p/p 
,H.C. Cordeiro Guer-

ra o/p 
José Silva o/p ex .
Itaú p/p ex 
Kelson's p/P  1-420
Hércules p/p  53°
L. Americanas o/p 6.164
Light o/p 
Metal Flex p/p •••
Metal Flex o/p ...
Metal Leve p/P •¦•
Mendes Jíinior p/p
Mesbla p/p 
Mannesmann o/p .
Mannesmann p/P ¦
Met. de Aços o/n .
Moinho Flum. o/p
N. América o/p ..
Pet. Ipiranga p/p .
Paulista de F. Luz

o/p ex 
Paulista de F. Luz

o/p c/dlv 
Petrominas p/p .. •
Pr. Ind. Bangu p/P
Pirelll o/p 
Petrobrás p/P c/05
c/Direltos

Petrobrás P/P c/07
ex/Direitos  932

Ref. União pref ... 4.528
Sld. RIogrand. pref 163
Santa Cecilla o/p . 166
T. Janner p/p ex . 1.300
Sano p/p  226
Unipar o/n E  100
Sld. Lanari o/n E .
Sld. Lanari p/n E .
Souza Cruz o/p ex
Samitri o/p 
Sid. Nacional p/ex
Sondotécnica o/p c/

Direitos 
Supergasbrás o/p ex
Vale R. Doce p/p ex
Unipar p/n E ...
Tibrás p/n 
White Martins o/p
Veplan o/p 

ALTAS/BAIXAS

As grandes
oscilações do dia

AÇÕES DOS ÍNDICES
RIO - ALTAS

Clm. Arntu ..
relrobrá» on
Amo pp ....
Docas op nnt
Kelion'1 pp .

SAO PAUI.0 - ALTAS

Entrèla PP 
Sld. Aço Norte ppA ....
Bco It«ú América on
Clm. Itaú on 
Petrobríi on 

RIO - BAIXAS

Brás. Roupi» pp 
Abmmo pp 
Aço Norte pp 
Fírro Brasileiro op ..
Hime pp 

*%0 PAUI.0 - BAIXAS

Vel«nn's op 
Clmaf op 
Intl. Vl"irn ppB
Arno pp 
Gemmer op 

OUTRAS ALTAS E BAIXAS
.Superiores a 71 de acíes dn» (nrfleei «o nJol

MERCADO NAflONAl - AI.TAS "¦

A gravidade da situação a que o
mercado chegara pode ser avaliada
pela prontidão com que foram adota-
dos remédios para reanimá-lo. Na ma-
nhã seguinte à grande queda (menos
6,1 por cento para o IBV, na quinta-
feirai, o presidente do Banco Central

oi I reunia-se com os presidentes das Boi-
5 3 sas do Rio c de São Paulo, c. ja a tar-
401 de, eram anunciados os primeros —

os primeiros. — note-se — estímulos
que o Governo decidiu voltar a conce-
der às Bolsas, para deter o declínio
das cotações.

O encontro foi em São Paulo. Mas
o Rio, que perdeu a liderança em têr-
mos de valor negociado, mas não em
termos de .sensibilidade para aconte-
cimentos na área política, foi quem
prontamente reagiu às novidades. Não
só o IBV médio subiu ligeiramente,
como o fechamento foi em alta acen-
tuatía, da ordem de 2,3 por cento.
Um prenuncio do comportiimento
que. pela lógica, o mercado apresen-
tara a partir de segunda-feira.
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Antes mesmo da concretização de
novas medidas em beneficio do mer-
cad,i _ por ora, somente foi aceita a
sugestão de menor "depósito" em di-
nheiro. nas operações a termo —.

uma injeção de entusiasmo tentará
ser dada através de manifestações pú-
blicas de apoio, das autoridades ma
netàrias, ao mercado de ações.

Ainda que o fato do mercado pre-
cisar, periodicamente, de injeções,
não deixa de intrigar, o Governo con-
sidera que o preço deve ser pago, des-
de aue o mercado de emitais é con
siderado como peça fundamental pa-
ra :i canalização de recursos para as
empresas. Ainda ontem, durante o
Seminário de Annl<stas de Mercado
de Capitais (v. páginas 10 e 11». o ge-
rente de Mercado de Capitais do Ban-
•co Central, Ari "Cordeiro, revelava
mie um levantamento concluído pelo
Banco demonstrava aue, entre emls-
soes para oferta pública, e chamadas
de capital para subscrição pelos acio-
nistas foram absorvidas ações no
montante de 5.5 bilhões de cruzeiros,
êste ano. ou o equivalente a 1.0 bi-
lhão de dólares. A preservação do sis-
tema. no entender do Governo, é pe-
ça básica para sua politica econô-
mica.
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3.021
2.112
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3.33
3.60
2,20
2,60
2,05
3,M)
9,51
1.20
0,113
1,40

1.02
3,02
2.70
1,19
4,00
4,90
1,21
1,98
2,57
2,07
1,31
0,01
0,»3
2.92
3.10
1,97
4.43
1,50
2.57
0.81
1.42
0.R3
5,93
f»,27

As fichas das que estão em \ògo
ano. com mais de 100 por cento acima dos
resultados de Igual período de 1970; lucro
disponível por ação, no último exercício, de
0,24 cruzeiro; as preferenciais »o portador,
negociadas a 1,05 cruzeiro, PL de aproxima-
damente 4; as ordinárias ao portador cot»-
das a 1.13 cruzeiro, com PL de aproximada-
mente 5.

• CIMENTO AlfATÜ — a empresa poderá
repetir no atual exercício a mesma lucra-
tlvidade apresentada no exercício anterior,
de 1 por cento sobre o capital; no balanço
semestral encerrado em Junho último, apre-
sentou um lucro dlíponivel por ação de
0,035 cruzeiro, ou uma projeção rígida para
o exercício de 0,07 cruzeiro; negociadas a
2,40 cruzeiros, as ordinárias ao portador es-
tão com PL de aproximadamente 34.

2.74
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10,10
2,52
7,05
2,10
1,90
3,92
2,60
1,28
1.30
3,81

500
500

8.239
310 27,14

1.000 3,93

• ARNO — encerrou balanço semestral em.
setembro, portanto em vias de divulgação;
no exercício encerrado a 31 de março, apre-
sentou um lucro disponível por ação de 0,24
cinzeiro, contra 0,17 cruzeiro em 1969 e 0,18
cruzeiro em 1968; as preferenciais ao por-
tador, negociadas a 2,87 cruzeiros, estão com
PL de aproximadamente 12.

PETROBRÁS — melhorou substancial-
mente seus resultados no primeiro semestre;
lucro disponível por ação projetado para
o exercício, a partir dos resultados seínes-
trais, tle 0,34 cruzeiro, contra 0,22 cruzeiro
no exercício anterior; a empresa vai exl-
glr que seus fornecedores dêem preferência,
nas compras de derivados de petróleo à sua
subsidiária.

DOCAS — conseguiu, no balanço semes-
trai encerrado em Junho, um lucro opera-
cional de 1,4 milhão, contra um resultado
negativo, cm todo o exercício anterior, da
ordem de 9,1 milhões de cruzeiros; seu lu-
cro liquido montou a 11,2 milhões de cru-
zeiros, e o lucro disponível a 10,6 milhões,
sobre um capital de 85,0 milhões; o lucro
disponível por ação, para o ano todo, se si-
tuaria, numa projeção rigida, em 0,25 cru-
zeiro, contra 0,29 em 1970; deve-se porém
considerar que, tradicionalmente, o segundo
semestre é o mais rentável para a empresa;
as ordinárias ao portador antigas, cotadas
a 2,70 cruzeiros, estão com PL de aproxi-
madamente 11; as ordinárias ao portador
novas, cotadas a 2,30 cruzeiros, estão com
PL de aproximadamente 9.

KELSON'S — a empresa Julga viável
alcançar, no atual exercício um lucro li-
qnido de 16,0 milhões, para um capital de
41,9 milhões de cruzeiros; o lucro liquido
disponível por ação seria assim da ordem
de 0,40 cruzeiro; para esse lucro dlsponl-
vel por ação projetado pela empresa, e a
cotação de 3,30 cruzeiros, o PL seria de
aproximadamente 8.

BRASILEIRA DE ROUPAS — estão sen-
do negociadas ex-dlreitos de subscrição de
debéntures (1 para 150 ações); divulga vir
tendo excelentes resultados nas vendas êste

• ABRAMO EBERLE — apresentou no
balanço anual encerrado em Junho último
um lucro liquido de 11,4 milhões de cruzei-
ros — depois do Imposto de renda, o que
significa um lucro disponível por ação (an-
tes das participações•• de 0,46 cruzeiro (pro-
Jetndo nesta seçfto, a partir do balanço de
nove meses, cm 0,44 cruzeiro); foram os se-
gulntes os resultados do balanço: capital —
25,0 milhões; vendas — 71.2 milhões; custos
— 57,7 milhões; lucro operacional — 13,5
milhões; lucro liquido — 11,4 milhões; lucro
disponível por acuo — 0,46 cruzeiro, 0,37
cruzeiro no exercido anterior; as preferen-
ciais ao portador, negociadas a 7,60 cruzei-
ros, estão com PL de aproximadamente 17.

AÇONORTE — a empresa apresentou
em seu balanço .semestral, encerrado em
Junho último, lucro disponível superior ao
de todo o exercício anterior, com um lucro
disponível por ação de 0,15 cruzeiro, ou uma
projeção para o exercício de 0,30 cruzeiro,
contra 0,11 cruzeiro no exercício anterior; as
preferenciais ao portador, negociadas a 5,00
cruzeiros, estão com PL de aproximada-
mente 17.

FERRO BRASILEIRO — a empresa vol-
tou a soírer redução em sua rentabiUdade
relativa, em conlronto com o exercido an-
terlor, apresentando no balanço semestral,
encerrado cm Junho, um lucro líquido, após
o imposto de renda, de 8,8 milhões, sobre
o capital realizado de 71,9 milhões, o que
significa um lucro disponível por ação, no
semestre, de 0,09 cruzeiro, ou uma projeção
rígida para o exercício de 0,19 cruzeiro, con-
tra 0,25 no exercício anterior; negociadas a
3.70 cruzeiros, o PL c de aproximadamen-
te 19.

• PETRÓLEO iriRANGA — a rentablll-
dade da empresa tem aumentado nos últi-
mos anos c, conseqüentemente, também a
lucratividade de suas ações; em seu ultimo
exercido, apresentou um lucro disponível
por ação do 0,34 cruzeiro, contra 0,22 e 0,33
cruzeiro nos exercícios anteriores, êste ano
não aumentou seu capital, embora disponha
de reservas de aproximadamente 88 por cen-
to; PL de aproximadamente 11. para uma
cotação de 3,80, para as preferenciais ao
portador, e de aproximadamente 8 para as
ordinárias ao portador, negociadas a 2,70
cruzeiros.
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EM LOTES

Acordo, busca
João Osório dc Oliveira Gcr-
mano que depois do lança»
mento das ações da Varig,
presidou cm Porto Alegre, a
reunião ordinária da Co-
missão Nacional de Bolsas,
como presidente da entidade,
informou que a Comissão
Nacional, junto com a Bolsa
de Valores do Rio de Janei-
ro estarão reunidas em Bra-
silia, quarta-feira, com a
presidência do Banco Cen-
trai para estudar as normas
de funcionamento do merca-
do nacional. Deverá ser es-
tudado. um esquema de tal
forma que concilie os inte-
rêsses, inclusive da Bolsa do
Rio, que decidira desligar-se
da Comissão Nacional de
Bolsas.

Assembléias
Extraordinárias

• ACESITA — dia 22-11,
aumento de capital me-
diante bonificação de 25 por
cento e subscrição de 25 por
cento em dinheiro.

BANCO DE CREDITO
REAL DE MINAS GERAIS

dia 8-11, para aumento de
capital de 60 milhões para 90
milhões mediante bonificação
de 12 milhões em novas ações
(20 per cento), com recursos
do Fundo para Incorporação
ao Capital, e subscrição de 18
milhões (30 por cento).

COLORADO RADIO E TE-
LEVISAO — dia 10/11. Ve-
rifleaçáo e efetivação do eu-
mento do capital social, apro-
vado por AGE de 23/9, no va-
lor de 3,5 milhões de cruzei-
ros. Alterações nos estatutos
sociais.
é) COMPANHIA DE SE-
GUROS DA BAHIA (BA)

dia 10/11. Aumento
de capital social de Cr$ 2,4-
para Cr$ 6,0 milhões, me-
diante bonificação de Cr$ 2,4
milhões, na proporção ds
uma ação nova para cada uma
possuída do atual capitai, e
mediante subscrição de ...
Cr$ 1,2 milhão em dinheiro,
na proporção de uma ação
nova para cada duas possuí-
das do atual capital, vo va-
lor nominal de Cr$ 100.

ETEBNTC DO BRASIL
dia 16/11 — aumento do

capital social de 56,5 para 65,0
milhões de cruzeiros medlan-
te capitalização de parte das
reservas livres, saldo de corre-
Cão monetária e parte dos lu-
cros apurados no exercício
findo.

PANEX — dia 8/11:
aprovação das medidas toma-
das pela diretoria, cem refe-
renda & subscrição pública do
teu aumento de capital. Alte-
ração dos estatutos sociais e
outros assuntes de interesse
social.

UNIÃO DE BANCOS BRA-
SDLEIROS — dia 10/11, ho-
mologação do aumento de ca-
pitai social de 93,0 para 124,0
milhões de cruzeiros, proposto
por AGE de 15/9. Aumento do
capital social de 124,0 para
154,9 milhões de cruzeiros
mediante incorporação de re-
servas.

Direitos
Bco, Bamerindus, 50 por cento

¦té dia 22/11. Brasllwagen, 45.62
por cento, mais ágio de 1,00 cru-
zelro, até o dia 11/U. Codal, 10,5
por cento até U/11. Bco. Coll-
bens, 26,09 por cento, ágio dc 1,20
cruzeiro, até dia 25/11. Bco. Com.
Ind. M. G., 70 por cento, ágio de
1,00 cruzeiro, até 30/11. Brahma,
18 por cento até dia 24/11. I>. F.
VasconceUos, 25 por cento até
dia 25/11. Ducal, 1 debênture por
200 ações até dia t/U. Dnlcora, 1
debênture por 200 ações
até dia 9/11. E m f 1 i o Ro-
m a n 1 15 por cento, ágio de
0,25 cruzeiro, até dia 28/11. Fer-
ragens Laminaçao Brasil, 50 oor
cento, ágio de 2,00 cruzeiros, até
dia 23/11. Goyana, 15 por cento,
ágio de 1,00 cruzeiro, até 15/11.
Lojas Americanas, 18,18 por cen-
to, ágio de 1,00 cruzeiro, até ...
30/11. LTB, 33,33 por cento, ágio
de 1,00 cruzeiro, até 10/11. Ma-
nah, 10 por cento, ágio de 2.00
cruzeiros, até 18/11. Nova Amé-
rica, 30,76 por cento até 10/11.
Sondotécnica, 50 por cento, ágio
de 1,00 cruzeiro, até U/11. Vale
do Rio Doce, 25 por cento, até
24/11.

Mercado de balcão
Empresas Venda Compra
A. Fabril — 0,30
Alt Cerveja  1.C0 —
Aços Kron  1.40
A. Anhanguera ... 3.80
Bangu 2.7o
Braslmet 2.35
BrasUjuta ,. 2.10
Cauê 2,50
Cerv. Mãe Preta 1.40
CIA 1-70
Crefisul 3.<i)
Compesca 1.60
Catu i.õO
Confrlo 2.20
Denlnson 1.00
Dominium 2.15
Docenave U30
Estanlfera 3.10
Fator 1.50
Gypsun 3...0
Gonçalves pp .... J.™
Gonçalves op 1,00
Paramount 1.05
Met. de Aços MO
Metalflex 2.90
Mlchelletto 2.20
Maguary l-jjO
Madepan
Metalon 
Maranhense 
Moselle 
Novopan 
Norte Gás F."it:uio
Polenghi 
Paranapanema F.x
/Subs

Parsn apanema
Rec./Subs

Slderama 
Soclc 
Semp 
Varlg 
Wolff 
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Bolsas: Governo
concede estímulo

Para reanimar o mercado, o Rovírno decidiu alte-
rar de 40,0 por cento para 15,0 por cento em dinheiro
a margem dos operações a termo nas Bolsas do Rio c
de São Paulo. A medida foi tomada cm decorrência
de reunião realizada ontem em São Paulo com auto-
rldades do Banco Central e dirigentes das Bolsas do
Rio e de São Paulo.

A fixação da composição da margem, anterior-
mente sob a responsabilidade do Banco Central, foi
transferida para os dirigentes das Bolsas, que poderão
utlllzar-se livremente dessa prerrogativa dc acordo
com as necessidades do mercado. A medida foi comu-
nlcada ontem pelo superintendente do Bolsa de Valo-
res do Rio, Coronel Hugo Coelho, aos representantes
de corretoras do Rio.

ESVAZIAMENTO

O Cel. Hugo Coelho Informou que a Iniciativa da
reunião partiu das autoridades do Banco Central, que
queriam um relato da situação atual do mercado dc
capitais, não tendo sido solicitada por parte dos dirl-
gentes das Bolsas qualquer providência especifica sô-
bre o mercado.

— Apesar de ser conhecida a posição do Governo
no sentido de considerar o mercado do capitais como
elemento preponderante no desenvolvimento econó-
mico do Pais, fomos informar as autoridades que o
investidor não está absolutamente convencido disto.
Mais do que palavras são necessários atos. Há cerca
de uma semana atrás, as autoridades foram informa-
das do processo de esvaziamento do mercado c o
Banco Central convocou os dirigentes das Bolsas, não
tendo havido reunião prévia entre os representantes
do Rio e de São Paulo.

DIVULGAÇÃO

As operações a termo, freio e acelerador do mer-
cado, segundo o Coronel Hugo Coelho têm que ser uti-
llzadas com toda a Independência. Este ano houve
duas alterações na margem dessas operações. Até à
primeira quinzena de junho 40,0 por cento dos depú-
sitos se faziam em títulos e 20,0 por cento em dlnhei-
ro. Como medida de contenção do mercado, àquela
altura acelerado, o Banco Central aplicou "o freio",
modificando a composição da margem para 20.0 por
cento, em títulos e 40,0 por cento cm dinheiro. A
medida divulgada ontem alterando para 15,0 por cento
em dinheiro e 45,0 por cento em títulos pretende ser
o "acelerador" do mercado. Já foi baixada a ordem
do Conselho Administrativo e a partir de segunda-
feira a medida entrará em vigor na Bolsa dc Valores
do Rio. Também passarão a ser divulgadas as opera-
ções a termo atendendo as inúmeras reclamações.

A DECISÃO

Da reunião cm São Paulo, participaram o'presi-
dente do Banco Central, Emane Galvêas; o diretor do
Gemec, Francisco De Bonl Nctto, o presidente da Bolsa
de Valores do Rio, Cabral de Menezes, além do presi-
dente, do vlce-prcsldente e o superintendente da BM-
sa de Valores de São Paulo, João Osório de Oliveira
Germano, Raimundo Magllano e Osvaldo Martins
Caldas.

Fundos: declínio
retrata o mercado
O Banco Central divulgou ontem daaos sobre o

desempenho dos 20 principais fundos de investimen-
tos em termos de composição de carteira — repre-
sentam cerca de 80 por cento do mercado —, no pe-
rlodo maio-setembro deste ano. Segundo os ciados,
as vendas de quotas foram maiores em junho, quando
chegaram a alcançar 152,5 milhões de cruzeiros e
fundamentalmente baixas em setembro quando este
valor caiu para 42,7 milhões de cruzeiros (a última
semana do mês).

Os resgates foram mais acentuados a partir do
final de junho e começo tíe iulho, sltuando-se em
tomo de 48 milhões de cruzeiros, ou seja 45 por cento
das vendas, mostrando naquela ocasião, que, quem
estava no mercado e já realizara lucros, resolveu sair
com medo das quedas e — enquanto novos investi-
dores entravam na corrida, As estatísticas do Banco
Central revelam que a participação dos resgates sô-
bre as vendas foram relativamente baixos em maio
e começo de junho, acentuando-se na penúltima se-
mana de junho, a partir de quando mantlveram-ce
num nível mais alto do que no inicio do período.
Na primeira semana de a3óstr> esta participação voi-
tou a cair a niveis relativamente baixos, coincidindo
com a recuperação das vendas, após a primeira queda
na ultima semana de julho.

Menos vendas, mais resgates
Semanas

terminadas
em

Venda de
quotas

CrJ —Milhões

Resgata d*
quotas

Cr» — Milhões

Resgata/
Vendas%

4/5
11/5
18/5
25 5
1/0
8/6

15.6
22/6
29 6
6/7
13/7
20 7
27/7
J«
10,8
17/8
24/8
31/8

7 9
14/9
219
28/9

50.3 13,2
74.3 13,07
711,6 11.0
97.4 15.5
109.9 13 9
152.5 27.5
111.6 25.0
113.4 37,2
107.7 43.9
104.9 47.6
911.2 20.6
105.4 29.0
03.2 22.3
101.9 17,6
79.55 22.1
69.9 21,1
08.2 23.8
00,2 22,3
45.7 11,2
66.2 18,8
51.5 15,0
42,7 15.9

22,7
ín!4
14.0
15.9
12,6
10,0
22.4
32.8
45.4
43.4
29.1
27.5
2I1.R
17,3
27.8
30,2
34,9
24,7
24.5
28.4
29.1
37,2

Bancos não usam Res. 184
Dos 126 bancos' autorizados a operar a compra

de ações com recursos da Resolução n.° 184, apenas
63 fizeram uso desse direito, movimentando um total
de CrS 69,4 milhões — informou entem a Gerência de
Operações Bancárias do Banco, Central, mostrando
a posição do sistema a 5/11.

O setor de Turismo absorveu o maior volume
de contribuição, Cr$ 13,5 milhões, registrando apli-
cações de 25 bancos. Em segundo lugar veio o de
Serviços Técnicas, que totalizou CrS 10,3 milhões,
merecendo a preferência de nove bancos. O setor
Hotels (2 bancos) somou aplicações no valor de
Cr$ 9,6 milhões, seguindo-se Administração de Bens,
(6 bancos) com Cr$ 9,1 milhões, e Produtos Meta-
lúrgicos (8 bancos), com Cr$ 4,9 milhões.

|^**dtu'.t

Galvêas:
Bolsas

pediram
Enquanto o Ministro da

Fazenda, cm São Paulo,
recusava-se a falar acerca do
mercado de capitais, dizendo
que "está tudo normal", o
presidente do Banco Central,
Emane Galvêas, explicava
que as mudanças introduzi-
das no mercado a termo, e
auo deverão vigorar a par-
tir da próxima terça-feira,
partiram de iniciativas dos
conselhos dc administração
das Bolsas do Rio e dc São
Paulo. .

— Os conselhos — afirmou
— haviam deliberado modl-
ficar as condições que regu.
Iam as operações a termo,
que foram praticamente sus-
pensas em junho. Hoje, ten-
do em vista que o mercado
não oferece os mesmos riscos
« grau de especulação regis-
irados em junho, os conse-
lhos de administração deci-
diram reduzir d* 40% para
15% as parcelas em dlnhei-
ro das operações a termo
mantendo os 60% em títulos.

— Na reunião realizada
hoje, c que foi um simples
encontro rotineiro, a delibe-
ração das duas bolsas foi co-
municada ao Banco Central.

SAO PAULO

Por sua vez, o superlntert'
dente da Bolsa de São Paulo,
Osvaldo Martins Caldas, re-
lembrou que as operações a
termo foram dificultadas co-
mo melo de conter a fase ai-
tista c descontrolada da Bôl-
sa. "Com a normalização do
mercado, as sociedades cor.
íetoras e os Investidores es-
tavam solicitando do Banco
Central uma liberalização
dessas operações. O problema
foi levado à Gerência do
Mercado de Capitais, pelas
Bolsas do Rio e de S. Paulo".
(São Paulo, Sucursal.)

Dominium:
ações

em Bolsa
O Ministro Delfim Neto, da

Fazenda, ao presidir ontem a
solenidade de posse da nova
diretoria da Dominium, em
São Paulo, afirmou que a so-
lução do problema daquela
empresa evidencia a clrcuns-
tância de que o Governo exer-
ce a mais estreita vigilância
sobre o mercado de capitais.

— O episódio da Dominium
— frisou — demonstra que
o Governo federal está contri-
bulndo para a constituição de
um mercado de capitais sólido
c próspero, destinado a captar
a poupança da população pa-
ra o desenvolvimento.

As ações da Dominium, que
atualmente estão sendo nego-
ciadas no mercado de balcão,
passarão a ser negociadas em
Bolsa nas próximas duos se-
manas, segundo Informou o
Ministro Delfim Neto.

Falando aos jornalistas após
a solenidade de posse da no-
va diretoria da Dominium,
Delfim Neto referiu-se à cons-
tltulção do Banco Multinado-
nal, dizendo que "o simples
fato de o Banco do Brasil fà-
zer parte de uma sociedade
desse tipo, entre os maiores
bancos do Mundo, já é por si
só, uma coisa muito Impor-
tante para o país".

A NOVA DIRETORIA

A nova diretoria da Doml-
nium é presidida ;jor João Al-
varez, c dela fazem parte
Argeu da Silva Silveira Jú-
nior, Fernando Wilson Sefton,
Jorge Frederico Marinho Bar-
bosa e Roberto Armando Ga-
brlel Pegas Dcssart.

O presidente eleito pela as-
sembléia de acionistas, João
Alvarez. afirmou que a reall-
zação dos objetivos da iner-
venção, "visando, em última
análise, a plena recuperação e
o saneamento cconômlco-fl-
nancelro da Dominium, para
assegurar a presença da em-
presa no complexo, mas com-
pensador plano de industrlall-
zação da nossa principal ma-
téria-prima, e de sua expor-
tação para o exterior, não se
interrompe com a cessação,
hoje, do regime especial a que
foi submetida", afirmou. (São
Paulo — Sucursal)

GANHAR DINHEIRO NA BOLSA E FÁCIL...
Para quem sabe!

* FUNDO ALTEROSA DE INVESTIMENTOS
Rua do Carmo, 9 • 6." andar. Tel... 224 1738 • 231-0417 231 0379

Empresas e ações,
conforme o mercado
CBUM/Barras CBUM/Ponto-figura
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m CBUM (OP) — Um doi p»-
pela m»li rtntávali do merca-
do. Cite ano, noi prlmelroí «eis
meses, ocupou, com longa van-
tasem sobro oi demais, i lide-
rança du alUi. Quem investiu,
realizou lucros que dlflcllmenta
virUo • repotlr-.o nai Bolsai
brasileiras.

BàsIcamenU, o papel manto-
ve-se em inclinada tendência do
alta até julho, quando atlnflu
cotações máximas: 20,00.

A partir dal, perdeu terreno,
acentuado quando, em agosto,

as ações passaram a «er cotadas
ex/dlreltos.

Desde então, mantevo ponto
de resistência de queda a 4,80,
formando uma combinação de
fundo triplo e figura de queda.
No gráfico de barras nota-so
que aa cotações, progrésslvamen-
te, tenderam a oscilar menoi.
Com o tempo, reduziu-se a ca-
pacidade das cotações reagirem
quando se aproximavam de 4,60.
Anteontem, com grandes que-
daa registradas por quase todos
oa papéis. CBUM nSo resistiu i
"maré": caiu a 4,00. Ontem o
processo de queda continuou, t
o papel atingiu 3,70. A queda
não é fenômeno de um dia ape-
nas. Resta ver se o novo com-
portamento do mercado nío be-
neficlara também o papel.

F1C-FUNDO DE INVESTIMENTOS
CARAVELLO

PARA'POUPAR E INVESTIR COM INTELIGÊNCIA

R. da Alfândega, 47 e 49
tela.: 221-6202 e 221-66Ò2

COM CR$ 100,00
MENSAIS

JA SE PODE
INVESTIR NO FIC

FUNDOS MÜTUOS DE INVESTIMENTOS

Fundo
Valor Ult. Oist. Valor do

Data da Cot. (Cri - Mis) Fundo
«Cr») (Cri mlll

AHerosa 
América do Sul 
Antunes Maciel 
Aplik 
Aplitec 
Apollo I 
Apollo II 
Apollo III, IV, V, VI ...
Araújo Viana
Áurea (ex-Anhangüera)
Aymorè 

BBI Bradesco
.BCN 

BMG 
Bahia 
Baluarte de Inve«t
Bamerindus 
Bandeirantes
Bandeirantes BBC
Banmérclo
BMI 
Banorte 
Bansulvest
Bancial 
Boston 
Barros Jordiio . ...
Bozano Slmunscn .
Bracinvest 
Brant Ribeiro . ...
Brasil 

CCA-Mlnas Oeste
Cabral de Menezes 
Caravelo 
Casval 
Cepelajo 
Cotibra 
Cidade de Santos 
City Bank 
Coderj 
Credlcon 
Credltum 
Crefinam 
Crefisul (Cont. Capital)
Crefisul (Cont. Equil.)
Crefisul (Cont. Garan.)
Cresclnco 
Condomínio Cresclnco .,
Continental 
Corbinlano 
Correta 

Das Nações 
Delapieve 
Delfim Araújo 
Denasn 
Dinamiza 
Dlnaval 

1-11
25-10
4-11

25-10
25-10
4-11
4-11
4-11

11-8
25-10
5-11

4-11
4-11
5-11
1-10

23-10
4-U

25-10
4-11

27-10
4-U
4-U
4-U
1-11
4-U

25-10
4-U

25-10
1-11
4-U

25-10
27-10
4-U
5-U
5-U
4-U

25-10
4-U

11-10
25-10
4-U
4-U
4-U
4-U
4-U
4-U
4-U
4-U

25-10
25-10
22-10

4-11
5-U
4-U
5-11

25-10

1,52
2,82
1,7535
1,00
2,00
1,040
1,596
1,506
3,010
1,18

16,174

2,424
5,02
2,12
7,38
1,45
5,015
1,14
0,831
1,86
0,853
0,903
3,66
1,830
1,074•2,33
5.21)9
2.41
1,116
1,362
1,964
1.11
3,02
0,0429
1.7185
2,650
1,41
2,146
2.00
1.71
3.22

29,070
74,469
61,645
45,560

3,368
2,425
1,101
2,90
1.03
2,190
3,081
2,538
1,942
1,541
1,755

0.10
0,15

0,08
0,19
0,715
1,032
1,032
0,10
1,670
0.961

0,10
0,29
0,10

1.00
0,10

0.04

0,09
0,020
0,03
0,2235
0,956
0.20
0,16
0,02

0,07

0,81

7-71
6-71

8-71
6-71
5-71
5-71
5-71
4-71
8-71
6-71

9-71
9-71
7-71

7-71
6-71

6-71

9-71
6-71
3-71
9-71
6-71
6-71
6-71
9-71

12-70

4-71

Fundo Data
Valor
da Cot.

(Cr»)

Ult. Dist. Valor da
(Cr» - Mês) Fundo

(Cr» mlll

0,4081 4-71

0,25

0,10

0,91
18,91
4,71

0.20
0,02

0,64

0,12
0,24
0,052
0,141

9-71

8-71

12-70
12-70
12-70

8-71
6-71

8-71

7-71
6-71
5-71
6-71

1.533
19.444
1.609
1.481

16.787
3.304

18.807
124.125

1.835
3.845

45.434

170.208
42.088
52.604
17.294
3.205

85.356
1.614

34.704
14.035
25.290
34.8G3
77.831
16.128
43.753

1
101.9-15

7.135
6.736

20.654
3.933
2.719

57.026
175

11.586
4.447
2.003

226.867
3.332
3.945

12.169
5.900

35.381
1.079

21.110
614.728
365.324

3.649
5.539
1.793
5.801

14.818
6.214

14.042
60.524

1.043

Halles de Em. Novas
Haspa 
Hemisul 

ICI — Valorização 
HC — Central de Invest.
11S — Sabbá
Intervar 
Invesbólsa 
Investbanco 
Iochpe . 
Ipiranga de Valorização .
Itaú 

25-10 2,27
25-10 0,83
1-11 1,558

3-11 11,61
4-U 8,629
5-U 1,99

25-10 3,06
5-11 2,9413
5-U 4,09

25-10 0,88
4-U 1,21
4-U 1.496

Krescente 3-11 1,84

Lavra 
Lerosa . .
Letra . ..
Levynvest
Libra . ..

MD 
Master
Merkinvest .
Mesquita . .
MM 
Magliano . ..
Maisonnavo .
Minas Invest
Montepio . .
Multipllc . ..

Nacional de Invest
Nota 
Novo Mundo . ...
Nortec 

Emissor 
FBI — Liquidez 

FNA 
FNO 
Faigoro 
Federal de São Paulo
Fiman 
Flduclal 
Finey 
Fundocste 
Flnasa 

fjcfisa 
Godoy . ...
Ulangrande

Halles 

4-U 2,4740 0,0157 6-71 27.121
22-10
4-U
4-U

25-10
25-10
4-U
4-U

29-10
5-U
3-11
3-11

25-10
25-10
3-11

1,292
0,812
0,207
1,03
1,70
1,511
4,10
3,47
2,15
2,565

1,241
2.29
2,30

1,851

0,25
0,01
0,003
0,5604
0,10
0,192
0,17
0,25
0,058%
0,180

3,37
0.14
0,023

0,06

12-70
10-71
10-71

. 6-71
7-71
6-71

12-70
4-71
9-71
6-71
6-71

12-70
12-70

ômega
OGC

PEBB 
Packfnvest 
Paulista (Socopa) ..
Paulo Wlllemsens . .
Pecúnla 
Porto Aranha
Progresso do Brasil
Provai 
Provlnvest 

25-10
25-10
4-U

27-10
5-11

25-10
4-U

25-ÍO
25-10
4-U
3-11
5-U
3-11
5-U
5-U

4-11
29-6
25-10

4-U
3-11

4-U
22-10
25-10
4-U

25-10
27-9
25-10
25-10
25-10

2,54
1,47
1,087
1,11
0.991

1,84
1,38
1,00
2,10
2,3521
1,14
1,9791
3,73
1,8542
2,885

1,382
3.069
1,03
7,82

0,8811
2,544

1.813
2,032
1,14
2,331
1,91
3,739
1,54
1 22
3!25

0,27
0,10
4,0693
0,15

0,06

2,83

0,05

0.05
0.07

0,30

0,10
0,13

0,03
0,22

12-70
9-71
6-71
30-9

9-71

823
1.148
1.090

62.093
2.096

13.840
17.703
2.048

187.04»
2.846

24.399
473.633

6-71 11.546

946
7.899
4.419

11.824
4.534
2.300

45.182
43.387
37.422
43.910
2.738
9.SOI
2.035

6-71 208.465

Real 
Reaval 
Regente . .......
Rlque 

SPI
SR (Sodeni) . ...
Safra 
Samoval 
São Paulo-Minas
Sofisa 
Spinelli 
Sul-Brasll 
Tamoyo
Titulo .

4-U 4,31
25-10 4,17
29-10 1,61
4-U 1,840

Invest
Umuarama

União de
Unistar 
Univest 

Vera Cruz 
Vicente Matheus
Vila Rica

Walpires 

25-10
25-10
25-10
25-10
25-10
25-10
25-10
4-U
4-U

25-10
4-U
4-U
4-U
4-U
4-U

25-10
3-11

2,2
2,38
2,38
1,79
3,87
2,68
1,54
4,922

1.998 0,15
2,23 —

0,807 —
1,829

45,19
3,29

0,345
0,06

ãio

0,30

0,03

0,34
0,009
0,31
0,74
0,10
0,0438.

0,05
0.02
0,50
8,43

0,03
0,10
0,03
0,109
0,05
1,369
0,252
0,09

15,85
2,31
1,281

4,6
3,889
0,335

4,05
0,50

6-71

3-71
6-71

6-71

9-71
4-71

8-71
8-71

6-71
3-71

5-71

6-71

3-71

8-71
12-70
12-70
7-71
9-71
8-71

9-71
11-70
6-71
6-71

9-71
9-71
9-71
9-71

12-70
3-71
7-71
7-71

4-71

6-71
6-71
6-71

6-71
3-71

23-10 1,61 0,11642 9-71

1.298
1.144
1.030
2.122
2.756

304
2.963
1.481
1.258

35.424
. 4.443

22.382
87.169

8.714
5.124

7.284
9.798
5.745
4.079

2.087
8.094

3.533
2.113
3.250

12.303
1.75?
8.898
5.047
1.569

22.697

245.995
11.023

802
22.925

14.001
1.997

61.137
1.631

20.761
5.462
2.467

189

19.220
1.905

2.718
9.232
8.576

307.740

29.68S
2.722
5.972

3.4S9

FUNDOS DE INCENTIVOS (DEC. 157)

Fundo Data
Valor

da Cot.
(Cr»)

Ult.
(Cr»

Dist.
- Mês)

Águia 
Aplik 
Aplitec 
Áurea (ex-Anhangüorai
Aymoré 

BCN 
BIG 
BMG
Bahia 
Baluarte 
BMI 
Bamerindus 
Banorte 
Bandeirantes — BBC .
Bancial 
Boston 
Bozario Slinunsen 
Bradesco 
Brafisa 

CCA — Minas Oeste
CGC 
Credltum 
Crefinam 
Caravello 
Catarinense 
Crcf-sul 
Credisnn 
Crecinco 
Cepelajo 
Copeg 

Dcered 
Denosa 
Emissor ,
Flnasul 
Finasa 
Fiducial 
Fivap 
Francfed

03-11
25-10
25-10
25-10
25-10
04-U
05-11
25-10
05-U
25-10
04-U
04-U
04-U
04-U
13-10
04-U
05-U
04-U
04-U
04-U
03-11
04-U
04-11
04-U
11-10
26-10
21-10
04-U
05-U
04-U
25-10
04-11
04-U
04-U
03-11
04-U
01-10
25-10

1,324
1,85

26,55
4,19
2,57
5,67
1.468
5.07
5.91
1.41
1,72
4.2245
1,39
1,677
2,773
2.669
5,269
4.075
6,006
1,964
2.71
4.51

36.773
2,56
3,70
3.32
2,284
0,44»
1,3129
2,41
2.21
2.614
1.4637
6,16
3,385
3.168
1,921
5,20

0,24

0.03
0,632

0,03
0,08

6-71

12-68
6-71

12-70
8-70

0,1445 3-70

0,50
0,020
0.66
0.138

0.139
0,07

0,123

0,448

0.24
0.75
0.31

12-70
6-71
6-71

12-70

3-71
12-70

3-71

12-70

6-08
6-71

12-70

Valor do
Fundo

(Cr» mil)
183
151

1.999
3.160
5.183

19.056
4.129

15.979
13.965

155
1.780

11.045
3.674
2.107
4.489
4.197

101.945
111.721

6.247
3.934
1.299
1.618
8.949
2.116
2.691

21.245
480

120.551
432

2.128
6.650
4.084
2.541

29.170
39.683
21.455

176
447

Funde
Valor Ul». Dist. Valor do

Data da Cot. (Cr» - Mêi) Fundo
(Cr») (Cr» mil)

Godoy 
Halles 

Hemisul 
ICI 

Império 
Induscred ....
Interval ,..,..
Investbanco
Ipiranga 
Itaú 

Letra 
Levy 

MD 
Maisonnave
Merkinvest
Moeasa 

Nacional 
Novo Rio 

Paulo Wilemsens
Produtora 
Provai 

Real 
Reaval 
Rique 

SPI 
Sabbá 
Safra ,
Sodeni 
Sofisa 
Souza Barros ,
Spinelli 
Suplicy 
Tamoyo 
Titulo 

União 
Unlvcst 

Vila Rica 
Vistacrcdi

Walpires 

25-10 4,73
03-U 3,030
01-U 1,183
03-U 5,56
25-10 2,63
25-10 4,85
30-8 3,57
04-U 3,00
04-U 5,49
04-U 6,601
04-U 1,49
27-10 2,99 '
04-U 1,26
05-U 5,5792
25-10 1,35
26-10 5,4383
04-U 6,534
07-10 2,35
04-U 2,823
25-10 3,92
25-10 2,39
04-U 4,39
25-10 3,26
04-U 3,342
25-10 6,38
05-U 0,638
25-10 4,58
25-10 2,21
25-10 4.86
25-10 6,304
25-10 1,91
25-10 2,13
04-U 2.013
25-10 1,803
04-U 1,069
0-1-11 1.00
03-U 3,316
04-U 1,254
25-10 1,72

0,366
0,93

0,07
0,72

0,06

1,18

12-70
6-71

6-71
12-70

9-71

5-68

0,08
0,01
0,1454

0,10

4-68
6-69

12-70

7-70

1.150
17.172

202
15.404

467
361

17.621
71.488
15.892

124.288
335
974

50
13.858

471
10.191
21.670
2.326

752
424
471

29.891
302

7.214
4.663
6.056

10.708
699

2.446
1.924

92
412

4.032
5UU
243
32!)
402

2.238
158

Z tr»,. u« r*iY/iiirArAo"ni: COTAS- a oubllcacâo de Val« res velhos para as cotas é dt exclusiva responsabllldada do. Fundos.
• 

CH^I™!»^^"»^m.n?ê-laV.^aC.d.sfV.wra ». fonte, oficiais. Isto 4. I. BBI... d. V.líre., por. a. qual. o. Fundo.,
• lei, deviriam remeter diariamente o valor de «ui. cot... ,por



1.» CADERNO CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, ifibndo, 0 de novembro de 1971 15°m
FVOITTVOB — Todos os po-
lidais de Viena concentraram-
se ontem no cerco da, cidade
austríaca procurando deter
tréi pretos evadldos anteon-
tem da penitenciária de Stein,
na baixa Áustria, Os presidia-
rios libertaram os três reféns
que lho permitiram a fuga:
um Juls de instrução, o chefe
oa Polida da repilo o uma
vendedora, de rádios.

JUROS — Vários grandes ban-
cot norte-americanos, encabe-
çados pelo Chase Manhattan,
o terceiro do país, reduziram
o Juro de seus empréstimos
preferenciais a 5,5 por cento,
tios 5,75 por cento anteriores,
A medida foi elogiada pela
Casa Branca além de algumas
figuras legislativas.

FORD — Um porta-voz da
Ford dwmentlu que a empresa
tivesse chegado a um acordo
com a companhia Lio Ho pa-
ra produzir carros pequenos
em Formosa, mas confirmou
oue sondou com esta objetivo
várias companhias da Ilha.

DROGAS — Importantes ml-
nlstros de sete países da Eu-
xopa Ocidental reunlr-se-fio
durante cs primeiros meses de
1972, para coordenar a luta
centra as drogas, segundo in-
formou-se em Paris, O decl-
são de realizar uma reunião
de alto nível foi adotada du-
rante a primeira conferência
realizada na capital francesa
com a purtlcipacuo de 32 es-
pedalistas na luta antldroga,
precedentes de sete nações:
OrS-Bretanha, França, Ale-
monha Ocidental, Bélgica, Lu-
xemburgo, Itália e os Países
Baixos.

DEMONSTRAÇÃO - HeU-
copteros franceses Puma e
Aluette-S, realizaram ontem
em Bogotá vôos da demons-
tração em presença de repre-
seutantes das autoridades d-
vis colombianas. Sábado, os
helicópteros irão a Caracas,
finalizando o giro de demons-
tração que efetuaram no con-
tlnente latino-americano.

CHAPLIN — O cineasta Char-
les Chaplin partiu ontem de
Paris para a Sulca, onde vive,
declarãndo-se "emoclonadissi-
mo" pelo modo como foi re-
cebldo seu filme Tempos He-
demos, com o qual a França
iniciou a projeção de todas as
obras-primas da Chaplin.
Acrescentou que essa acolhida
constituía "novo alento para
que, aos 82 anos, prossiga"."Carlltos" recebeu anteontem
» medalha da cidade de Paris,
durante uma cerimonia que se
realizou na municipalidade da
capital francesa.

FESTIVAL — Sessenta filmes
de nove países foram Inseri-
tos, até agora, para o tercei-
ro festival Internacional de
Guadalajara, no México. O
festival, de curtas metragens
se realizará de 20 a 27 de de-
zembro, estando representados
os seguintes países: Austrália,
Canadá, Estados Unidos, Fran-
ça, Polônia, URSS e México.

QUEIXA — Pola Negri, uma
das estrelas mais famosas do
cinema mudo, se apresentará
a um tribunal de Nova York,
em conseqüência de um anún-
cio publicitário. A ateis apre-
sentou uma queixa por danos,
no valor de melo milhão de
dólares, contra a Corporation
Scherlng de Bloomlteld, aflr-
mando que a companhia utl-
lizou uma foto sua, de 1922,
para anunciar um produto
farmacêutico.

DIVÓRCIO — O Marquês de
Blandford, herdeiro do Duque
de Melborough, pediu ontem
a um tribunal que decida se
o seu divórcio de Tina Onas-
sls, concedido em Paris, 6 vá-
lido na Grã-Bretanha. Tina,
ex-mulher do armador grego
Aristóteles Onassto, pediu o
divórcio em abril na França,
recebendo-o em maio e casou-
se há poucas semanas com ou-
tro armador grego, Starvos
Nlarchos.

SOLIENITSIN - O escritor
russo, Alexandre Solienltiln,
Prêmio Nobel de Literatura de
1970, receberá provavelmente,
no inicio do próximo ano, as
Insígnias do galhardao na
Embaixada sueca em Moscou.
Respondendo a uma carta do
Secretário Perpétuo da Acade-
mia sueca, Jurado do prêmio,
a Chancelaria comunicou que
nada se opõe a que a cerlmo-
nla de entrega do prêmio te-
nha lugar na embaixada, nas
condições e circunstancias que
sejam necessárias.

PRÊMIO - O vencedor do
prêmio literário de mais pres-
tiaio na França declarou ser
«um escritor medíocre". Jean
Dürmesson, de 45 anos, que
recebeu ontem o grande pre-
mio de literatura da Acade-
mia Francesa, disse que se
fosse realmente bom "Já teria
obtido este prêmio aos 25
anos".

CIÊNCIA — O homem e a
ciência se encaminham para
um choque violento, e é o ho-
mem que terá que mudar^de
rumo, afirmou o Prêmio No-
bel de Física, Dennis Gabor. O
cientista afirmou em uma en-
trevlsta à Imprensa que o no-
mem "foi criado para sair lu-
tando pela selva; todavia, acho
duvidoso que tenha sido cria-
do para viver numa socleda-

| de altamente civilizada".

AMÉRICA LATINA
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Allende inicia a batalha
pela 

"Assembléia do Povo"
NEWTON CARLOS - ENVIADO ESPECIAL

SANTIAGO — Já encerrado o seu dls-1 Congresso. Mas o poderoso Partido Demo
curso de duas horas, afinal a ateaçio|crata-CrlstSoendur^ waoposlwo e_pn^
maior dai comemorações do primeiro ano

Morreu
Cuillermo
Valencia

de poder, o Presidenta Salvador Allende
anunciou a decisão de Jogar-se num dos
lances mais audaciosos e mais arriscados
de uma tumultuada carreira política, Co-
munlcou, com poucas palavras, a elabora-
ção do projeto de reforma constitucional
juntando senadores e deputados numa Cá-
mara única, ou «Assembléia do Povo".
Disse Allende: — "Devemos fixar novos
horizontes para 1972. Devemos transfor

sa a exercer de fato um poder de veto, ao
mesmo tempo em «ue a "Unidade Popu-
lar" sofre os desgastes de contradições In-
ternas. Os parlamentares da "esquerda-
crista», dissidentes do PDC exigem menos
"sectarismo" para se integrar organl-
camente na coligaçSo governamental. O
governo é fatalmente minoritário na
computação dos votos dos 11 grupos repre-
sentados no Congresso. A oposição tem 86
deputados (só o PDC conta com 47) e
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Frente Ampla uruguaia
apontada como favorita

mtim&&rmrm' próxima êle 61A «^^ VfS&tocra mntuinrri on ronuresso o oro- do 19 do PDC, e ele 23. No parlamento omar as
terça-feira mandarei ao Congresso o pro
jeto que estabelece a Câmara única. O nú-
mero de representantes estará relsdona-
do com a população. Serão determinados
com rigor os elementos constitucionais. Va-
mos democratizar o Parlamento".

A lenta constatação de que Fidel Cas-
tro não estava no Chile monopolizara até
então o interesse dos Jornalistas concen-
trados no Estádio Nacional. Mas logo te
impunha, como a noticia do dia, a infor-
mação dada pessoalmente por Allende de
que em breve iniciaria no Congresso a
batalha da "Assembléia do Poyo".

O governo de "Unidade Popular" par-
te para a alteração do regime. A dedsão
de tentá-lo está vinculada à conclusão, ai-
cançada em termos dramáticos, de que a
Oposição tem um poder de veto no atual
Parlamento. Consegue neste momento em-
purrar um projeto fixando "áreas econd-
nucas" e prevendo o exame pelo Congres-
so de todos os atos de exproprlaçSes, o
que reduz drasticamente a liberdade".
Cientes de que as eleições parlamentares
de 1973 talvez não alterem esse quadro,
os estrategistas da «Unidade Popular"
preferiram antedpar a Jogada que guar-
davam para um futuro mais cercado d©
garantias.

A LUTA

No programa de governo de Allende,
a "Assembléia do Povo" figura no capitulo
de "construção de uma nova estrutura de

poder", o que significa, como reiterou o

próprio Presidente chileno, "transformar

as Instituições". A Idéia geral é substl-
tuir o sistema tradicional de duas câmaras,
onde os projetos podem perder-se durante
anos em até cinco trâmites, por um le-
gislatlvo rápido e moderno. Há no lance,
no entanto, objetivos de uma profundidade
instltudonal difícil de determinar desde
agora com precisão. A plataforma gover-
namental diz textualmente que o sistema
visado "permitirá eliminar pela raiz os
vícios do presidencialismo ditatorial e do
parlamentarismo corrompido". Um dos as-
pectos polêmicos é o que trata da "orga-

nização da justiça" e prevê a criação de
um Supremo Tribunal, cujos membros se-
rão designados pela "Assembléia do Po-
vo", sem limitações que não digam respei-
to unicamente, a idoneidade. Há muito a
esquerda chilena acusa os tribunais do
Pala de praticarem uma "justiça de das-
ses" e recentemente o líder do Partido So-
ciallsta, Senador Carlos Altamlrando, In-
slstlu nisto, comentando sentenças sobre 11-
tlglos agrários. O projeto de reforma cons-
tltucional atinge em cheio, portanto, os
podêres legislativo e judiciário.

A jogada é dura, e Allende é o prl-
meiro a sabê-lo. Dificilmente se arrisca-
ria a tentá-la agora desde que tlveáse me-
lhores condições de convivência com o

projeto de reforma constitucional será
recusado. Estabelecido o conflito entre os
podêres Executivo e Legislativo, em casos
de alteração da Constituição, o presidente
pode submeter o caso a plebiscito. Os chi-
lenos votarão majoritárlamente a favor da
"Assembléia do Povo"? O PDC, como fôr-
ça oposidonlsU mais representativa, está
certo que não. Joga com o seguinte dado:
quando era mais alto o seu prestigio, nas
eleições municipais do começo do ano, a
"Unidade Popular" obteve 49 por cento
dos votos. Não alcançou, assim, a maioria
absoluta, exigida pelo plebiscito.

Allende tem igualmente seus trunfos e
se movimenta com a experiência de quase
40 anos de vida parlamentar, t conhecido
como hábil negociador. Tem a certeza, por
exemplo, de que os dnco trâmites do Con-
grosso colocarão o projeto por mais de um
ano na pauta de discussões, o que talvez
o favoreça de alguma mandra, a dura ba-
talha com a oposição poderia, lnduslve,
projetar-se nae eldeões parlamentares de
março de 1973, melhorando a pcelção da
"Unidade Popular" no Congresso existente.
Em última analise, Allende tem consdên-
da de que tolda um lance arriscado como
única alternativa possível numa hora em

que a oposição parlamentar, majoritária,
dedde travar o governo no campo vital das
expropriações. Mas espera melhorar de po-
slção com o longo debate no Congresso.
Por outro lado, ser obrigado a ir a plebis-
cito e perdê-lo, constituirá um desastre ir-
reparável. Mesmo ultrapassando o plebis-
dto, ainda se verá obrigado a enfrentar ou-
trás batalhas; o voto secreto, direto e uni-
versai elegerá á nova "Assembléia do Po-
vo". Poderão votar os maiores de 18 anos,
alfabetizados ou não, clvie e militares.

DESTAQUES

Só o EI Mercúrio, porta-voz dos
meios tradicionais, tratou com destaque a
decisão de Allende de enviar ao Congresso
o projeto de reforma constitucional. O La
Prensa tocou de leve no assunto, preferin-
do dizer que "sem o esperado aparecimento
de Fidel Castro a "Unidade Popular" en-
cheu o Estádio Nacional para comemorar o
primeiro ano de governo". Para Lo Prenso,
"a suposta presença de Fidel Castro levou
inúmeros incautos ao estádio".

Os jornais governistas também não de-
ram grande destaque ao projeto. Preferi-
ram realçar os resultados alcançados prin-
dpalmente em matéria de nacionalizações.
«Vamos cumprir e temos cumprido", diste
em manchete o La Nacion. As referências
a Fidel Castro, misterioso personagem que
parece andar pelas sombras de Santiago,
reduziram-se a quase nada. "Virá na pró-
xima semana" é agora a informação mais
corrente. A 12 de novembro, Chile e Cuba
comemorarão o primeiro aniversário de
reatamento de relações.

PDC perde rádio e protesta
O Senador Naroiso Irueta, líder do par

tido Democrata Cristão do Chile, protestou
junto a ministro do Interior, José Tona,
contra a medida tomada pela direção de
Serviços Elétricos na quinta-feira, que la-
crou os transmissores de ondas médias da
rádio Presidente Balmaeeda, que é operada
pelo partido.

A medida decorre da atribuição do canal
de freqüênda a Central única de Trabalha-
dores (CUT), que a pleiteara por ter se ex-
pirado a concessão da emissora democrata
cristã, cujo diretor, Manuel Gamonal, aflr-
mou que as autoridades haviam assegurado

que as ondas médias da Balmaeeda, que
emite também em freqüência modulada e
ondas curtas, não seriam suspensas antes de
lhe ser destinada uma nova faixa, que seria
a da rádio Magallanes, a qual passaria para
uma freqüência vaga.

Classificando a medida como "ura grave
atentado a liberdade de expressão", Irueta
denunciou uma campanha que as rádios
Portales e Corporaclón, esta do partido So-
ciallsta, haviam desencadeado contra a Bal-
maceda, alegando que utilizava uma fre-
qüêncla pertencente aos operários.

Estudantes lutam em Santiago
Os estudantes que se opõem às reforma*

preconizadas pelo Conselho Universitário, em
que oa representantes da esquerda têm maio-
ria, chocaram-se com a Policia nas proxi-
midades da Faculdade de Direito de Santia-
go, ocupada pelos manifestantes há duas se-
manas. -

O Conselho determinou as fusões das
Ifccolas de Economia, Comércio, Direito, de
Medicina e Odontologia e de Veterinária e
Agronomia, levantando protestos de grupos
democratas-crlstãos e direitistas, que toma-
ram as dependências de várias faculdades.

Os ocupantes ergueram, na manha de on-
tem, barricadas nas ruas próximas à Bscda
de Direito, ocasionando um grande engarra-
lamento no transito.

Os partidários da reforma denunciaram
os desígnios políticos das manifestações, que
teriam como Instigador Máximo Pacheco,
ex-ministro da Educação, enquanto os ad-
versârlos discutem a legalidade- das medidas,
que consideram como uma manobra da
"Unidade Popular" para dispersar as forças
de oposição dentro da Universidade.
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Morreu em Nova York o
ex-presidente colombiano
Cuillermo Leon Valencia.
que governou o pais entre
1962 e 1968. Estava nos EUA
para tratamento de uma dl-
fleuldade cardíaca e contava
62 anos.

Nascido em Popayan, em
1909, filho de um poeta de
renome, Valenda provinha
de uma família de origens,
espanholas. Sua retória em-
polsda e franca ficou famosa
e seus críticos diziam que éle
"diz a verdade no momento
mais Inadequado e da ma-
neira mais Imprópria possl-
vel", mas no trato cotidiano
mostrava-se simples e aces-
slvel a todos, mesmo quando
era presidente. Gozava de
grande popularidade, que
aproveitou para apoiar o
candidato dissidente do Par-
tido Conservador no ano
passado, Bellsári© Betan-
court. derrotado pelo atual
Presidente Mlsael Pastrana
Borrero, também conserva*
dor como Betancourt e Va-
lenda. Quando foi institui-
da na Colômbia a Frente
Nacional, condomínio dos
dois grandes inimigos Jjbe-
raia e conservadores, Alber-
to Lleras Camargo, liberal,
fd o primdro presidente, de
1958 a 62, mas teria de ser
substituído por um conser-
vador e Valencia foi o indl-
cado.

Ao deixar a presidência,
foi nomeado embaixador na
Espanha, cargo que já ocupa-
ra, assim como a represen-
tação nas Nações Unidas.
Seu pai também fora candl-
dato à Presidência e êle for-
mou-se em Dirdto e exer-
ceu o jornalismo, dirigindo
o Jornal Claridod, de Po-
peyan.

A pesquisa de oplntilo realizada em
Montevidéu pelo Instituto de Ciências 6o-
ciais da Universidade do Uruguai em mea-
dos de outubro indica uma vitória da coll-
«ação oposicionista «Frente Ampla" nas
eleições gerais do próximo dia 28. A amos-
tragem deu 29 por cento dos votos da ca-
pitai para a "Frente Ampla", contra 20 por
cento do partido Colorado.

O partido Blanco recebeu 17 por cento,
enquanto 20 por cento se mantinham lnde-
cüsos. Os restantes náo responderam ou
declararam que não voUráo. Elaborando os
dados com a Introdução dos Índices de ab«-
tençáo e voto em branco, o Instituto esta-
beleceu ss seguintes cifras corrigidas:
«Prente Ampla" - 81 por cento, partido
Colorado — 21 por cento, partido Nacional
(Blanco) — 18 por cento, indecisos — 22
por cento e nlo respondidos — 8 por cen-
to.

Por outro lado, a sondagem efetuada pe-
lo Oallup em dose ddades e povoados no
mês de setembro atribui 23 por cento aos
colorados. 21 por cento a «Frente Ampla" e
15 por cento aos blancos. A enquete foi re.
petlda em outubro, mas a organlzaçáo ain

da nío divulgou e resultado, o qual, «cgun-
do fontes da empresa, confirmariam as
tendenolas dos meses anteriores.

O contraste d\ pesquisa do Instituto de
Ciências Sociais com os números levantados
pelo Oallup em setembro pode decorrer do
enfraquecimento do esquema político que
visa & reeleição do preddente Jorge Paehe-
co Areco. marcado pela demissão, nas dltl-
mas semanas, dos Ministros dos Transportes
Comunicações e Turismo e da Educação e
Cultura, do Secretário Geral da Presiden-
cia e do Diretor do Departamento de Plane-
jamento e Orçamento.,

Essas defecções se deram depois que
Pacheco indicou como candidato ofidallst»
ápresldwla do Ministro da Agricultura. Juan
Bordaberry. vinculado ao rurallsmo e que,
além de náo integrar o partido Colorado,
apoiou, em 1958, o partido Nacional tradl-
cional opositor do Colorado. Pacheco pare-
ce ser o mais forte candidato colorado, mas
a pequena possibilidade, que se redus cada
vez mais, de que a emenda constitucional
que permitiria sua recondução seja aprova-
da no plebiscito simultâneo com as eleições,
pode ter desanimado os seus partidários-

Já todos os associados da Entidade.

Lanusse fala com Banzer
na fronteira boliviana

O presidente argentino Alejandro La-
misse e o presidente boliviano Hugo Banzer
Suárez váo encontrar-se, em fins deste mês,
na cidade de Jujuy, mas o temário do en-
contro nlo foi revelado. Fontes da Chance-
larla argentina, entretanto, disseram ser
provável que os dois chefes de Estado assl-
naráo um comunicado conjunto,

Nos primeiros dias de dezembro, Lanus-
se Irá a Assunçáo, entrevistar-se com o pre-
sidente paraguaio Alfredo Stroessner. e fica-
rá três dias como convidado oficial. A des-
pedida dos dois será oa fronteira depois da
inauguração de uma ponto Internacional na
altura du ddades de Clorinda (Argentina)
eFalcon (Paraguai).

Bolívia
vigia os
presos

Patrulhas militares, com
ordem de liquidar qualquer
foco de rebelião, percorriam
ontem a região do Alto Ma-
dlri, onde está localizado o
campo de concentração de
presos politlcoe, do qual fu-
giram 11 detentos há dias
num avião multar seqüestra-
do rumo ao Peru.

As Forças Armadas aflr-
maram que informações ini-
dais coincidiram em que o
grupo contou com apoio e
cooperação externa para po-
der realizar o seqüestro. Pre-
sume-se 'oue no Alto Madiri
haveriam 

"grupos 
organizados

de castristas e maolstas que
auxiliaram os presos na fuga.

Espera-se uma declaração
oficial do Ministro do Into-
rlor, Andres Solich, que visi-
tou pessoalmente a região,
retomando a La Paz com um
relatório para o Presidente
Hugo Banzer, informando
quais eerSo as medidas ado-
tadas pelo governo e as con-
dusões a que chegou.

Luces vai
entrar em

S. Domingos
O Deputado venezuelano

Félix Luces não tem qual-
quer impedimento à sua en-
trada na República Dornini-
cana, segundo afirmou on-
tem a direção geral de mi-
gração,

O órgão assinalou que, re-
centemente, impediu que o lc-
gislador social cristão entras-
se no pais, devido a um "la-
mentável engano".

Juan Estrellas Rojas, dire-
tor de migração, pediu pübli-
camente desculpas a Luces
pelo inddente e, esclareceu
que, quando o fato ocorreu o
legislador foi confundido com
outra pessoa de mesmo nome
que está proibida de entrar
em território dominicano.

Luces foi preso em São Do-
mingos no último dia 29, na
terminal das Américas, quan-
do chegou para assistir a um
seminário de Educação, e
obrigado a retornar à Vene-
zuela.

Estrellas Rojas não disse
quem ê o outro "Félix Lu-
ce6", nem qual a sua nado-
nalidade.

Os produtores paraguaios de erva-mate
não puderam enviar um único quilo do pro-
duto ao mercado argentino, apesar de um de-
creto assinado pelo próprio Lanusse. que au-
torlzou a importaçáo de 8 mil toneladas em
1971. A Alfândega argentina, porém, até ho-
Je nío regulamentou a importação. Por ou-
tro lado. os empresários da madeira da Ar-
gentina estão fazendo presslo Junto ao Ml-
nlstérlo da Indústria para que nlo seja im-
portado o produto procedente do Paraguai e
do Brasil.

Lanusse terá de discutir estes assuntos
cora Stroessner e. quem sabe. com o presl-
dento brasileiro, na visita que prometeu fa-
ser ao Brasil em 1972. Deverá visitar tam-
bém a Colômbia e o Equador.

Militar não tem nada contra Perón
O Chefe do Estado-Malor do Exército

Argentino, General José Rafael Herrera,
afirmou em Mendoza que, na sua opinião,
nlo existem sanções militares contra o ex-
Presidente Juan Domingo Perón. Ao ter
consultado sóbre se o Exército aprovaria um
cidadão militar com o apoio civil ou das
Forças Armadas nu próximas eleições pre-
sidencials, respondeu que "é desejo do Exér-
cito que o pais se discipline constitucional-
mente, mas não pode fixar as formas ou a
política que levem a isto".

Em Madri, o novo secretárlo-geral do

tador e foi recebido no aeroporto pela pró-
prla esposa de perón, Isabel Martinez. Fon-
tes de Buenos Aires Informaram que Isabel
Martinez virá pròximamente à Argentina,
"em missão de unidade", acompanhada Co
secretário de Perón José Lopez Rega.

Campora tem conversado exaustivamente
com Perón, mas náo pôde ser localizado para
prestar declarações sóbre sua nomeaçáo. Pa.
rece que êle ficaria comandando apenu o
setor masculino do peronismo, Já que Juanl-
ta Larraurl mantém seu controle sóbre o
feminino. O antigo 8ecretário-Oeral Pala

SrfdleSSSda^SCHÍcár dino renundou por rio concordar com a dl.

Oampora, chegou para uma visita ao ex-dl- rislo de podêres.

Capriles deixa Caracas
e viaja para Manáguà

O Senador Miguel Angel Capriles deixou,
ontem Caracas, com destino á Nicarágua. |
cujo governo lhe concedeu asilo político. O
senador venezuelano abrigou-se na Embal-
rada nlcaraguense, cujo titular, Danilo San-
son, é seu genro, depois que um tribunal ml-
litar, que investiga a publicação, por dois
jornais de Capriles, de um Informe secreto
du fôrçu armadu sóbre u posições mlll-
tares colomblanu na fronteira, determinou
a sua detenção.

O Presidente Rafael Caldera concedeu
o salvo conduto para evitar uma disputa
com a Nicarágua, embora conslde-
rasse que não cabia asilo político no caso,
Mendonou-se a possibilidade de Caracas pe-
dlr a Manágua a salda do Embaixador San-
són, que acolheu o parlamentar depois de
ter sido advertido pelo Ministério do Exte-
rlor de que o asilo era Improcedente. Os
partidos de esquerda protestaram no Con-
gresso contra a ordem de pristo, que violou
a imunidade assegurada pela Constitrtção
da Venezuela aos membros do Parlamento.

Costa Rica pede fim do
acordo da Zona do Canal
O Chanceler de Costa Rica, Gonzalo Fa- j

do. propôs a anulação do tratado entre os
Estados Unidos e o Panamá, sóbre a Zona
do Canal, ao receber a condecoração da Or-
dem de Vasco Nunes de Balboa, que lhe foi
outorgada pelo governo panamenho. Fado
afirmou que os Estados Unidos "devem fazer
um gesto de grandeza, de acordo com sua
tradição democrática e pacifica e acertar
com o Panamá a anulação do tratado de
1903 sobre o Canal, substltuindo-o por outro
que regulamente de forma equitatlva a ope-

ração e defesa do Canal do Panamá, sem
pretender soberania sóbre a Zona, sem Pri-
vlléglos para seus habitantes, nacionais, sem
privar os panamenhos dos legítimos dire tos
que lhe proporciona sua posição geográfica
e eliminando pára sempre a irritante situa-

ção de se manter um governo dentro ie
outro governo". Declarou que a Costa Rica
espera que sejam aceitas "as Justas solicita-

ções que o povo panamenho defende através
de seu governo revolucionário."

Companhia Carioca Industrial
Cadastro Geral de Contribuintes n.° 33.323.809

Sociedade Anônima de Capitai Aberto
Registro GEMEC R-69/5066

Aviso aos Acionistas
Lembramos aos Senhores Acionistas possuidores

de ações ao portador que expira, a 08 de novembro
corrente, o prazo para recebimento, com direito à
opção pela isenção de retenção do Imposto de Renda
na fonte, dos dividendos aprovados pela Assembléia
Geral Ordinária realizada a 30 de abril de 1971, cuja
ata foi publicada no "Diário Oficial" de 08 de julho
de 1971.

Os dividendos de ações ao portador na0 reclama-
dos até a referida data de 08 de novembro de 1971
sofrerão o desconto na fonte, como não identificados.

Os Senhores Acionistas serão atendidos no ende-
reco abaixo, no horário das 14 às 17 horas:

Praça XV de Novembro, 34 — 12' andar
Setor de Ações
Rio de Janeiro — GB
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 1971

GENARO RANGEL
Diretor

44527

Diariamente, na seção "Altas/Baixa»", o Diretor
Econômico analisa as fichas técnicas das •mpj,esas,
em destaque, no* negócio* da* Bolsa» de Valores,
sejam ela* integrante* ou não do* índice* de va-
loriiacáo. Juntamente com a análise, quadro das
altas e baixas do dia.

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

MARRIOTT DO BRASIL
SUPRIMENTOS

AÉREOS S.A.
C.G.C. 33.845.548

F.R.R.I. — 350.539.00

Ficam convocados os se-
nhores acionistas de Marriott
do Brasil Suprimentos Aéreoa
S.A., a se reunirem em »i-
sembléia geral extraordiná-
ria, no dia 13 de novembro
de 1071, às 10 horas, na Md*
social, à Estrada do GaleSo
ns. 828/838, Ilha do Gover-
nador, nesta cidade, a Um
le tomarem conhecimento
iot atos praticados pola
Companhia Marriott Serviços
de Bordo e Hotelaria S.A.,
referentes ao projeto de In-
corporação da nossa eompa*
nhla àquela sociedade «no-
nima, deliberando a respeito.

Rio de Janeiro, 1 de no-
vembro de 1971.

MARRIOTT DO BRASIL
SUPRIMENTOS
AÉREOS S.A.

Regtnaldo. Lopes Rendeiro
Diretor Presidente

28358
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16 CORREIO DA MANHA — Rio do Janeiro, sábado, 0 do novembro do 1071 l.o CADERNO

Sadat
prepara
guerra

O presidente egípcio Anunr
Sadat assumiu ontem o Co-
mando Supremo das Fôrçns
Armadas, com um controle
direto sobre os militares. 'A
resolução, segundo a agência
seml-oficlal Mena, foi ado-
tada em vista da Importán-
cia da situação polltlco-ml-
Iltar que está atravessando
o pais".

Para os obfcrvadores. a
medida é o primeiro indicio
de que Sadat está adotando
na prática suas recentes ad-
vertènclas de que as últimas
oito semanas do ano seriam
cruciais para decidir sobre
se a crise no Oriente Médio
seria resolvida pacificamente
ou mediante um novo con-
flito armado.

O diretor do Jornal semi-
oficial Al Ahram. Moham-
med Helkal, disse cm um ar-
tlgo publicado ontem que Sa-
dat já tomou sun decisão "de
ncôrdo com Os princípios do
Egito e as necessidades de
sua segurança".

Hcikal acrescentou que é
impossível aceitar as íilll-
mas propostas de paz dos
Estados Unidos que defen-
dem a realização de conver-
sações Indiretas em Nova
York, com a mediação do
subsecretário de Estado Jo-
seph SIsco: "Estas produzi-
riam uma solução norte-
americana que Isolaria as
grandes potências, anularia
a resolução do Conselho de
Segurança da ONU (1967)
e sepultaria definitivamente
a missão do mediador das
Nações Unidas, Gunnar Jar-
rfng."

Em Telavlve, fontes, mlli-
tares observaram que b fato
do Sadat ter assumido o Co-
mando das Forças Armadas
de seu país talvez indique
que se sente ameaçado por
oficiais descontentes com seu
adiamento para reiniciar a
guerra.

Africanos
chegam
ao Cairo

Quatro chefes de Estado
africanos chegaram ontem ao
Cairo, procedentes de Telavi-
ve onde mantiveram uma sé-
rie de conversações com diri-
gentes israelenses, tentando
encontrar um ponto que per-
mita o inldo do diálogo en-
tre Israel e os países árabes,
e a longo prazo, a solução da
crise do Oriente Médio.

Leopold Senghor, do Sene-
gal, Joseph Bobutu, do Zai-
re, Yakubu Gowon. da Nigé-
ria e Ahmadou Ohldjo, da
República dos Camarões, fo-
ram recebidos no aeroporto
do Cairo pelo Presidente
Anuar Sadat, que algumas
horas antes havia assumido o
Comando direto das Forças
Armadas.

A delegação africana man-
teve ontem pela manhã, em
Telavive, uma última reunião
com a Primeira-Ministra
Golda Meir, na qual, segun-
do um comunicado distribuí-
do à imprensa, passaram em
revista tudo o que íoi trata-
do durante os dias que fica-
ram em Israel, cumprindo a
missão de paz encomendada
pela OUA.

Na cerimônia de despedi-
da, Senghor, o porta-voz do
grupo, declarou: "Estamos
satisfeitos pela forma agrada-
vel como fomos tratados. Re-
cebemos cooperação total e,
graças a Isso, o diálogo já co-
meçou e, com a ajuda de
Deus, renderá frutos".

O presidente israelense,
Zalman Shazar, respondeu
que acredita que "vossa vi-
site abriu uma nova era de
diálogo que levará à coope-
ração e ao entendimento nes-
ta região".

Senghor confirmou que o
grupo pretende voltar a Is-
rael dentro de duas sema-
nas, para novas conversações,
depois dos contatos que vai
manter no Cairo. Posterior-
mente, pretendem formular
propostas práticas para um
diálogo árabe-israelense na
Assembléia Geral da ONU.

Outro crime
misterioso
nos EUA

Um psiquiatra, sua mu-
lher e sua filha, de 12 anos,
foram encontrados mortos a
tiros, numa aparente combí-
nação de assassinato e suici-
dlo, na cozinha de sua man-
são de estilo colonial, em
Ann Arbor, no Estado de Mi-
chlgan.

As vítimas, Alexander Du-
kay. de 50 anos, ex-superin-
tendente-médico do Hospital
Estadual de Ypsilanü; Made-
Une, de 52 anos; e Lori Ma-
rie, de 12 anos, estavam ves-
tidos em trajes de dormir e
toram descobertos por um
dos filhos do casal, Alexan-
der, de 25 anos. Êle estava
dormindo no andar de cima,
quando ouviu os tiros, pouco
antes das oito horas.

Um revólver foi encontra-
do junto ao corpo do psiquia-
tra. Não havia Indícios, Ee-
gundo a Polida, de luta ou
entrada de estranhos.

MUNDO Serviço
internacional:

AFP, AP, UPI

e Rtuters/Lalin.

Radiofotos da

AP e UPI.

EUA explodem bomba se a
Corte Suprema não vetar

Entre os protestos mundiais e locais,
os norte-americanos preparam-se para cx-
plodir uma bomba de cinco mcgatons'na
ilha de Amchlkta, no arquipélago das Aleu-
tas. no Alasca. A decisão da Suprema
Corte do Justiça, última esperança dos
grupos pacifistas, foi adiada para poucas
horas antes do teste quo se realizará, hoje,
às 19 horas de Brasília.

Um telegrama de um quilômetro de
comprimento contendo 117 mil assinaturas
protestando contra a experiência, foi cnvln-
do por dois radialistas canadenses a Ri-
chard Nixon. Trinta e quatro senadores
subscreveram uma mensagem de protesto
enviada pelos congressistas Edward Bro-
oke, de Massachusetls. Abrahnm Rubicoff.
de Connecticut, c Hiram Fong, do Havaí,
à presidência. A casa Branca, entretanto,
negou-se a dizer quantas mensagens havia
recebido. "Foram estudados todos os as-
pectos do teste, inclusive os riscos poten-
ciais para a ecologia e resolveu-se levá-lo
adiante, por motivos Imperiosos de segu-
rança nacional" — disso um porta-voz.

Os adversários da experiência afirmam
que "a decisão de reallzá-la> apesar dos

protestos do Canadá. Japão, Peru e Suécia
c de milhares de pesoas no mundo inteiro
o nos Estados Unidos é outro sinal da in-
flexibilidade do governo, para obter uma
vitória na Indochina."

Toda esperança de uma suspensão le*
gal está nas mãos do juiz Warren Burger
da Suprema Corte, que recebeu o apelo de
oito organizações acusando a Comissão de
Energia Atômica (AEC) de não ter consi-
derado todos os riscos do teste, como exl-
gido por lei. A decisão deverá ser julgada
hoje, horas antes da realização da' prova
que gerará um calor de 3 milhões de graus
e uma força explosiva de cinco milhões
de TNT.

Outras sete organizações empenhadas
também na batalha legal colocaram'anún-
cios de página Inteira no The Wcui York
Times c no The Washinnton Post, pedindo
a Nixon, em carta aberta, que adie a ex-
plosão.

O presidente da AEC, James Schlesin-
ger, entretanto, está confiante na realiza-
ção da prova, tanto que viajou para o
Alasca com sua mulher e dois filhos.
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Scne/es/nger levou a família para provar que a bomba não faz mal

Kissinger controla CIA
A Casa Branca anunciou que o Presi-

dente Rlchard Nixon ordenou uma refor-
mulação nas operações de inteligência do
governo, conferindo ao diretor da CIA, Ri-
chard Helmes, um papel de supervisão mais
amplo.

. Fontes do governo disseram que Helms
Eerá exonerado de algumas rcsponsabillda-
des operacionais na CIA para assumir a 11-
derança do planejamento, revisão, coorde-
nação e avaliação de todos os programas o
atividades de inteligência. Por outro lado,
uma Comissão de Inteligência será criada

dentro do Conselho de Segurança Nacional
e será presidida por Henry Kissinger, asses-
sor presidencial para Assuntos de Seguran-
ça Nacional. A Comissão Incluirá o diretor
da CIA, o subsecretário de Estado, o subse-
cretárlo de Defesa, o chefe do Estado-Malor
Conjunto das Forças Armadas e o procura-
dor-geral. Helms presidirá uma comissão de
"Recursos de Inteligência", que se encar-
regará da preparação de um programa or-
çamentário para os gastos de Inteligência,
Haverá também um "grupo de assessorla"
para rever e avaliar as operações de intell-
gêncla.

Mais uma tormenta chega
até o Gôlf o de Bengala

Uma nova tormenta aproxima-se da
costa oriental da índia, onde na semana pas-
sada'pelo menos 10 mü pessoas foram mor-
tas por um ciclone. Boletins meteorológicos
Informaram que a tormenta foi localizada
a 40 quilômetros da costa do Estado de Orls-
sa e fotografias vla-satéllte indicam que ela
poderá tingir esta área ou' a de Bengala Ocl-
dental, hoje.

As informações sobre a intensidade da
nova tormenta variam. O Serviço Meteoro-
lógico de Nova Deli disse que é tão forte
quanto a de sexta-feira passada. O de Cal-
cutá, que é um pouco mais branda. Os ven-
tos do primeiro dclone atingiram 160 km/h
e as ondas, 4,5 metros.

As estações de rádio estão transmitindo
avisos ás áreas devastadas, onde ainda se

tenta superar a falta de água e alimentos,
Quatro helicópteros da Força Aérea lança-
ram sacos de arroz e outros suprimentos pa-
ra os habitantes das zonas Isoladas, uma par-
cela dos quatro ou cinco milhões atingidos
pelo ciclone e pelo maremoto.

Além da falta de alimentos, os ílage-
lados sofrem de sede. Os poços foram lnun-
dados pela água do mar e as fontes estão
contaminadas. Estão sendo cavados peque-
nos poços e consegue-se uma mistura de
água doce e salgada. O governo tentará en-
Vlar bombas manuais para facilitar o ser-
Viço. As aldeias de Rajnagar e Mahakal, no
distrito de Cuttack, são as áreas mais atln-
gldas, onde as comunicações com & capital
ainda estão interrompidas.

Paquistão invade de novo
Enquanto Indira Gandhi cm Wash-

lngton tenta convencer os Estados Unidos
a pressionarem o Paquistão para dar so-
lução ao problema dos refugiados bengalis,
anunciava-se em Nova Deli que dois ou-
tros caças paquistaneses invadiram o espa-
ço aéreo indiano sobre a região de Cache-
mira. Foram perseguidos por aviões da
força aérea da índia, que segundo seu co-
mandante, o Marechal P. C. Lal "está mo-
bilizada para responder a qualquer ataque
que possa ser lançado contra o país."

Em Dacca, anunciou-se que tropas pa-
quistanesas mataram 28 soldados Indianos
e feriram 30, quando 300 homens tenta-
ram ocupar o território de Goyian, ao nor-
te do distrito de Sylhet no Paquistão Ori-
ental.

O presidente paquistanês General
Yahya Khan visitou na quinta-feira a
fronteira do Punjab onde foi observar as
tropas concentradas. Yahya Khan está em
Lahore para uma visita de três dias e re-
cebeu uma petição, assinada por 42 per-
sonalidades de diversos setores, pedindo
que ponha em liberdade o xeque Mujibur
Rahman.

Mujibur, líder da proscrita Liga Awa-
mi, está sendo julgado por um tribunal
militar e o General Yahya Khan disse re-
centemente a uma revista norte-america-
na que o colocaria em liberdade "única-
mente se a nação o exigir". Segundo se
soube, Mujibur está em Lahore.

Caiu no Atlântico um
foguete dos europeus

Fracassou totalmente, na manhã de
ontem, a primeira experiência em vôo do
foguete Europa-2, lançado da base de
Kuru, na Guiana Francesa. Dois minutos
e 40 segundos após o lançamento a acele-
ração do foguete reduziu-se rapidamente
e os aparelhos de controle em terra regis-
traram perda total das indicações telemé-
tricas do segundo estágio. Imediatamente

o engenho caiu no Atlântico, a 487 km de
Kuru.

Havia grande esperança com relação
a esta experiência. Somente após alguns
estudos é que as causas do fracasso po-
derão ser identificadas, mas acredita-se
que a anomalia ocorreu quando o primei-
ro estágio (inglês) e o segundo (francos)
deveriam se separar.

6 milhões
de fiéis

ucranianos
Na União Soviética, ondo

existem cerca do 6 milhões de
católicos ucranianos, por lei,
todo cidadão tem direito de
praticar qualquer religião.
Mas, nem sempre Isso aconte-
ce, porque à regra geral se
contrapõem normas especiais
de direito criminal, condido-
nando a liberdade religiosa
aos interesses do Estado.

A Igreja Católica Ucrânia-
na, que acaba de dar Inicio
ao seu próprio Slnodo, tem
quatro bispos que estão pre-
aos. Um délcs é o Bispo Vcll-
chovskl, setuagenárlo, que es-
tá preso desde janeiro de 1969,
condenado a 3 anos de reclu-
são, depois do ter cumprido
pena de 10 anos — 1946 a
1956 — quando a Igreja Ucra-
nlana Integrou-se na Igreja
Ortodoxa em 1946.

A lei que permite o que se
poderia chamar de liberdade
religiosa, pode sofrer restrl-
ções em razão do artigo 142
do Código Penal Soviético, que
pune, com até três anos de re-
clusão, as transgressões às leis
que determinam a separação
da Igreja do Estado c da Es-
cola do Estado. Assim, o cren-
te não pode ensinar religião a
seus filhos,

Com apoio no artigo 227 do
mesmo Código Penal, pode ser
punido com cinco anos de prl-
são ou com a pena de exílio,
quem incentivar atividades
religiosas "prejudiciais à saúde
dos cidadãos" ou quem incitar
pesosas a "recusar participa-
ção em atividade social ou
cumprimento de suas obriga-
ções cívicas".

Informações de publicações
clandestinas — na Rússia elas
também existem — dão con-
ta de que a Igreja Ucranlana,
que é considerada ilegal des-
de 1945, é vítima de constan-
tes perseguições.

Recentemente, chegou à Co-
missão dos Direitos Humanos
da ONU, uma petição de ca-
tóllcos da região dê Gorky, re-
damando contra o direito que
lhes vem sendo negado de
abrir novas igrejas,

O exame do assunto pela
ONU coincide com a realiza-
ção do Sinodo de Roma, dos
bispos ortodoxos, contra a
vontade do Papa. Seria o St
nodo uma reação contra os
esforços baldados do Vaticano
em obter, por vias dlplomátl
cas, a liberdade religiosa para
os católicos ucranianos, cujo
número— 6 milhões do total
de 8 milhões de adeptos no
mundo Inteiro — atesta que
neles se assenta a base real
da Igreja Ortodoxa.

D. Aloísio eleito para
conselho no III Sinodo

O III Sinodo Mundial dos Bispos de-
slgnou os membros que Integrarão seu con-
solho permanente. O Presidente da Conte-
rôncla Nacional dos Bispos do Brasil (..,.
CNBB), Aloísio Lorscheldcr, foi um dos
eleitos, Juntamente com dois europeus,
dois asiáticos, dois africanos, um norte-
americano c outro latino-americano. Os
três membros restantes serão nomeados
pelo Papa.

A eleição ocorreu na segunda vota-
ção, pois na primeira nenhum dos candl-
datos alcançou o número' necessário de vo-
tos. O maior votado foi o Arcebispo de
Karachl, Joseph Cordeiro, com 117 votos.
O menos, o arcebispo panamenho, Marco
Gregórlo McGrath, com 61. Dom Aloísio
Lorschelder recebeu 85 votos.

O slnodo chegou a seu final sem ter
conseguido ainda um acordo sobre o cell-
bato e a justiça social. Quatro das cinco
partes de um documento sobre a justiça
no mundo foram rejeitadas ontem. A únl-

ca porte da declaração que foi aprovada i
a que diz que o espirito religioso está pre-
sente no mundo atual e é sua esperança
para o futuro.

O Item sobre a distribuição das rlque-
zas foi rejeitado por 81 votos a 21 e 83 pro-
postas de emendas. A parte relativa às for-
mas para se conseguir justiça foi reprova-
da por 12 votos a 13 e 106 propostas pedln-
do reformas. O capitulo íôbre a missão da
Igreja foi rejeitado por 118 a 18. Não se
Informou, porém, qual o tcôr das emendas
apresentadas.

O slnodo será encerrado hoje com um
discurso de Paulo VI e com o resultado
da votação. Ontem L'Osservatore Homano
concltou os bispos a demonstrarem "unànl-
mldade, pelo menos moral", sobre a reco-
mendação pontifícia para a ordenação dos
homens essados. O jornal do Vaticano de-
clarou que, "a votação deve representar a
hora da verdade e da luz".

D. Avelar aponta otimismo
Numa entrevista concedida no Vaticano,

o presidente da Comissão Episcopal Latino-
Americana (Ceiam), o bispo brasileiro Ave-
lar Brandão Vilela, afirmou que o sinodo
terminou de mandra otimista, porque con-
siderou a realidade da vida no tema da
Justiça. Lembrou também a missão cônsul-
Uva da reunião, que fornecerá recomenda-
ções ao Papa.

"A Igreja vive dias excepcionais de sua
Historia em seus aspectos Internos e exter-
nos. O Slnodo terminou de maneira otlnvls-
ta porque considerou a realidade da vida

no tema da Justiça. Hoje não é fádl falar
da justiça por parte da Igreja, porque ela
é sempre criticado, qualquer que seja a po-
slção que adote. Mas a Igreja quer ser sa-
cramento de Cristo e compromete-se a pu-
rlficar-se a st mesma e ao mundo."

Depois de assinalar que "a Igreja se faz
Intérprete da necessidade de Justiça", Dom
Avelar Brandão salientou que "embora, nes-
se campo nao seja fácU encontrar um» solu-
ção, não se deve recorrer à violência porque
não é um método evangélico de pregar a
Justiça".

Ucranianos criaram comitê
O discutido slnodo dos bispos de rito

ucraniano terminou, após nomear uma Jun-
ta autônoma que regulamentará o rito em
nível mundial e elaborará o projeto de sua
primeira constituição. Não se confirmou ofl-
clalmente entretanto se as relações entre o
Vaticano e Moscou foram criticadas pelos
delegados ao slnodo ucraniano.

Fontes bem informadas disseram que o
Cardeal Josef SllnyJ, que assumiu o manto
de patriarca, e outros 15 bispos não Unham
recebido resposta a dois pedidos de audlên-
da com o Papa. O pontífice tentou proibir
a reunião dos ucranianos, afirmando que
um slnodo somente pode ser realizado por
um patriarca e cm seu próprio território.

Cardeal: Sinodo foi alerta
Em A Voz do Pastor de ontem, o arce-

bispo do Rio de Janeiro, Eugênio Salles, re-
leriu-se ao Slnodos dos Bispos, -'uma va-
liosa contribuição para alertar a consclên-
cia internacional sobre o drama em que vive
a humanidade hoje."

"Em multas intervenções — disse D. Eu-
gênio —, os padres slnoldais chamam a aten-
ção para o grave problema que surge no
Mundo entre um desejo de unidade, de con-
tatos. de conversações e, ao mesmo tempo,
um profundo desequilíbrio do poder e dos
bens econômicos, responsabilidade e auto-
nomia cultural. A tecnologia tende a aumen-
ter a cencentração de riquezas nas mãos de

uma minoria de nações. E graças aos meios
de comunicação social, cresce a consciência
desse fato e aumenta o mal-estar."

Sobre a violência, "tudo o que fere o res-
peito à pessoa humana, fere a Justiça. O cas-
tlgo do criminoso Jamais pode incluir qual-
quer ação contrária à dignidade do ser cria-
do à imagem de Deus. Quem procura justl-
ficar o emprego de meios condenáveis sob
pretexto da busca de fins bons, Injeta nas
velas de um povo o veneno pernicioso da sub-
versão dè valores. Combater o mal com as
armas do mal é o aniqullamento da estru-
tura moral de uma nação. Quez o fizer não
pode usar o nome de cristão".

Delegação de Pequim
chega dia 10 na ONU

O ministro interino do Exterior da China, Chi Peng-
Fei, comunicou ao Secretário-Geral U Thant que a dele-
gação chinesa à XXVI sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas partirá de Pequim no próximo dia 9, têr-
ça-feira, devendo chegar à sede da organização no dia
10 ou 11, precedida por um grupo de seis funcionários,
quo se apresentarão na segunda-feira.

O embaixador no Canadá, Huang Hua, que foi de-
signado representante permanente da China na ONU, co-
munícou ao governo de Ottawa que deixará seu posto
no dia 9. A delegação reservou acomodações num gran-
de hotel do centro de Nova York, e diplomatas argeli-
noa adiantaram que os chineses 6e Instalarão, inicialmen-
te, nas dependências da missão da Albânia.

O secretariado da organização desmentiu que Pequim
houvesse pleiteado à Secretaria Geral Adjunta para As-
suntos Políticos Especiais, atualmente ocupada pelo nor-
te-americano Ralph Bunehe, enquanto pedia à chancela-
ria chinesa a nomeação de seu representante no Comitê
de Estado-Malor. O comitê, integrado pelos dnco mem-
bros permanentes do Conselho de Segurança, assessora o
órgão sobre questões militares ligadas à manutenção da
paz.

Albânia vê perigo
nos imperialistas

O chefe do governo da Albânia — o único país alia-
do à China Popular na Europa Oriental — Mehmedt
Shehu, num relatório sobre as diretrizes do Quinto Plano
Qüinqüenal dirigido ao VI Congresso do Partido do Tra-
balho, afirmou que a situação nos Bálcãs, Europa e no
mundo "está cheia de perigos", e insiste na necessidade
de reforçar a vigilância e a "preparação para o combate
frente ao imperialismo norte-americano e social imperia-
lismo soviético".

Depois de denunciar "os apelos à conciliação" lança-
dos pelo "revisionista moderno Brejnev e seus lacaios"
e de protestar contra a "doutrina revisionista dasobera-
nia limitada", Shehu declara que a Albânia, ainda que"amante da paz", "não venderá jamais em seu nome, a
liberdade e o socialismo".

"A Albânia será sempre fiel ao marxismo-leninismo,
ao anüimperaalismo e ao anti-revisionismo". O chefe do
governo albanês resumiu em seis pontos as principais
orientações do Plano Qüinqüenal 1971/1975, e entre elas
se destaca o desenvolvimento da indústria pesada e mo-
dificação de suas estruturas.

A campanha romena
O ministro romeno da Educação, Mircea Malita, de-

darou que o governo está seriamente preocupado de que
o comunismo não tenha se arraigado na juventude, em
parte pela maneira excessivamente teórica de como se
apresentaram os fenômenos sociais e econômicos, as ver-
dades marxistas, segundo explicou.

Os observadores ocidentais analisaram ontem os pri-
meiros indícios de que a campanha ideológica do Pre-
sidente Nicolae Ceausescu poderá limitar sua independên-
cia em matéria de política externa, para aproximar-se
mais da União Soviética.

O indício da mudança na política exterior se íêz evi-
dente quando fontes autorizadas do comunismo da Eu-
ropa Oriental confirmaram que a Albânia, o único país
aliado à China Popular, não havia convidado uma delega-
ção romena para seu congresso do Partido durante esta
semana. Os diplomatas ocidentais acreditam que a Al-
bania concluiu que a Romênia voltou à zona de influcn-
cia soviética.

Fascistas espanhóis
destroem Picassos

Sete fascistas, proclamando-se "comandos da luta an-
ti-roarxista", destruíram com ácido e navalhadas 25 gra-
varas de Pablo Plcasso da exposição que a galeria Teo,
localizada no centro de Madri, promovia em celebração
ao nonagésimo aniversário do artista.

Os extremistas deixaram volantes exaltando o gene-
ralíssimo Francisco Francos e insultando o "marxista e
militante do Partido Comunista", Picasso de "anti-pa-
triota, homossexual, pornográfico", e outros adjetivos im-
publicávels. A proprietária da casa de arte, Elvira Mig-
noni, informou que os prejuízos montam a 85 mil dó-
lares. • .

A Polícia franquista anunciou que estava buscando
03 autores da ação. No entanto, essa mesma Polícia proi-
biu recentemente a realização de uma conferência sobre
o artista, que dirigiu o Museu do Prado antes da der-
mibada da democracia no país em 1939, quando Picasso
exilou-se na França.

IRA atacou legação
inglesa no Vaticano
A Policia guardava ontem os prédios diplomáticos

e comerciais da Grã-Bretanha em Roma, após um aten-
tado contra a missão deste pais na Santa Sé, cometido
pelo Exército Republicano Irlandês (EtA).

O Ministro Desmond Crawley, chefe da delegação,
disse que a explosão provocada por uma bomba, contendo
meio quilo de pólvora, quebrou uma janela do edifício
e feriu gravemente um transeunte.

A sigla inglesa do Exército Republicano Irlandês
apareceu escrita com tinta preta debaixo da janela onde
foi colocada a bomba.

Pouco depois da explosão, a polícia começou a guar-
dar outros edifícios diplomáticos e comerciais ingleses
em Roma, entre eles, os da British Overseas Airways
Corporation (Boac) e da British European Airways
(BEA).

A Polícia anunciou a prisão de cinco jovens que
pichavam muros nas imediações, mas acrescentou que
foram libertados pouco depois.

Na fronteira entre a Irlanda do Norte e a República
da Irlanda, um comando do IRA explodiu um posto adua-
neiro, sem provocar vítimas.

Imposto ameaça a
imprensa italiana

Vários jornais e políticos italianos denunciaram ontem
como atentado à liberdade de imprensa uma proposta do
Ministro do Trabalho, Cario Donat Cattin, aplicando
um imposto aos órgãos de grande circulação, para fi-
nanciar pequenas publicações e as partidárias.

Cattin propôs que o governo aplique um imposto de
25 por cento sobre as rendas de publicidade dos jornais
e a rede de rádio e televisão do Estado.

O Ministro de Finanças, Luigi Preti, declarou que
nunca aceitaria tal imposto, mas acrescentou que o go-
vêrno deve fazer algo para aliviar a situação crítica dos
jornais italianos, muitos dos quais sofrem prejuízos.

O jornal II Messaggero comentou que a proposta tem
"finalidade clara: silenciar as vozes que têm condenado
a proliferação de escândalos, corrupção e conluios poli-
ticos".

Enquanto isto, os funcionários da agência nacional
de Seguro Social começaram uma greve de uma semana,
que priva cinco milhões de empregados estatais de auxilio
médico gratuito.

Os grevistas protestam da demora governamental
para nomear um presidente e um diretor-geral para
a agência.
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MIE
Estarim volta bem e

em turma muito fraca
Estarim reaparece íora de turma esta

tarde na Gávea, disputando um páreo fia-
co para seus recursos, O filho de Estenso-
ro, em sua última apresentação, correu o
Grande Prêmio Cruzeiro do Sul, em junho,
arrematando descolocado. Depois da corri-
da, apareceu com um boleto inchado e foi
retirado de treinamento, para ser curado.

Voltando aos trabalhos, não produziu
nenhum exercício forte, mas está bem mo-
vido e pronto para uma boa atuação. A
turma que vai enfrentar é fraca, bastan-
do lembrar que além de ter corrido o Der-
by, foi quarto lugar no Grande Prêmio Pre-
sidente Vargas, ganho por Astro Grande.
E, em sua última vitória, na pista de areia,
deixou a vários corpos Qua-Quá e Mora-
gogi,

Dos seus adversários, esta tarde. Mon-
soon é o que reúne maiores possibilidades
do vitória, no caso de Estarim sentir a au-
sêncla de 5 meses. O filho de Haseltlne
vem de vitória sôbre Mlrage e Chaveiro,
na milha, e melhorou bastante depois dessa
corrida. Seu trabalho para a corrida de ho-
je foi dos melhores da semana, de modo
que vai ao páreo com excelente preparo.

VOLTA BEM

Na eliminatória de potros nacionais (ia
3 anos, sem mais de uma vitória, Grand
Prlx reaparece de vários meses de ausôn-
cia, mas multo bem trabalhado, o penslo-
nista de Artur Araújo já figurou com des-
taque entre bons potros da turma, notada-
mente quando arrematou em terceiro para
Kamel Kin e Don Mano, num páreo dispu-
tado na grama, terreno em que serA corri-

da a prova de hoje. Grand Prlx atuará em
parelha com Djumo, que vem de boa perfo-
mance, chegando em quarto lugar no pa-
reo ganho por Mister Cadlr sôbre Kadico,
na grama. Portanto, a parelha do treinador
Artur Araújo tem muitas possibilidades na
carreira. ,

Dor adversários, aparece com chance
o estreonte Uvalde, um filho de Iror. que
correu cinco vezes e obtevo duas vitórias
no Tarumã. Uma dessas vitórias foi sôbre
a Arndulcc. uma excelente potranca que
corre amanhã, em Cidade Jardim, o Gran-
de Prêmio Diana. Uvalde estréia bem pre-
parado, tendo passado a distância de 1.500
metros duas vezes, agradando em ambas.
Na primeira, há cuinze dias. marcou 99?,
terminando bem ao lado do potro Nice Guy.

Tem chance ainda na carreira o potro
Endrigo. que vem de derrotar Newcomer
c Ynbun. no bom limpo de 84s2/5, para
1.400 metros.

RETROSPECTO

No sétimo páreo. Royal Serge surge
i^mo a indicação do retrospecto. É verda-
de que, em sua última corrida, fracassou
no páreo em que Momo derrotou Newoort.
Mas sofreu percalços. Antes, vinha de boas
corridas, uma delas um excelente quarto
lugar, no páreo em que Mister Cadlr derro-
tou Momo. Che«ou a um corpo do sranha-
dor. Está em ótima forma e dificilmente
deixara escapar a vitória.

Seus principais adversários são Feroz,
que reaparece bem trabalhado, e Búlsaro,
que não tem confirmado os bons exercícios.

A reunião de amanhã tem o seu iní-
cio marcado para 14 horas 'e o último pá-
reo será corrido às lBh20min.

Montarias e últimas performances
1.° Páreo — Às 14h - 1.500 metros — Prêmio: CrS 6.500,00

1—1 Estarim, O. Cardoso ... 57
2—2 Monsoon, G. Menezes 57

3 Yaguar, J. Machado ... 57
3—4 Epigrama, C. Gomes ... 57

S Clarlus, G. F. Almeida 57
4—6 Formal, J. Santana .... 57

7 The Table, C. R. Carv. 57

18?(21)Ithone
l?(12)Mlrage
49(15)Teheran
39(15)Teheran
19( 8)Abadáo
29(15)Teheran
7?(15)Teheran

2.4C0
1.C00
1.400
1.400
1.090
1.400
1.4C0

GMc
NU
AP
AP
AE
AP
AP;

148S3
ll)2s2

B9s
8!>S

1U3S1
89s
89s

A.P. Silva
E. Freitas
F. Costas
S. d'Amore
C. Morgado
A. Corrêa

M. Mendes

2.° Páreo — Às 14h3min — 1.400 metros — Grama — Prêmio: Cr$ 5.500,00

1-1 Iatrick, R. Ribeiro 55
2—2 Happy Excellent, G. M. 58

3 Piazza, F. Carlos 55
3—4 Elmeriana, A. Ramos .. 55

5 Endylha, A. Garcia .... 57
4—6 Jurutl, A. Santos 54

" Juplcal. G. F. Almeida 54
" Jada, C. Valgas 54

8»(10)Flower Day
6?(10)Macauba
W( 7)Our Qucen
69( 7)Miss Faísca
8?(10)Macauba
W 8)Our Queén
59( 7)H. Excellent
59(10)Macauba

1.500
1.5C0
1.300
1.300
1.500
1.300
1.300
1.500

AP
AP
AP
NP
AP
NU
NL
AP

<J6s
95S3
B:is2
81s
»3s3
82s4
K2sl
«3s3

W. Aliano
R.A. Barbosa
J.A. Limeira
R. Silva
L. Ferreira
M, Souza
M. Souza
N. Pires

3.° Páreo — Às 15h — 1.300 metros — Grama — Prêmio: CrS 6.500,00

1—1 Intactus, A. Machado 57
2 Zodlac, A. Garcia 57

2—3 Murmúrio, L. Corrêa 57
4 Rogai, J. Machado 53

3—5 Ensejo, R. Ribeiro 59
6 Poaran, A. Portllho .... 57

4—7 Quá-Quá, G. F, Almeida 57
8 Sul, G. Menezes ...;.... 57
" Paraíso, M. Santos 57

19(13)Pelotense
19(13)01har
39( 7)Caroatá
59(15)Teheran
19( 9)Mar Sal

U9( 6)Ariano
29( 6) Ariano
39(10)Staccato
99(l0)Staccato

1.200
1.300
1.300
1.400
1.300
l.COO
1.100
1.600
1.600

NMc
AL
GL
AP
NE
NMc
NMc
AL
AL

75sl
SÍS2
75s4
mis
«lsl!
ii0s3
6ils3

lOls
lflls

C. Pereira
C. Morgado
Z.D. Guedes
E.P. Coutlnho
A. Araújo
W.G. Oliveira
C. Tourlnho
G. Feljó
G. Feljó

4.° Páreo — Às 15h30min — 1.500 metros — Grama — Prêmio: Cr$ 6.500,00

1—1 Júlio Flores, C. Oliveira
2 Angico, A. Ramos ....

2—3 Telebom, R. Carmo ....
4 Listo, R. Ribeiro
3—5 Abadão, J. Santana ..
6 Encantador, A. Pinheiro

4—7 Toronado, A. Garcia ..
8 Mazarfino, G, Menezes ." Regai, P. Rocha 

29( 8)Mlrage
119(13)Epitàcio

• 19(10)C. Negro
79( BÍMIrage
79(13)Xanthi
49( 8) Mlrage
79( 9)Plnóquio
29(13)Xanthi

U9( 8)Mlrage

1.500
1.200
1.400
1.500
1.000
1.500
1.200
1.6C0
1.5O0

CL
AL
AL
GL
NE
GL
NL
NE
GL

"lE
7.'is2
8!U4
üls

10:ií2
91 s
7fis

103s2
91s

B. Ribeiro
R. Silva
N.P. Gumes
C. Ribeiro
D. Santana
W. Aliano
C. Pereira
F. P. Lavor
F. P. Lavor

5.° Páreo — Às 16h — 1.400 metros — Gramo — Prêmio: Cr$ 7.500,00

1—1 Mors, G. Menezes .... 56
2 Messe, A. Ramos 56

2—3 Serinette, G. F. Alme. 56
4 CasUda, A. Garcia 56

3—5 Resy, J. Portllho 56
Grey One, J. Machado 56
Dauma, P. Rocha ....... 56

4—8 Reine Suzy, C. Veiga 56
" Roma Delia, G. Fag. .. 56
9 Boneagle, J. Garcia ... 56

49(10)Aerci
19( 8)Red Coat
29( 8)Amoremio
19( 9)Fatime
59(10)Kahari
19( 9)Karnauba
19(14)GGertrud
39(10)Aerci
49Í 8)Amoremlo
59( 8)Amoremio

1.500
1.300
1.600
1.000
1.600
1.300
1.4C0
1.500
1.000
1.600

AL
GMc
AP
AU
GMc
AU
GL
AL
AP
AP

J8sl
78s4

103?
63s
tdis
K!sl
86s
»'isl

103s
103s

J.L. Pedrosa
C. Tourlnho
G. Feljó
W. G. Oliveira
P.F. Campos
P. Morgado
J.A. Limeira
E. Coutlnho
E. Coutlnho
R. Silva

6.o Páreo — Às 16h35min — 1.400 metros — Groma •— Prêmio: CrS 7.500,00

1—1 Uvalde, A. Garcia 56
2 Leênico, M. Alves 56

2—3 El Torrito, G, Menezes 56
•• Neutrin. A. Portllho .. 56
4 Hazim, J. Machado .... 56

3—5 Djumo, A. Santos 56
" Gran Prlx, F. Menezes 06
6 Kllly, M. Santos 56

4—7 Endrlgo, A. Ramos .... 56
Conde Faarrapo, E. M. 56
Pagoh, G. F. Almeida .56

29( 7)Aradulce
59( 9)Mr. Cadir
29( 7)Newport
U9(7)Newport
89(10) Albarone
49( 9)Mr. Cadir
69( 7)Don Mano
89(10)Macadam
19(10)Newcomer
49( 7)Newport
79(12)Royal Lancer

1.200
1.600
1.200
1.200
1.200
1.600
1.300
1.300
1.400
1.200
l.COO

AU
GMc
AL
AL
NP
GMc
AE
NU
GL
AL
GMc

77s3
97s4
74s
74s
7õs
<J7s4
Slsl
80s2
'I4s2
74 s
97s3

F.P. Lavor
S. Morales
W. G. Oliveira
W. G. Oliveira
J.C. Lima
A. Araújo
A. Araújo
G. Feljó
R. Silva
M.F. Neves
E. Cardos

7.9 Páreo — Às 17hl0min — 1400 metros — Gromo — Prêmio: CrS 7.500,00

1—1 Royal Serge, A. Ramos .
Nacano, A. Portllho ...
Royal Daddy, C. Gomes

2—4 Arpesani, G. F. Fag. ..
Exploration, G. Fag. ...
Ferreiro, J. Portllho ...

3—7 Mabre, A. Santos ......
Happy Paradise, G. M.
Queira-me, C. Oliveira .

10 Hepta, F. Machado ....
4-11 Feroz, A. Machado 

12 Búlgaro, J. Tinoco ....
13 Cordon B1eu, N. Corre
14 The Bandit, D, Milanez

79( 9)Momo
49( 8)Newcomer

Estreante
49(ll)Grumio

Estreante
69(ll)Grumio

Estreante
U9( 9) Amoroso
119(13)E1 Zumbi
99(13)Kadlco
99(12)Volex

119(12)Sentiment
89(10)Endirgo
79( 8)Newcomer

1.500
1.500

1.200

1.200

1.2C0
1.40b
1.300
1.500
1.300
1.400
1.500

GMc
GMc

Estreante
NP

Estreante
NP

Estreante
NP
GL
GMc
AL
AU
GL
GMc

9U2
92s4

76sl

(6sl

75^1
7Us2
78s2
95í2
«2s
84s2
92s4

Silva
Ribeiro
Coutinho
Morgado
Ferreira

P. Gomes
Souza
A. Barbosa
Souza
Corrêa
Pereira
Mendonça
Aliano

Palm F9

8.° Páreo — Às 17h45min — 1.300 metros — Prêmio: Cr$ 5.500,00

1—1 Monte Bonito, J. M., ...
Xan-Hier. G. F. Alm.

Estil, J. Aliaga •••¦•••••
2—4 II Major's. C. R. Varv.

Libertin, R. Carmo ....
Camaguey, G. Menezes

3—7 Cadlrvés, A. Garcia ....
Velvety, D. Milanez ...
Manto, N. Corre ......

4-10 Felix-Léo, L. Caldeira .
11 Painel, A. Ramos ......
12 Hemingway A. Machado
13 Ecabá. R. Ribeiro 

29( 9)Desvêlo
19(ll)Quelme
69(9>n Major'i
39( 9)E1 Manlcero
59( 7)Graveto
19(15)Talxlzelro
39( 9)Desvêlo

139(15) Sol Dourado
69(ll)Xan-Hier
59( 8)Samuara
49( 9)Desvêlo
59( 9)Desvêlo
U9( 7(Graveto

1.300
1.200
1.300
1.300
1.600
1.200
1.200
1.300
1.300
1.200
1.3C0
1.300
1.300

AP
NL
NL
NL
NP
NMc
NL
AP
NP
NL
NMc
AP
AP

82s2
76s
82s3
82s3

102s
75s3
76s2
82s2
82s
7Bs
81s2
82s2
R2s2

W. Penelas
G. Morgado
A.P. Silva
E.P. Coutinho
N.P. Gomes
Z.D. Guedes
A. Corroa
S.d'Amore
O.B. Lopes
G. Feijó
P. Morgado
W. Meireles
A. Nahid

9.° Páreo — Às 18h20min — 1.200 metros — Prêmio: Cr$ 5.500,00

1—1 La Diva, P. Rocha ....
2 Demolidora, C. Pens. .

2—3 Paranácity, H. Ferreira
4 Chachtil, D. Milanez ..

3—5 Fulmine. J. Castro ...
Mano Abierta, G. F. A.
Taya, M. Alves 

4-8 Epinótica. A. Ramos ..
9 Happv Highness, G. M.

10 Jarada, J. Tinoco 

39 ( 9)Over Fly
49( 7)Jarada
29( 9)Over Fly
69(ll)Ogala
19( 7)Ninasola

U9( 9)Caraboa
39( 7)Nimbus
59( 9)Over Fly
89( fllOver Fly
1°( 7)Itaparica

1.200
1.000
1.200
l.COO
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
1.000

AL
NU
AL
AP
AP
NP
NP
AL
AL
NU

76s4
63s4
76s4
63s3
84s
83s3
76s2
76s4
76t4
63s4

F.P. Lavor
C. Pereira
C. Brito
Z.D. Guedes
M. Mendes
H. Tobias
H. Bobias
G.L. Ferreira
J.L. Pedrosa
J.W. Viana
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Oraci é o jóquei de Estarim, sua única montaria esta tarde

Amanhã o Grande Criteriuni
1.* PARF.O — As Uhllltnhi

1.6(10 metros — CrJ fi.30n.ini
AREIA.

1—1 Platão, G. Fagundes ..
2—2 Ladim F. Menezes ...

3 Jornada, J. Castro ..
3—4 Amarguito. M. Alves

5 Jok, G. Meneses 
4—6 Flurirl, A. Garcia ....

" Gru-Gru, C. Oliveira .

GRANDE PRÊMIO "LINNEO DE
PAULA MACHADO'

55

Kü
. 56
. 5C
. 6C

2.» PAREÔ — As 14h4«mln —
1.500 metros — CrJ í.500,00.

Kit
1—1 Bravaton. J. M. Silva . 57

2 Fataka. R. Carmo .... 57
2—3 Cabra, J. Tinoco 57

4 Bonaflor. J. Portllho .. 57
3—5 Xenotina, M Alves ... 57

6 Blondik, A. Garcia .... 57
4—7 F. Girl, G. F. Almeida 57

Abadena, L. Garcia ... 57
Olmeira, J. Machado ... 53

3." PAREÔ — Às 15h10mln —
1.400 metros — CrJ 5.500,00.

INÍCIO DO CONCURSO DE 7
PONTOS

Kç

1—1 Qulnquet, A. Garcia .... 08
2 B. D'Agua. J. Machado . 50

2—3 Sol Dourado. A. Ramos 53
4 Evenfall, J. M. Silva .. 50

3—5 Foreignor, J. Brizola .. 53
C, Imperator, G. Meneses . 53

4—7 Halesco, J. F. Fraijn .... 51
Malicieux, F. Carlos .. 50
Cadies. G. F. Almeida .. 50

4.» PAREÔ — As 15h40mln —
1.400 metros — CrJ 5.500,00.

1—1 .lessó James. A. Garcia
2 Luty, D. Milanez ....

2—3 Idi, E. Marinho 
4 Hemingway. N. correra

3—5 Endyclod, R. Ribeiro
Desafio. J. M. Silva .. 55
S. Quentln, G. F. Almeida 54

4—a Outlaw, C. Gomes  54
9 Qulrlmbo, R. Carmo ... 56

lp Hockford, P. Rocha ... 54

5." PABEO — As 16W5min —
1.400 metros — CrJ 7.500,00.

Ke
. 56
, 56
. 56

56

1—1 Venenosa, J. M. Silva
Mlapa. A. Santos ...
Floreal, F. G. Silva

2—* Que Graça. L. Garcia
Yemel. J. Santana  50
D. Ouica, G. F. Almeida 56

3—7 Filomena, A. Garcia .... 56
H. Fantasy, G. Meneses 56
Norpa, J. Brizola 56

10 Anah, R. Ribeiro  50
4-11 Necket J. Machado ... 56

12 Elogia,' A. Ramos  56
13 Cambica, A. Machado . 56

" Ródia, C. R. Carvalho . 56

6.» PAREÔ — As 16h50mln —
2.000 metros — CrJ 60.000,00.

1—1 Kamel Kin, A. Garcia
2 Kurós, J. Reis 
:t Swale, J. Pinto 
4 Mr. Cadir, G. FaRiindcs 50
" Nehemias, L. Corroa .. 56

2—5 Royal Lancer. J. Queiroz 50
G Ulvador, N. correrá .... 50

Manlceira, J. Portilho . 50
El umbi, J. Aliaga .... 56

" tdlpo-Rel, F Mala ... -50
3—9 Talfu, A. Ramos 56" Quanzo, C. R. Carvalho 56

" Quloco, H. Vasconccllos 5K
10 Quldrige J. Souza 56
11 Mimos. A. Santos  5fi" Babareu J. Machado .. 56

4-12 Nickname. F. Estêves . 58
13 Giardino, A. Machado .. 53
14 H. Musical, G. Meneses . 5ü¦" Cantlguin, R. Carmo ... 56
15 Estuoso, R. Ribeiro ... 56¦' Newcomer, C. Valgas .. 50

7.' PAREÔ — As 17h'íSmln —
1.600 metros — CrS 4.500,00 —
AREIA — BETTING.

Kg
1—lTown Rear, C. Oliveira . 58" Ocírano, A. Garcia  57

2 Tinkerbell, A. Ramos ... 56
2-3 Litomar. C. Valgas  53

Hicto, D. Milanez  51
Don Rufino, J. Tinoco . 54

3—6 Ornato, A. Machado .. 57
" Verus, J. Machado .... 57
7 Negrlnho. G. Meneses .. 58

4—8 Furrlel, J. Garcia  54
9 Rosalia, C. Gomes  53

10 Premier, J. Portilho .... 52
" Nlmbus. R. Carmo  Sfi

8.» PAREÔ — As líh.-úntin
1.600 metros — frS 5.500,00
AREIA — BETTING.

1—1 Ulhan. G. Meneses ...
2—2 Farolero. A. Ramos ...

3 Keilco. J. Machado ..
3-4 El Ksar, A. Garcia ...

5 Armani, M. Silva 
4—6 Nice Boy, J. Souza ..

7 Decalco, G. F. Almeida
7 Decalco, G. F Almeida

Potro Indian Good
aparece cotado no
Carlos Pellegrini
Embora a égua Borobeta tenha uniu campanha

quo a coloca em destaque no Grande Prêmio Carlos
Prllegrinl. os r.flclonados argentinos apontam o potro
Indhm Gnod como um forte concorrente e admitem
mesmo que seja o vencedor da sensacior.nl carreira
de amanhã, no hlpúdromo de Palcrnio.

Indian Good íoi o ganhador do Grande Prêmio
Jockev Club. em 2.000 metros, segunda prova da tri-
plice-roroa. Posteriormente, ao disputar o Cirande Pré-
mio Nacional, terceira prova da trlpllce-coroa, arre-
matou em quarto lugar, batido por Uruguayo, Bal-
conaje c Batelet, todos Inscritos na carreiras de ama-
nhã. Todavia, a derrota de Indian Gond não conven-
ceu os turflstas argentinos, que a atribuíram à pés-
slma direção que o potro recebeu. Na verdade, os qua-
tro primeiros colocados terminaram separados por
diferença muito pequena e também ú verdade que In-
dlan Good não encontrou pnssagem na reta. Por to-
dos üsses fatores c mais pelo fato de o filho de In-
col^o vir produzindo notáveis exercícios, está sendo
apontado como o mnls forte adversário da égua Boro-
beta. É possível que acabe sendo o favorito do páreo,
tendo em vista que os três ânus têm a maioria dns
vitórias na tradicional carreira.

O CAMPO
O Campo do GP Carlos Pellogrlnl é o seguinte:

Ka
. 56
. 50
• .53
. 56
. 5li
. 36

.11
56

!).<• PAREÔ — As 18li30mln —
1.000 metros — CrS (.500,00 —
AREIA — BETTING.

Ke
Õ71_1 Propulsor. J. Machado .

Terenos, .1. Brizola ....
Baju. A. Ramos 

2—4 Zasrouf, R. Cnnno " Zagano. M. Silva 
Brasileiro. L. Corrêa ..
Dinner, U. Meirelles ...

3—7 Maltus, J. Garcia 
Entonado, G. Meneses ..
Pedregal, F. Carlos ....

10 Toronado, N. Correrá ...
4-11 Halux, G. Alves 

12 Jequibau, A. Portilho ..
13 Gamble, A. Garcia ...." Dom Patrício, G. F, Alm.

A NOTURNA DE SEGUNDA
l.o Píireo —
1.000 metros

As 20hl0m!n
- CrJ 6.500.00

kg
1—1 Hidromel O. Cardoso 57
2—2 Anacaia, J. Pinto 57

3 Slricala, M. Hélvla ... 5.1
3—1 D. Jacquellne, J. Mach. 57

5 Iubina. J. Tinoco 53
4—6 Zarpnla, F. Carmo 57

7 Mil Colores, F. Cordeiro 57

2.» Páreo — As 20h40min —
1.300 metros — CrJ 5.500,00
Inicio do Concurso de 7 pontos
1—1 Itaparica, L. Mala ... 58
2—2 Ninasola, J, Graça ..,, 53

3 Dianteira, J, Machado 54
3^—t D. Zoca. G. Meneses 54

5 Ninallnda, A. Carmo .. 58
4—6 Marlálla, C.. Valgas .. 56

7 Baal, F. Carlos 58

3.o Páreo — As 21hl0min —
1.600 metros — CrJ 5.500,00
1—1 Cassln, G.F. Almeida .. 56
2—2 Court Page, J. Santana 56

3 Kiko, R. Carmo 53
3—1 Last Pest, A. Garcia ., 58

5 Jacapu, J. Brizola .... 56
4—6 Bisão, F. Carlos 53

Malal Hué, F. Pinto ... 56

4.° Páreo — As 21h40min —'1.O00 metros — CrJ 4.500,00

1—1 Ogimbo, G. Meneses .. 53
Funfonelo, J. Pinto .... 57

Cincêro, L. Caldeira .. 53
2—4 Derby Day, J. Machado 56

lota, A. Ramos 53
Aíacclo. M. Hévia .... 56

3—7 Ladrilero, J. Garcia ... 56
Claubert., G.F. Almeida 56
Bonte, F. Carlos 56

4-10 Hollital, J. Castro .... 58
11 Mar Mil, F. Machado .. 53" Advérbio, L. Garcia .. 56

5.o Páreo — As 22h10min —
LM» metros — CrS 6.503.00

Clube Municipal
1—1 Zauá, J. Pintoto 57
2—2 Pistóia, O. Cardoso .... 57

3 Ingayá, G. Fagundes ... 57
3—4 Sibra, G.F. Almeida 57

5 Clack BelL C. Oliveira 57

I 4—6 ESbalhadn, F. Carlos ... 53
7 Ali Set, A. Ramos  57

I " Allnguaçu, J. Machado. o7

6." Páreo . —
1.200 molros

As 'J2h1f>mln —
_ CrS 5.500.00
Betilng

1—I Queime, J. Machado .. 57
Fariluz. H. Carmo .... 5i
Senaque, M. Alves 53
Platcro. J. Santana ... 54

2—5 Sem, R. Ribeiro 53
Larousse, U. Meirelles 57
Plnturlcchio, J. P. F.o 57
Oqul, J. Garcia 50

3—9 Last Shot, G. Alves .. 50
10 Ablsslnio, N. Correrá ... 50
II. Carpaccio, G. Meneses 57
12 Van, CR. Carvalho .. 57

4-13 Bravon. G.F. Almeida 56
14 Betúme, M. Silva 57
15 Manto. A. Garcia 57" Portogalo, C. Gomes .. 58

7.9 Páreo — As 23hl5min —
1.30o metros — CrS 5.500,00

Betting

1—1 Cuernavacá, *G. Alves 57
El Cerro, J. Pinto .... 58
Apio, G.F. Almeida ... 57

2—i Hankino, U. Meirelles 51
Oturrito. J. Machado 57
Randal, CR. Carvalho 58

3—7 Lacaio, M. Alves 57
Sweet Love, R. Ribeiro 51
Mongoio, A. Ramos .. 58

4-10 Caetano, G. Meneses .. 53
11 Portogalo, Exclu»do ... 57
12 D. Brut, F. Carlos 55

8.o Páreo — As 21h45mln —
1.103 metros — Crs 4.500.00

Bettinc

1—1 Just A Penny, F. Carlos 56
2 Royal Fox, S. Silva .. 51

2—3 Halimo, H, Santos .... 51" Estingo, J. Machado .. 50
Loco T., J. Santana .... 53

3—5 Macitu, N. Correrá ... 50
Relato. G.F. Almeida 51
Reverso. L. Caldeira 50

4—8 r>red!cador. C. Meneses 55
9 Cravador. J M Silva .. SO

10 Alaim, S. Basto] 53 i

Animais .láqnci
Tartignol H'2 N.C..
Papotc fi» H. Altiíps

Terminal 11(1 L. fíijíonl
Juan Bueno (10 L. Pigot

Fenomenal fi» .L Paulielo
0 Maldenfonn S7 A. González

Borobeta 37 V. Snngmnet
Locomotor 52 J. Fajniclo

í) Trop. Su:i 52 J. Torres
lü Batelet 52 V. Çenf.r.o
11 Cuckoo 52 N.C.
12 I. Good 52 C. Sáen,:
13 Leôuico 52 P. Palmlerl
14 Balconnjc 52 * * *
15 Uruguayo 52 ü. Cuscn/.a
16 Chocón' 52 W. Dáev:
17 Betin 52 N.C
18 Figurón 52 C. Pczoa
li) Raphael 52 N.C.
20 S. Catlc 49 G.Rivoro
Filiação Treinador
Noel-Limace I L. Sacconc
Papo-C.Y.A. I P- Artigos
Manlático-P. Randnl ' R- Frleilts
Vettore-Endlch I A. Cardinalc
Torpedo-Milady ! R. Morgndo
S. Crown-Nnssati I S. Ariar,
.Bonlcatc-Appendlx I S. Vivanl
Ucvdon-Refcórica . I M. Dacosta
Solázo-Traiana I T. Tarana
C. Speech-Bathcr ! T. Tarana
Guntán-Cuerna ' .1. Fregoness
Incnico-La Palcrnio A. Gorosito
P. Gary-Lcõnlca F. Martin
Pronto-Calpurr.ia I S. Lema
nronto-Unna I S. Lema
Chaval-Capella I P. Gelsi
Babu's On-M. Qucr-n I E. Pianezzi
S. Moon III-Flgurn O. Silva
R. Admlral-D. Rocio I C Plauezzl
S. Cat-Luna Park ! S. Lema

Um cavalo
no relógio

Royal Scrgc já está maduro na turma e, hoje,
encontra ótima oportunidade para deixar a classe de
perdedor. É que foram muitos seus progressos nos
últimos tempos, tanto que, sendo um animal o.ue
sempre produziu bons exercícios, impressionou esta
semana ao passar os 1.300 em 85s, fazendo todo o
percurso à vontade e finalizando com rara desen-
voltura. Foi, sem dúvida, o melhor trabalho que pro-
riu7iu até hoje e isto nos leva a acreditar que êle
tenha chegado ao melhor de sua forma. Sendo as-
sim, e estando a companhia mais fraca desta feita,
tudo indica aue seja o vencedor desta eliminatória.

Palpites
ESTARIM — MONSOON - CLARIUS
JADA — IATRICK — PIAZZA
INTACTUS — SUL — MURMÚRIO
MAZARINO — JÚLIO FLORES - ENCANTADOR
MORA - MESSE — REINE SUZY
GRAND PRIX - UVALDE — EL TORRITO
ROYAL SERGE — FEROZ — BÚLGARO
M. BONITO - HEMINGWAY - IL MAJ0R'S
PARANÁCITY - LA DIVA - FULMINE

COLUNA
NOVE

I.UCARNO - As ntençôín do.'
lurflstM brasileiros cMflo vol-
tndos esta tarde para Sun
Isldro, onde Luccárno vai en-
frentar os melhores mllhelroa
argentinos. O tordllho esta
preporadlfislmo e tem" posslbl-
lldadea de fazer boa figura.
Na última vez em que Luccar-
no correu contra um cavalo
argentino acabou batido nor
pequena diferença. Foi no
Grande Prêmio Presidente dn
República, na OAvca. Quartlcr
Latiu foi o vencedor, batendo
o recorde da distancia. O ar-
gcntlno Estrlbo foi segundo,
com Luccárno em terceiro a
nielo corpo do segundo. Hoje
o cavalo dos Haras Sfio Josc e
Expcdlctus vai enfrentar no-
vãmente Estrlbo e um nume-
ro elevado de outros milhelros,
sendo quo alguns mais novas
e que se vim revelando como
craques na distancia. Portan-
to, n prova é dura para Luc-
carno, Um outro fator é o da
colocação na partida. Na Oá-
voa, o tordllho tem tido sorte
no alinhamento c é q'ins»
sempre o número um ou ou-
tro número baixo, que o co-
loca perto da cerra Interna.
Mas, cm San Isldro, foi sor-
tcado com o número vinte e
vai sair lá por fora. Teri por-
tanto de correr quase pela
cerca externa, a menos que
faça valer sua velocidade e
Paulo Alves saia da linha, o
que è multo pouco provável.

NO CRISTAL — Outra prova
que chama a atenção na br-
do de hoje 6 o Grande Prêmio
Clme Lima, que se disputa
no hipódromo do Cristal, cm
Porto Alegre, na distância de
l.COO metros, com 10 mil cru-
zeiros de dotação. O craque
Zumbndor está inscrito e vai
enfrentar Bronx Piler, BIHy
ou Cimelra, Nolafá, Porto
Amazonas. Rebelado, Miron-
ton. Cubatão, Advnnce, Don
Cachola, Estagiária, Sing Blrd.
Clamldo. Quartz, Nylon e Ask
for It. É de notar que Zum-
budor correrá esta tarde c vai
participar também do Grande
Prêmio Presidente da Repü-
blica, em 1.820 metros, pro-
gramado para a noturna de
segunda-feira, no Cristal. Seu
treinador e proprietário, José
Celestino-da Silva, diz que o
cavalo está em forma excep-
cional e pode perfeitamente
levantar as duas provas. As
distâncias agradam e o ani-
mal é um craque.
FORFAITS — Quatro íorfalts
Já foram apresentados no
Grande Prêmio Carlos Pelle-
grinl, que se disputa amanhã
em Palermo. SSo êies Tartlg-
nol, Cuckoo, Betln e Raphael.
Cockoo correrá um handlcap
em 3.400 metros, esta tarde,
c Bctln vai participar da ml-
lha Internacional, também
hoje.

LAIA IX)TEHIA - Se Nlckna-
me não fizer valer a tradlclo-
nal superioridade dos potro»
paulistas na Gávea, o Grande
Prêmio Llnneo de P.aula Ma-
chado se transformará numa
autêntica loteria, na tarde de
amanhã. Em principio, deve-
se admitir que um animal
com a campanha de Nlckna-
me deve ser o ganhador, em-
bora suas três vitórias em Cl-
dade Jardim tenham sido na
areia. Mas, na grama, foi se-
gundo para Manl no Grande
Prêmio Iplrnngn, derrotando
um lote bem numeroso de ad-
versárlos. Basta essa perfor-
mance para lhe dar destaque
no Grande Crlterlum. Mas, se
fracassar, a prova passará a
ser uma das mais equilibradas
do ano, uma vez que não liou-
ve nté o momento nenhum
potro que se destacasse na
Gávea, fora o Príncipe. Obsei-
vou-se um revezamento contl-
nuo entre Royal Lancer, Hap-
py Musical, Quloco, Kamel
Kin e outros. Isto sem falar
em potros que parecem ter fu-
turo, como Mlmos, ou cm ou-
tros que evoluíram bastante
como Giardino. Portanto, se
Nickname não confirmar o
que se espera, tudo Indica que
haverá uma reta sensacional.

O ANGULO DE CADA UM -
Em que pese ser o Grande
Crlterlum um páreo lotérlco,
alguns profissionais dão as
razões de esperanças que
tém em seus animais. O jó-
quel Augusto Garcia diz que
Kamel Kin tem tido a des-
vantagem da grama-pesada.
Acha que na raia leve vai po-
der atropelar e até vencer.
Rubens Silva explica que
Quloco foi seriamente alcan-
çado no Clássico Raul de Car-
valho e que amanhã vai de-
monstrar o que vale realmen-
te. Paulo Morgado diz que os
2.000 metros vão ajudar o
Edlpo-Rel. Mesmo perdedor, o
filho de Xaveco poderá sur-
preender. E Aliano e Limeira
também acham que a Pista
leve vai ajudar seus animais:
Swai* a Rogai Lansac
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Deve dar Vasco no
fim do Campeonato

Cinco provas femininas e mais o
decatlo masculino, abrem esta tarde,
na pista Célio de Barros. Maracanã,
a última etapa do calendário da Fe
deração de Atletismo, reservada ao»
atletas veteranos. O Campeonato Fe-
minino, sem a possível presença de
Silvína das Graças, Aidas dos Santos
e Irenice Rodrigues — as inscrições
para a prova são feitas na hora — vai
apresentar um desenrolar bastante
frio. O Vasco é o líder e não deve
perder a competição Além de estar
bem na frente — 2 0íl2 eontr:) 1.410
do Grêmio Arte e Instrução — o chi-
be vascaíno está com uma boa equi-
pe, com Valdéia o Solange Chagas o
outras boas atletas.

No decatlo, deve imperar o vete-
rano Barnabé dos Santos Souza, do
Botafogo, fiste atleta, às vezes, entra
na competição completamente sem
condições de treino, porque, como mi-
litar, cuida mais do Pentatlo Militar,
no qual já foi Mé campeão mundial.
Mas mesmo assim, o velho Barnabé
ainda chega na frente Amanhã e de-
oois — a comnetição acaba no mesmo
local — a vitória ainda deve ser do
atleta alvinegro.

Fora do duelo para a connnista
do título coletivo, o qual já pratica

mente pertence ao Vasco, a comuc-
tição pode oferecer alguns momentos
de alegria. Kssa alegria fica por con-
ta da atleta Jurema Henrique, do Gré-
mio Arte e Instrução, no salto em ai-
lura. Jurema foi campeã sul-america-
na. em Uma, com a boa marca, para
ela. ainda juvenil, de 1,65. Como con-
liiiuou o treinamento e está de olho
numa vaga para ir a Munique, é pos-
sivel que hoje ela procure saltar mui-
to além. Também, no programa há •¦'.
prova de 000 metros, para moças. Aí
é que dá saudades de Irenice Maria
Rodrigues, a moça pioneira nessa dis-
lâneia no Brasil inteiro.

O programa de hoje, prevê as se-
guintes provas: 15h: 100m decatlo —
àrrcmêsodo peso — moças — final;
I5h15min: 100 m moças — semifinal;
15h30min: 100 m barreira — mocas
— semifinal; salto em distância — de-
cntlo — HihlOmin: arremesso do dar-
do — moças — final: arremesso do
peso _ decatlo; 16h30min: 100 m
barreiras — moças — final; salto em
distância — moças — final; 
lGhüOmin: 800 m — moças — final;
salto em altura — decatlo; 17hl5niin:
100 m moças — final; 17h30min:
400 m — decatlo. • i

Há um vigarista querendo
aplicar um golpe em Clay

Vocês se lembram de Karada-
gian? Um armênio com um ridículo
jeito de vigarista que os desavisados
iam aplaudir nos espetáculos circen-
ses de catch-as-catch-can, pensando
que fosse luta para valer? E que um
dia teve a ridícula idéia de desafiar
Carlson Gracie, e levou um tremen-
do festival de tapas, e foi estraçalha-
do em pouco mais de um minuto —
mas ganhou o dinheiro dos ingressos
dos inocentes que foram vê-lo?

Pois saibam que essa ridícula
criatura acaba de desafiar Cassius
Clay para a seguinte luta: êle com
seu- eatch (que muita gente talvez te-
nha esquecido ser pura encenação), e
Cassius com seu boxe. Claro que se
a ridícula proposta fosse aceita, Ka-
radagian teria de passar o tempo to-
do correndo dentro do ringue, pois
um soco de Cassius era capaz de man-
dá-lo para o cemitério. Mas sul-ame-
ricano é muito ingênuo e muito es-
quecido, tanto que houve quem le-
vasse a coisa a sério. E, ontem, até
uma agência telegráfica norte-ameri-

cana transmitiu a noticia do desafio.
Esquecendo-se de que em 1948, no
velho Estádio Carioca, da Avenida
Passos, Karadagian levava surras ho-
méricas de Tatu em espetáculos de
marmelada.

A parte séria da visita de Cas-
sius Clay à Buenos Aires foi cumpri-
da ontem. Ele fêz uma luta exibição:
cinco assaltos contra seu sparring,
James Summervielle, mais cinco con-
tra o argentino Miguel Angel Paez..
Esta foi a última apresentação de
Clay dentro da sua atual série de vi-
sitas à América Latina. Mais tarde, o
ex-campeão mundial iniciará os pre-
parativos para a luta do próximo dia
17, contra Buster Mathis, de Houston,
Texas, que servirá como treinamento
para a revanche contra Frazier.

Ontem, em Nova Orleans, anun-
ciou-se que está havendo uma tenta-
tiva de coordenação entre as ativida-
des do Conselho Mundial de Boxe e a
Associação Mundial de Boxe, que são
rivais. O assunto será discutido en-
tre os presidentes das duas entidades,
dia 7 de dezembro.

Nosso xadrez é bem mais
forte que o dos chilenos
O Brasil está derrotando o Chile

por 1,5x0,5, na terceira rodada do
Campeonato Pan-americano de Xa-
drez, que está sendo disputado em
Tucuman, Argentina. Brasileiros e
chilenos têm duas partidas suspensas.
Os pontos do Brasil foram marcados
por Chenin (empate contra Donoso) e
Van RiemsdiK (que venceu Godoy, em

Cuba derrotou o Paraguai por
3x0,5, e a Argentina vai vencendo o

Uruguai por 2x0 e duas partidas sus-
pensas.

Os jogos entre Argentina e Cuba
foram vencidos pela Argentina por
4x0. Najdorf, que havia suspenso a
partida contra Eleazar Gimenez no
44.° lance, acabou derrotando-o no
58.° Sanguinetti, argentino, que ha-
via suspenso no 45.° lance sua par-
tida contra Cobo, acabou por derro-
tá-lo no 45.*' movimento.
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Com a possível ausência de Silvino dos Groços e Aído dos Sontos será disputada, hoje e amhnhã, a última etapa do Campeonato de veteranos

Jacaré foi lá
e pescou tudo
Nunca na história da pesca esportiva de arre-

mêsso a Guanabara esteve tão bem representada
num campeonato interestadual como no Dl Torneio
Bandeirante de Pesca de Arremesso, que acaba de
ser realizado na Praia de Bertioga, em .Santos, e
onde.o Jacaré Clube de Caça e Pesca — o melhor
e mais organizado do Rio — derrotou nada menos
que 68 equipes de autênticos craques do caniço,
vencendo a competição por larga margem de pon-
tos, obtendo também o 5.° lugar (com sua Equipe
B) e levantando nada menos que seis prêmios in-
dividuais — inclusive os primeiros lugares mas-
culino, feminino e juvenil.

Quando as Equipes A e B do Jacaré empre-
enderam a volta, no ônibus de turismo especial-
mente fretado para a gincana, os troféus a trazer
eram tantos que houve sérios problemas de es-
paço. E tamanha foi a alegria dos pescadores de
camisa verde-amarela. que, enquanto o ônibus ro-
dava, eles compuseram diversos sambas, epaltecon-.
do o feito. Vale dizer que o Jacaré é o único clube
de pesca carioca que ja conseguiu vencer a mais
importante competição de beira de praia, do mun-
do: a Gincana Fluminense da revista Pescatur.

O Torneio Bandeirante foi promovido pela re-
vista Acampamento, cujos diretores — Armando
Curv e Victor Roberto '— não mediram esforços
para assistir em tudo os 420 competidores que com-
pareceram à Praia de Bertioga distribuídos em 70
equipes. Nessa festa de uniformes coloridos, ban-
deiras e barracas, com a luz dos lampiões cortando
a noite, todos disseram que o uniforme mais bo-
nito'era o do Jacaré. ,

Os Crocodilos da Rua Flack deram um banho
em toda a linha, fazendo barba e cabelo, embora
não conhecessem o local e essa fosse a primeira
vez que comparecessem ao troneio. A Equipe A
do Jacaré, campeã absoluta da prova, matou 227
peixes e marcou 341 pontos. Formou com Stasys
Sirvinskas (Capitão). 38 peças; Jayr Ferreira da
Silva, 48 peças; Clodoaldo Santos, 57 pecas; Jerô
nymo Alves, 54 peças; Sérgio Sirvinskas, 31 pecas
e Elza Silva (Fiscal). A Equipe B, que obteve o 5.°
lugar entre-as 70 equipes, matou 54 peixes e ob-
teve 153 pontos. Formou com Jair Oliveira (Cam-;
tão), Walter Branco, Lenice Uchôa, Edson Uchoa,
Tito Fróes e Walter Credilha (Fiscal).

Cassius Clay não levou a sério as vigarices de Martim Karadagian

Só em Pernambuco foram
vendidos 130 mil cartões

O movimento geral de apostas
do teste 66 será divulgado na tarde
de hoje, mas quem acha que lá fez
os 13 pontos nos jogos deste fim de
semana pode ficar sabendo que so
em Pernambuco, onde a Loteria foi
implantada há pouco tempo, ja fo-
ram arrecadados Cr$ 550.342,00, re-
sultantes da venda de 133.272 car-
toes. A média de apostas por cartão
foi de Cr$ 4,12.

Os jogos do teste 66 começarão
a ser disputados também na tarde

de hoje, a partir das 16h. Nesta hora,
no Morumbi, São Paulo e Fluminense
estarão entrando em campo para um
jogo que interessa a ambos os lados.
O São Paulo quer ganhar para se cias-
sificar e o Fluminense para classifi-
car os outros cariocas (e salvar a
própria honra). Uma hora depois, es-
tara começando o jogo número qua-
tro, Vasco x Atlético, que será, dispu;
tado no Maracanã. À noite (21h), será
realizado o jogo número oito, Inter-
racional x Esporte, no Beira-Rio.

Acelerando...
FÓRMULA 2

Prossegue amanhã em Interlagos o Torneio Bra-
sileiro de Fórmula 2, iniciado, com grande êxito,
há uma semana naquele autódromo. O sucesso do
empreendimento está ao que tudo indica garanti-
do pelo público recorde que compareceu a Interla-
gos e voltará talvez em maior número neste fim de
semana. O mesmo deverá ocorrer também em Porto
Alegre, por ocasião da 3.a rodada, no próximo dia
14. Tudo isso serviu para demonstrar mais uma
vez que o automobilismo é, sem dúvidas, o segun-
do esporte do brasileiro, de todos os Estados. Pro-
vàlvemente, nunca se viu em São Paulo tantos car-
ros de outros lugares, como dessa feita. Resta ver
como se refletirá dentre os volantes, autoridades o
imprensa estrangeira que ora nos visitam, o aspec-
to mais técnico do Torneio, tal como segurança, or-
ganização, etc. Caso seja favorável, tudo leva a creT
que muito em breve tenhamos mais competições
do nivel da atual e mesmo de Fórmula 1.

VOLANTES

Emerson Fittipaldi demonstrou, na semana pas-
sada, a razão pela qual é o piloto número 1_ da Lotus
e um dos melhores do mundo. Sua atuação foi, na
realidade, impecável constituindo uma aula ae pe-
rícia arrojo e técnica. Ronnie Peterson atual cam-
peão europeu de Fómula 2 e vice-campeão mundial
de pilotos (Fl) cumpriu igualmente excelente exi-
bicão, tendo ficado com a melhor volta, nas duas
baterias. É sem contestação o mais perigoso adver-
sário de Emerson nesta temporada brasileira. WH-
son Fittipaldi e José Carlos Pacce, êste sem muita
sorte estiveram num plano bem superior aos ae-
mais' Merece destaque também o argentino Carlos
Reutemann que demonstrou, desde os primeiros
treinos, ser um dós mais velozes. Reutemann e o vi-
ce-campeão de F2. da última temporada européia.
Hill confirmou toda a sua categoria mas pareceu-
nos algo lento em pegar o "train" da corrida, o que

só fêz no meio da segunda bateria, quando conse-
guiu um ótimo quarto lugar deslocando Salyatti da
posição, na última volta. Schenken, enquanto este-
ve na pista foi dos mais rápido, tendo > notável re-
cuperação na segunda série quando depois de lar-
gar em último, chegou a ocupar o quarto lugar.
Lian Duarte, praticamente um estreante em mo-
noposto, andou acima da expectativa, tendo acom-
panhado Jarrier e Wisell, pilotos bem experimenta-
dos. Giú e Ronald Rossi, estreantes em F2, nao dis-
pondo de carros redondos quase nada puderam fa-
zer

ORGANIZAÇÃO

A organização da prova a cargo do Automóvel
Clube do Estado de São Paulo, e supervisão da Fe-
deração Paulista de Automobilismo e Confederação
Brasileira de Automobilismo foi de uma maneira ge-
ral boa. As críticas são quanto às dificuldades no
tocante à obtenção de credenciais pela imprensa, o
excesso de pessoas 

"credenciadas" nos boxes e ao
atraso havido na programação. Entre os volantes,
ouvimos algumas reclamações quanto à demora des
bombeiros no atendimento ao carro de Salvatti, por
ocasião de seu acidente. Entretanto, como já afir-
mamos o saldo a favor dos promotores e organiza-
dores brasileiros foi, felizmente, bem favorável.

COLOCAÇÃO

Com os resultados obtidos nas duas baterias
da primeira etapa do Torneio de F2, Emerson está
na frente com 9 pontos, seguido de Peterson, em se-
gundo, com 6; Wilson, em terceiro, com 4; Reute-
inann. em quarto, com 3; Salvatti, em quinto, com
2 e Hill, em sexto, com 1 ponto.

DOIS MUNDOS

O Troféu "2 Mundos" iniciado na Itália e que
ora tem seguimento com as cqrridas de F2 da tem-
porada brasileira, apresenta a seguinte classifica-

P. Vidal/M. Pires

cão por pilotos: 1.°) Carlos Reutemann (AR), 46
^2?) Carlos Ruesch (AR), 41: 3£) Giovanni
Salvatti m 35- 4.°) Wilson Fittipaldi (BR), 33; 5.°)
J éC &SM 19; 60) ClaJdio.J«(,
17- Dontos Por países, a Argentina lidera com 87
ponfos vindo depois o'Brasii com 62 e a Itália com
52 POnt°S' FÓRMULA FORD

O Campeonato Brasileiro de Velocidade após a
sua segunda rodada, domingo passado, em> Interla-
pnt anresenta a seguinte classificação: 1.°) Pedro
VtorPüflSieJr^!);C»í{|g^
Dts- 3 o) Francisco Lameirao, 9 pts; 4.°) Çlovis Mo-
Ses 4 íte-5 ') César Pegoraro, 3 pts; 6.° Manvaldo
FeriíanE 3 pts; 7.°) José Luiz De Marchi, 2 pts;
8o" Lurz Carlos Corrêa, 2 pts; 9°) Pedro Carneiro
Pereira, 1 pt; 10.°) Ênio Sandler, 1 pt.

SPEED
Luiz Carlos Corrêa, da Equipe Speed Motors,

foi o primeiro piloto carioca a conseguir fazer pon-
tos no Campeonato Brasileiro de Velocidade. Com
o carro adquirido de Manvaldo Fernandes Luiz
Carlos fêz boa corrida nas duas baterias da 2.»
etapa do CBV. sustentando com êxito violento pe-
ga com Ènio Sandler.

RIVALIDADE
A corrida de Interlagos serviu para acentuar

a atual rivaüdade esportiva existente entre os pi-
lotos paulistas e gaúchos, iniciada em Porto Ale-
gre A vitória no CBV, tornou-se para Lameirao,
Pedro Victor, Cláudio Mueller e Clovis Moraes
uma questão de prestígio a se decidir amanha em
Interlagos e no dia 14 em Tarumã.

CASARI

Norman Casari tentará na rodada de FF de
amanhã, melhor sorte do que domingo passado,

quando foi abalroado ainda na 1* volta, na curva
3 Norman estava bastante contrariado com a ma-
neiro de atuar de alguns concorrentes que pare-
ciam haver esquecido toda a técnica de tomada
de curva, com sérios e perigosos prejuízos para
seus adversários. .

Conforme prometido aos nossos leitores,, da-
mos prosseguimento a transcrição do exame es-
crito para pilotos de competição:

Parte E — Combustíveis: 1) Em quais estados
físicos podem" se apresentar os combustíveis? 2)
Que é combustão? 3) Quais os combustíveis co-
mumente usados em competição? Dar seus pode-
res caloríficos e suas quedas de temperatura por
vaporização total. 4) O que significa um çombus-
tível de alto índice de octanas? 5) Qual a diferença
entre detonação e pré-ignição? Parte F — Lmmfi.
cantes e Lubrificação. 1) Que é lubrificar? 2) Em
que estados físicos se apresentam os luhrifican-
tes? 3) Como se pode ser processada,, dentro d.e
um motor, a lubrificação? 4) Quais as funções de
um lubrificante? 5) O que significa um óleo
10W/50, de acordo com a classificação da S A E/
Parte G — Dissertar sobre a "Teoria de Curyas .
Farte H — Dissertar sobre o "Anexo H da FIA
(uso das bandeiras em competição, comissários,-
autoridades esportivas, etc).

Com a publicação das partes E, F, G, H en-
cerramos a relação das perguntas formuladas no
dia 17 de outubro acs alunos do Curso Santa Funa
de Pilotagem, aprovados no exame prático e que
com a prova teórica concluíam seu curso.

AUTÓDROMO

A situação do Autódromo do Rio ainda con-
tinua totalmente indefinida, após a confusão cria-
da em torno do arquivamento do inquérito na As-
sembléia Legislativa e a propagada reabertura da
sindicância a cargo do DPF. Nem a FCA, nem o
Sr. Müller, da Caledônia podem assegurar o que
deverá'acontecer com aquela pista.
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COLUNAm O Fia está ameaçado mas Solich nem liga
BASQOBTC — A tt.ffl___._o
defldenU no Ginásio Munld-
pai impediu a dispute, «atem
à noite, do autor Jogo pela
rodada d» abertura do Cam-
peonato Carioòa da 1871, en-
tra Flainaofo • Tijuca. o
árbitro Paulo doa Anjos vetou
a quadra • o público taro o
valor da arai tngnaaao retó-
tuido. Assim, a iodada da on-
tem ficou restrita àa duas par»
Udaa no Oiniato do Tijuca.
La, na preliminar, o Fluml-
nensa Iniciou a sua trajetória
para o «campeonato, com um
bom triunfo -Abra o BoUfoco,
por n i II a* tampo 46 a
36). Dapoia o Vaaoo auparou
o Olaria por Q a 81 (1.* tem-
po 96 a 18), nua Jfleo pobre
(to técnica, onda o Olaria aqui-
Ubrou a vantafam do 1.» tom-
po, maa o Vaie© fia valer a
melhor oondlçlo tócnlca da
seus Jogadores na fase finai
Sob as ordens doa árbitros Cé-
Ho Ouedaa e Dllermano do
Castro atuaram: VASCO —
Feliplo (18), Peixotlnho (11),
Jomar (11), Fellnto (8), Ro-
gério (8), Manteiga (4), Leo-
nardo (8), Boleta (3) e Dou-
(fias (3). OLARIA - Tenta-
Uva (15), Clanala (13), Sér-
gio (10), Alfinete (5), Cros-
ton (5), Washington (4), Bdu-
ardo (3), Gato, Chico e Anto-
Dia

AOUSIOBOL - O mineiro
Acrlslo Engrácio Pires, da Pi-
ruga, com 53 anos, tala sério
quando conversa sobre inven-
ções. Por isto nio admito que
se ache graça ao expor a sua
mais nova invenção: o Acrl-
sloboU ou seja, uma maneira
diferente de se Jogar o bas-
quetebof. No Acrislobol, u
cestas de basquete ilo coloca-
das em tiras transversais, pre-
sas em postos fincados noa
cantos da quadra. Ficam a
quatro metros da Unha de
fundo. A primeira novidade,
então, é que os Jogadores po-
dem atirar pela frente e por
trás da cesta. Outra modifica-
ção Importante é a permissão
de somente um toque na bola.
As partidas podem terminar
empatadas, por contagem que.
não sfio grandes, uma vex que
cada cesta vale um ponto. Fa-
nátlco pelo esporte, Acrlslo
Engrácio inventou também o
basquete bossa nova para ho-
mens e mulheres e o basquete
aquático. Acrlslo espera uma
oportunidade para mostrar
suas invenções e modificações
no basquete a autoridades do
esporte brasileiro, estando
disposto a fazer demonstra-
ções a qualquer clube que es-
teja interessado.

VOLTBOL — Os Campeona-
tos Cariocas Masculino e Fe-
minono de Vollbol prosseguem
hoje em soa terceira rodada
com mais três Jogos. O Bo-
tafogo que está invicto nas
duas categorias enfrenta em
sua quadra no Mourisco, a
AABB, com a partida das
moças sendo preliminar, com
Inicio previsto para às 15 ho-
ras. Os dois Jogos restantes
nas Laranjeiras; Flamengo
são: Fluminense x Tijuca,
CIB, na Gávea. Nesses dois
últimos ginásios, as partidas
preliminares, disputadas .pelo
certame feminino, começam
às 15h45min. A partida mas-
cullna tem inicio 15 minutos
após.

NATAÇÃO — Prosseguem es-
te tarde — 15 horas — na
piscina elevada do Botafogo,
no Mourisco. as eliminatórias
do Campeonato Carioca de
Juvenil Masculino e Femini-
no. Ontem, & noite, foram
realizadas 28 séries nas auals

Fluminense, o principal
concorrente, classificou maior
número de nadadores. As pro-
vas desta tarde sáo as seguin-
tes: lOOm peito — meninas
juvenis senlors; 200m livre —
meninos Juvenis junlors: lOOm
livre — meninos juvenis se-
nlors; lOOm costas — menl-
nas Juvenis senlors; _00m
borboleta — meninas juvenis
junlors: 400m Medley — me-
nlnos juvenis- .mnlors: 400m.
Medley — meninos Juvenis
senlors; lOOm livre — menl-
nas Juvenis junlors; lOOm cos-
tas — meninos Juvenis 1u-
nlors; 800m livre — meninas
juvenis senlors: SOOm costas
— meninos Juven's senlors;
800m livre — meninas juve-
nls junlors; 200 borboleta —
meninas Juvenis senlors: 4 x
lOOm livre — meninos Juvenis
iuniors: 4 x lOOm oimtro esM-
los — mentos Juvn's se-
niores: 4 x lOOm — livre —
meninas juvenis junlors.

K*RAT* — Hole. a parti'' de
15 horas, no sdnMo do Cin-
he Mnnielnql. a rnnfMfcw*»
Rr«.illeln» d» pn^Hs!*" mtrn.
clna a disoutn do Ttl Cam-
peonato Brasileiro de Karatê.
com as wovas referentes as
eomnetlPóes individuais. Cêr-
ea de 80 lutadores partlcm*-
rfio do canroeonato. estando
Inscritas ecniioes de SSo Pau-
Io. Bahia. Guanabara. Minas
Goiás. Pio de Janeiro e Ces-

rá. O Camneonato tmr eemi-

pe será realizado. anunhS. n»

mesmo local, a partir de 18

horas. Após a disputa dss

duas modalidades a Confede-
ração Brasileira de PugiHsmo,
oferecerá aos participantes
um Jantar de confraterniza-

çflo. Os Ingressos paia a

competição custarão dois cru-

zelroe.

O Flamengo Joga amanhã com
o Cruzeiro uma partida em que

só a vitória Interessa. Mas
nem isso preocupa Solich,

que parece não acreditar na
força do time de Tostão.

Cancelou até o coletivo de
ontem que serviria para

escolher os substitutos dos
amadores. Helenflton entra
no lugar de Zico e ó uma

esperança do velho feiticeiro
Da maneira que as coisas estão acontecendo

no Flamengo, não se pode esperar muito do time
no jogo de amanhã contra o Cruzeiro. A situação
em que o clube se encontra na classificação não ó
tranqüilizador*. O Flamengo, para continuar bri-
gando pela inclusão na fase semifinal, tem que ven-
cer o Cruzeiro. Um empate já é ruim. Entretanto,
Solich não parece tão preocupado. Nem com o fu-
tebol dejostão, Dirceu Lopes, Perfumo e Zé Carlos.

Solich optou pela imprudência num momento
inoportuno. Qual o treinador que ás vésperas de
enfrentar um grande time não procuraria armar
um esquema de jogo? Mas Solich não se preocupousequer com essa coisa tão simples: o treino de con-
junto. Ontem os jogadores do Flamengo realizaram
apenas um individual, seguido de bate-bola. Sò-
mente numa pelada organizada depois por alguns
jogadores é que Solich deu algumas instruções.

Mas não fica somente nesta parte o descaso de
Solich pelo time que jogará uma partida decisiva
ás suas pretensões no Campeonato Nacional. O
técnico resolveu jogar no fogo um atacante sem
oportunidade de realizar um treino na equipe prin-
cipal. Helenilton, emprestado pelo Novo Hambur-
go e que só atuou 20 minutos no amistoso contra
o Grêmio, em Brasília. Talvez para Helenilton não
seja tão perigoso entrar nesta situação. Se jogar
mal, terá o apoio da torcida e com justa razão. Sem
entrosamento com o time, ninguém pode esperar
muito de um atacante.

Contudo, Sblich é otimista e tem sua filosofia
sobre o estilo de jogo de Helenilton:

— Não é preciso treino para um atacante fina-
lizador como Helenilton se entrosar com o time.
Êle entrará em campo e os outros jogadores é que
terão de se entrosar com êle.

Quem viu a dúvida de Solich quando Edson foi
contratado, tem uma idéia como anda o técni-
co ultimamente. Apesar do bom coletivo realizado
pelo atacante, na semana do Fia x Flu, Solich não
o escalou de saída. Achou que a falta de entrosa-
mento seria prejudicial. E:nessas incoerências tô-
das ainda ha a possibilidade de Edson entrar no
inicio e Rodrigues Neto ser deslocado. Somente o
nome de Fio foi esquecido pelo técnico. Com maio-
res chances de fortalecer o ataque, Fio não ficará
nem na reserva. Êle está realmente marginalizado
por Solich. Aliás, Fio, para quem o técnico arran-
jou uns quilos a mais, fêz um teste de avaliação
com o preparador Francalacci. O índice alcançado
foi de 2. 920 m e o preparador disse:

— Êle conseguiu quase o ideal (3.100 m),
mas esta marca conseguida é de jogador com peso
normal.

Não ficará somente em Helenilton aprova de
fogo numa partida tão difícil para o Flamengo.
Rondinelli, zagueiro central juvenil, também teve
seu nome confirmado em substituição a Aloisio.
Para quem está começando, entrar num jogo desse
e fora da posição é realmente temeroso. Por isso,
Murilo também ficou insatisfeito com a decisão do
técnico. Durante muitos anos titular da posição,
Murilo concordou em ser reserva de Aloisio. Mas,
com a saída de Aloisio, a posição deveria ser ocupa-
da novamente por êle.

Após o treinamento, Solich relacionou os jo-
gadores que sobem para a concentração: Amaun,
Ubirajara, Rondinelli, Reyes, Paulo Henrique, Li-
minha, Renato, Rogério,»Samarone, Arílson, Rodri-
gues Neto, Edson, Helenilton. Luís Alberto, Wash-
ington e Tinteiro. Hoje à tarde eles fazem um trei-
no recreativo.

Futebol pára
na Argentina

Desde ontem à noite o futebol argentino está
paralisado. Ò sindicato dos jogadores profissio-
nais, depois de tentar e não conseguir um acordo
trabalhista com os dirigentes de clubes, decretou
greve oficial enquanto o impasse continuar. Os in-
terventores da AFA (Associação do' Futebol Argen-
tino), numa tentativa de furar a greve e evitar a
suspensão do campeonato •— que chega amanha à
sua 8.a rodada — avisaram aos clubes que os jo-
gos poderão ser cumpridos com as equipes ama-
doras. Muitos deles, porém, não estão dispostos a
aceitar a sugestão da AFA, alegando que seus ama-
dores são inexperientes demais para enfrentarem
partidas tão importantes. Os jogadores profissio-
nais, por seu lado, deram total apoio à atitude do
sindicato e ninguém apareceu ontem para treinar*

Tudo começou quando um juiz de Direito, ao
decidir um caso, disse em sua sentença que "as

relações entre jogadores e clubes são um contrato
de trabalho". A partir de então, o sindicato não
descansou enquanto não ordenou a greve, tendo
em vista que os dirigentes se recusaram a reco-
nhecer a autenticidade jurídica da sentença, não
atendendo à solicitação de oferecerem contratos
coletivos de trabalho. Para o sindicato, que espe-
rou bastante, não havia alternativa. A AFA, po-
rém, agiu imediatamente, adiando para amanhã os
jogos programados para ontem e hoje e ordenando
a utilização dos amadores.

A primeira greve do futebol argentino ocor-
reu há 23 anos (1948), quando a AFA tomou a mes-
ma iniciativa de convocar os amadores. Na oca-
sião, o prosseguimento do impasse provocou um
autêntico êxodo de jogadores para o futebol co-
lombiano, então iniciando o período áureo do El-
dorado — que também teve conseqüências no Bra-
sil. ultimamente, o futebol argentino andava de
caixa baixa, tendo perdido diversos jogadores de
sua seleção. Só para o Brasil vieram os goleiros
Buttice, Andrada e Cejas, e mais Ramos Delgado,
Perfumo e Artime. Yazalde e Ermindo Onega tam-
bém deixaram Buenos Aires, o primeiro viajando
para Portugal', o outro apenas cruzando o Rio da
Brata, com destino ao Uruguai. A crise, ontem de-
flagrada, não tem grandes perspectivas de solução.
Pela atitude da AFA, enfrentando os jogadores, é
possível que o recuo tenha que-ser feito pelos clu-
bes. Do contrário, a fuga em massa de 1948 pode-
rá acontecer de novo.
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Rondinelli, zagueiro central juvenil, é mais uma improvisação de So lich no lugar de Aloisio, lateral direito integrado à seleção amadora

A arma do Botafogo é o contra-ataque
— Só a vitória nos interes-

sa, mas nossa única arma
será jogar no contra-ataque,
aproveitando a velocidade de
Nei Oliveira e Tuca.

A afirmação do técnico Pa-
raguaio reflete a preocupa-
ção do Botafogo pela partida
de amanhã, principalmente
depois da confirmação das
ausências de Zequinha e Ro-
berto. No coletivo da tarde
de ontem, vencido pelos titu-
lares por 2x0, gols de Marco
Aurélio e Nei Oliveira, o nô-
vo üme não chegou a entu-
siasmar os torcedores e sò-
mente Marco Aurélio mos-
trou-se em boas condições.
A defesa esteve falha, com
Queirós completamente de-
sentrosado e Tuca não foi ob-
jeüvo nas jogadas dè ataque.
A equipe está escalada com
Ubirajara, Paulo César. Quei-
ros, Djalma Dias e Valtencir;
Nei, Carlos Roberto e Marco
Aurélio; Tuca, Silva e Nei
Oliveira. O treinador bota-
foguense respeita muito a es-
tratégia de Tim e por isso
mesmo vai jogar cautelosa-
mente procurando atrair o
adversário para seu campo e

surpreendê-lo em jogadas iso-
ladas de ataque.

A reunião entre Paulo Cé-
sar, Marinho e os dirigentes
do Botafogo ficou transferi-
da para segunda-feira, por-
que não foi possível ura con-
tato ontem para marcar lo-
go a hora e local do encon-
tro. O presidente do Corin-
tians Miguel Martinez, preo-
cupado com a possibilidade
da_ renovação, de Paulo Cé-
sar com o Botafogo, telefo-
nou de São Paulo para o jo-
gador, solicitando que êle es-
perasse até o dia 23 e garan-
tindo que conseguiria os ...
Cr$ 2 milhões dentro do nô-
vo prazo. Agora, há expec-
tativa geral: quem ficará
com Paulo César? Apesar da
insistência do Corintians. tu-
do indica que haverá acordo
com o Botafogo.

Mostrando bom humor e
muito solicitado pelos torce-
dores e jornalistas, Brito rea-
presentou-se ontem cm Ge-
neral Severiano, explicando
que tinha aproveitado os dias
de folga para descansar um
pouco em algumas cidades

fluminenses, especialmente
Friburgo. Disse que não
agrediu o árbitro na partida
de domingo, somente o ofen-
deu.

— Espero uma punição
porque me precipitei um_pou-
co, mas peço compreensão ao
tribunal porque o juiz é que
perturbou todo o espetáculo.
Espero voltar aos campos o
mais breve possível.

Os dirigentes do Botafogo
distribuíram uma nota ofi-
dal na noite de ontem, ainda
em relação aos incidentes da
partida com o Vasco. O do-
cumento diz o seguinte, na
íntegra:

"O Conselho Diretor do
Botafogo de Futebol e Rega-
tar, em atenção ao seu qua-
dro social e à sua valorosa
torcida, vem de público de-
clarar o seguinte:

l.o _ Como é do conheci-
mento de todos, o Botafogo
F. R. foi espoliado por mais
uma atuação facciosa de um
árbitro, previamente instruí-
do para prejudicá-lo na par-

tida em que atuou contra o
C. R. Vasco da Gama. Esse
árbitro mudou o resultado do
jogo, expulsou atletas do
nosso clube, fazendo carga
contra nossos jogadores e
permitindo o jogo violento
.por parte do adversário. Não
tomou a mínima providência
em relação a esses fatos ten-
tando, pelo contrário, levar
nossos atletas ao desespero,
em prejuízo de suas atlvlda-
des profissionais.

2.° — Podem estar tran-
quilos os botafoguenses, pois
estamos atentos em defesa
dos nossos direitos contra
manobras a n t i desportivas
que tanto nos têm prejudica-
do.

3.° — No momento opor-
tuno saberemos agir, fazen-
do valer nossos direitos r.o
sentido de evitar que tais
atos e fatos venham a se re-
petir. Não descansaremos até
que ésseg elementos sejam

completamente alijados do
cenário esportivo nacional.

4.o — Aos associados e à
torcida, o nosso reconheci-
mento pelo apoio recebido.

Rio de Janeiro, 5 de no-
vembro de 1971.

Ass. Althemar Dutra de
Castilho — Presidente".

O Vlcc-Presldente Xisto
Tonláto disse que a nota po-
deria ser muito mais violen-
ta do que foi. mas resolveu,
de comum acordo com o pre-
sidente, fazê-la mais suave
porque já está ciente de que'
sérias providências já foram
tomadas para evitar que fu-
turamente um juiz cometa os
absurdos iguais aos de José
Aldo Pereira.

— Eu sei que a torcida
ainda anda melo inquieta, es-

perando providências enér-
gicas, mas nós estamos tran-
quilos porque sabeme* que os
responsáveis serão mesmo
punidos — afirmou Toniato.
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Além do gol que marcou, Caio fiz jogadas muito boas com Paraguaio

Até Zizinho já
diz que vence
Zizinho, um dos maiores craques que o fute-

boi brasileiro já teve, tem escola suficiente para
saber que treino é treino, e jogo é jogo. Mas, ape-
sar da grande experiência do técnico, êle arrisca
um palpite:

— Se o América fizer contra o Corintians o
que fêz hoje (ontem), a vitória é quase certa.

Realmente, o treino de conjunto do América
foi de espantar. A bola correu fácil, de pé em pé,
e os atacantes tabelaram como nos melhores dias
do Santos. Não houve quem não ficasse empolga-
do diante da exibição da equipe titular.

O escore de 2 a 0, foi graças às defesas de
Buttice, que já se encontra em boa forma. Caso
contrário, o treino terminaria com uma goleada.
Nos 20 minutos finais, então, Zizinho chegou a rir
de alegria. Foi nessa fase que Antônio Carlos e
Sarão se adiantaram um pouco para ajudar ao ata-
que. Com o apoio, os pontas-de-lança fizeram jo-
gadas sensacionais.

Edu, Paraguaio e Caio tabelaram e se deslo-
caram com uma perfeição que deixou Zizinho en-
tusiasmado. Os gols foram marcados por Edu, de
letra, e Caio. O técnico considerou a exibição do
time como a melhor já realizada nos últimos cole-
tivos. Dai, a confiança na vitória sobre o Corin-
tians. Ê só repetir a dose.

Hoje de manhã, os jogadores baterão bola no
campo do Andara!, almoçarão numa churrascaria
perto do campo e depois irão para o Aeroporto
Sanots Dumont. Os jogadores estão muito confian-
tes, principalmente porque sabem que, vencendo,
o América conseguirá definitivamente a classifi-
cação e assim a concentração para o último jogo,
contra o Santa Cruz, já não será tão rígida. O Amé-
rica está concentrado três ou quatro dias antes das
suas partidas.

Dependendo da renda de amanhã, no Pacaem-
bu, e também do dinheiro que o clube arrecadará
nos amistosos no Norte, os dirigentes estão pro-
pensos a comprar o passe de Cabrita. O Bangu fi-
xou o passe do lateral-direito em CrS 100 mil. Tam-
bém o goleiro Nei, que está em fase de experién-
cia, poderá ser contratado.

Ontem, foi pago o prêmio de CrS 600 mil, pe-
Ia vitória sobre o Palmeiras.
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Se o Vasco não vencer, tudo fica difícil
, .vm:mwm^mmmm 0 Atlético Mineiro veio ao Rio para 

"ver

o mar", dar um bonito
passeio, cumprir a obrigação de mais um

jogo na tabela: pode até
perder que isto não o prejudica. O Vasco

precisa vencer para garantir a
vaga: se perder dependerá do jogo contra

o Bahia. Os dois se enfrentam
a partir das 17 horas de hoje, no

Maracanã, com arbitragem de José Favile
Neto — e vale a pena ir

vé-los, por causa da força que o Vasco
está fazendo e do futebol

que o Atlético está jogando. Apesar da
situação difícil, os vascainos

tiveram ontem um motivo de alegria: os
salários de setembro foram pagos,

os de outubro podem sair antes ainda do
dia 10. Outros jogos de hoje são

Fluminense x São Paulo, no Morumbi,
e Internacional x Esporte, no Beira-Rio, j

este com chances de agradar mais.
/.

Dizem que a preocupação exagerada pode ser
prejudicial, mas não há dúvida de que um pouco
de preocupação às vezes faz falta. Ontem, em São
Januário, havia, não se sabe por que motivo, uma
enorme tranqüilidade em relação ao jogo de hoje
à tarde, no Maracanã; a quase certeza de que o Vas-
co vence, garante a classificação e deixa o próximo
jogo, dia 14, na Bahia, para ser quase que uma
simples viagem de turismo.

Os vascainos pareciam estar esquecendo que
o adversário de hoje se chama Clube Atlético Mi-
neiro, uma das forças maiores deste Cainoeo^ato
Nacional, e que. graçaj ao trabalho do técnico Te'é
Santana, jogadores de boa categoria, um bom iô-jo
de conjunto e uma grande disonsiçâo para ga«tar
fôlego, alçou-se ao nível do melhor futebol brasi-
ieiro.

Mas essa tranqüilidade era apenas aparente.
Na realidade os vascainos lembravam-se disso tudo
e não esqueciam que sua situação neste Campeo-
nato ainda'é muito difícil. O Vasco está em quin-
to lugar no grupo A, disputando a vaga com o
Palmeiras. Tem 18 pontos ganhos e 16 perdidos.

Uma das causas desse ambiente em São Ja-
nuário era o desafogo financeiro. Apareceu dinhei-
ro para o pagamento de setembro, e se dizia que o
de outubro sairá até o dia 10. O atraso no naaa-
mento estava causando muito mal-estar, com ru-
mores inclusive de que certos iogadores iriam fa-
zer corpo mole.

Os dirigentes disseram não acreditar nis?o.
repetiram o velho chavão de que aquilo tudo não
passava de "tempestade em copo-d^gua", disse-
ram terem plena confiança em seus atletas. Mas,
por via das dúvidas, foram logo tratando de aran-
jar o dinheiro, mesmo porque, se não, os jogadores
talvez tivessem de sofrer a repetição do magro
Natal que passaram ano passado devido aos insu-
cessos do time na Taça de Prata.

Se vencerem o Atlético hoje. os vascainos te-
rão um considerável alívio em suas finanças para
novembro e dezembro, pois a classificação garan-
tira boas rendas e, além disso, terá até mesmo in-
fluência na renda do amistoso da próxima quarta-
feira, contra o FC do Porto, que trará inclusive
Flávio, que foi do Fluminense.

Sobre o problema do pagamento dos salários,
o vice-presidente de futebol. Carlos Alberto Cava-
lheiro, conversou separadamente com Buglè. após
ouvir e se fazer escutar por todos os atletas. Bugie
tranqüilizou-o. afirmando que o time saberá "cor-
responder às atenções da administração", com a
qual "sempre quer dialogar, e nunca ser esque-
cido, como aconteceu no ano passado, quando nin-
guém sabia a quem se dirigir e não havia qualquer
palavra de confôrto:'.

Para o Atlético Mineiro, o jogo de hoje é uma
espécie de passeio. Com 21 pontos ganhos e 13
perdidos, está em segundo lugar no grupo B, atrás
apenas do Grêmio. Classificação assegurada. Os mi-
neiros vêm ver o mar e mostrar que esse negócio
de comprar bonde nunca existiu.

VASCO ATLÉTICO
Andrada Renato
Fidélis Umberto
Moisés Grapete
René Vantuir
Alfinete Oldair
Alcir Vanderlei
Afonsinho Spencer
Bougleux Ronaldo
Ferreti Dario
Dé Pedrinho
Rodrigues Romeu

Fhi defende a sorte dos cariocas
A princípio pode parecer desinteressante esse

jogo entre Fluminense e São Paulo, às 16h. no Mo-
rumbi, com a arbitragem de José Carlos Cavalhei-
ro de Morais. Sobretudo para os torcedores qur
têm em mente apenas a campanha dos dois times,
ambas medíocres. Mas acontece que de repente a
partida ganhou uma motivação que vai reunir três
outras equipes na expectativa desse resultado.

América, Botafogo e Flamengo estarão torcen-
do desesperadamente por uma derrota do São Pau-
Io, derrota essa que deixará os três em ótima si-
tuação no Grupo B: América e Botafogo prática-
mente classificados e o Flamengo dependendo ape-
nas dos seus próprios jogos.

Mas a tarefa não vai ser fácil para o Fluml-
nense: o São Paulo estará disputando um jogo-
chave para a sua classificação, um jogo em que
vai dar tudo do princípio ou fim. Se perder, ou
mesmo empatar, pode ficar de fora A partida mu
dou tanto de uma hora para outra que até o Flu-
minense está interessado. Tanto é assim que Za-
galo pediu aos jogadores, numa preleção. o maior
empenho porque ainda há uma possibilidade de
classificação: o Presidente Francisco Laport garan-
tiu que o clube terá de volta, através do CND,
aqueles sofridos pontinhos perdidos no campo pa-
ra o Ceará. Com esses dois pontos e duas vitórias
nos jogos que faltam (o de hoje e o de sábado pró-
ximo, contra o Santos, no Maracanã) o Fluminense
também estará lutando por uma vaga nas finais

Foi por isso que a delegação embarcou anima-
da, ontem pela manhã. Animada e otimista a jul-
gar pelas palavras de Jeremias, titular agora. Pa-
ra êle, essa partida de hoie vai ser mais fácil do
que as anteriores. Tudo porque o São Paulo pre-

cisa desesperadamente da vitória e não pode se
limitar a defender. Terá que avançar e se abrir.
Ao contrário do que fêz o Bahia, por exemplo, do-
mingo último.

Jeremias acha que o Fluminense será mais
agressivo, agora que Lula volta à ponta-esquerda.
Mas a verdade é que também a entrada de Jere-
mias ajudou a dar maior objetividade ao ataque.
Jeremias vai fazer o terceiro homem de meio-cam-
po, mas sem voltar tanto quanto Rubens. Não há
a obrigação de defender. Êle terá somente que fa-
zer o trabalho de ligação entre meio-campo e ata-
que, trabalho que executa com perfeição, ainda
mais agora que alcançou sua melhor forma, a pon-
to de barrar Ivair.

O torcedor paulista tem tudo para ver um bom
jogo: dois times lutando pela vitória preocupados
cm atacar e. espera-se, deixando de lado as retran-
cas rígidas que enfeiam o futebol.

SÃO PAULO FLUMINENSE
Sérqio Félix
Forlon Oliveira
Jurandir Silveira
Arlindo Assis
Gilberto Marco Antônio
Teodoro Denilson
Gérson Didi
Zé Roberto Cafuringa
Edson Mickey
Toninho Jeremias
Paraná Lula

Náufrago sem salvação
JOSÉ PAULO KUPLER

Um dia desses, o presidente Francisco Laport reunia a
Comissão Técnica do Fluminense. Mas ninguém pense que
éle conversou com Zagalo e os outros sobre contratação de
novos jogadores, mudanças na orientação do time ou qual-
quer coisa que possibilite ao Fluminense reerguer-se do la-
mcntável buraco onde se afundou. O Presidente Laport,
com a serenidade dos que não enxergam a um palmo do
nariz, confidenciou que os pontos da partida contra o Cea-
rá seriam conquistados, finalmente, no Conselho Nacional
dos Desportos. E pediu a todos muita tranqüilidade.

Engraçado. Logo o Fluminense, um clube de tantas tra-
dições, que faz questão destas tantas tradições, parece que
perdeu de vez a compostura. É rigorosamente impossível que
o presidente do Fluminense, a esta altura do campeonato,
não tenha mais nada a dizer. Será que êle não percebe que
o Fluminense precisa de algo mais do que um bom depar-
tamento jurídico? Será que éle não vê que o esquema de
Influências armado e alimentado pelo Fluminense é profun-
damente triste?

O presidente do Fluminense faz parte daquele grupo de
dirigentes que não tem o futebol do lado esquerdo do peito.
Por êle, depois que Marcos, Etchegaray e Oscar Coz pendu-
raram as chuteiras, o futebol deveria seguir o mesmo cami-
nho. O jogador de futebol, no Fluminense, só entra pela
porta dos fundos, é tratado como um funcionário Incômodo
e não tem direito a muitas opções. Graças a Deus que,
dentro de pouco tempo, o departamento de futebol do clu-
be vai se mudar para bem longe, lá para Jacarepaguá. Até
que enfim os amigos do presidente Laport poderão cons-
truir mais alguns courts de tênis no lugar onde ficava o
campo histórico de Álvaro Chaves.

Os torcedores do Fluminense, nesta hora, devem estar
sé sentindo multo mal. Eles sabem que jã não dá mais para
ganhar jogos e títulos apenas com uma boa organização.
Não há departamento jurídico ou administrativo que re-
sista muito tempo ao drible de um craque, ao lançamento
perfeito de um craque, á cobertura perfeita de um craque.

Um craque, só um. É isto que pode dar tranqüilidade
aos muitos que torcem pelo Fluminense. Os clubes que es-
tão acostumados a pagar caro por ura bom jogador não en-
contram maiores problemas para contratar um bom advo-
gado e um administrador melhor ainda. Foi isso que os dl-
rigentes do Fluminense ainda não entenderam. Em terra
de cego e etecétera e tal é o pensamento que orienta o
marasmo tricolor. Só que uma parte Importante dos gran-
des clubes brasileiros já conseguiu um olho novo. Nivelado
com os outros no tapetão. o Fluminense começou a se des-
montar no campo, onde a bola é redonda e rola para todos,
como diz o velho Skoglund.

Tudo que os dirigentes do Fluminense fizeram depois
que o time conquistou a Taça de Prata do ano passado foi
destruir um time de futebol. A começar pela contratação
de Zagalo. Não que êle seja um incompetente (isto é uma
outra discussão). Zagalo foi contratado porque seria capaz
de atender aos desejos dos dirigentes. E eles, fundamental-
mente, queriam se livrar de Flávio e Samarone. dois joga-
dores muito distantes de Marcos Carneiro de Mendonça e
Oscar Cox. Aristocratas que só sabem virar a mesa, os di-
rigentes do Fluminense Insistem no tapetão. Mesmo que
arranjem os dois pontos do jogo contra o Ceará, ainda que
o time, por um milagre qualquer, se classifique, não há co-
mo negar: se continuar assim, o barco tricolor vai fazer
água até afundar de ve*.
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Bougleux, Alcir, Benetti, tranqüilidade na hora de um jogo difícil. É preciso vencer de qualquer maneira

Esporte sai na
retranca para
evitar goleada
A fraqueza da equipe do Esporte Clube Recife

aumenta a tranqüilidade do Internacional com vis-
tas à classificação à fase semifinal do Campeonato
Nacional. O Esporte tem perdido de todo mundo,
é o último colocado no seu 

'grupo e não será hoje
à noite que ameaçará a posição dos gaúchos. Um
com a retranca que armou.

A partida de logo mais pode ser decisiva para
a classificação do Internacional. A única preocupa-
ção de Dino Sani é alertar os jogadores para de-
cidir logo no primeiro tempo. Nada de brinca-
deira e a vitória virá fácil.

Embora sem se considerar classificado, a si-
tuação do Internacional do Grupo A é privilegiada.
Está com 19 pontos ganhos e 15 perdidos, mesma
posição do Coritiba. Acontece que o tricampeão
gaúcho vai disputar seus dois últimos jogos_ em
Porto Alegre. Hoie, contra o Esporte e domingo
contra o Flamengo.

Gainete e Claudiomiro têm sua volta garantida
à equipe, o que está sendo considerada por Dino
Sani como de grande importância para o conjunto
do time. A preocupação dos dirigentes é diminuir
o otimismo exagerado dos iogadores. que já con-
tam com a vitória em virtude da péssima campanha
que o Esporte está fazendo. Por isso, o técnico está
cansado de pedir que entrem em campo para de-
cidir logo. Teme que o Internacional não consiga
marcar e o nervosismo tome conta de todos. E uma
oportunidade dessa não é para ser desperdiçada.

Por sua vez, o Esporte não sabe o que. fará'
em campo. Na certa, vai armar uma retranca, mas,
mesmo assim, não tem a menor condição de supor-
tar o ataque do adversário durante os 90 minutos.
De acordo com as declarações do técnico pernam
bucano, o jogo defensivo não é para eanhar ponto:-
apenas para evitar uma goleada como aconteceu
quando enfrentaram o Cruzeiro, em Belo Hori-
zonte.

Para dirigir o jogo a CBD escalou Romualdo
Arpi Filho, do seu próprio quadro, que terá como
auxiliares Luís Torres e Aírton Bernadoni, da Fe-
deração Gaúcha.
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Jeremias acabou tomando a posição que era de Ivair

O campeonato está assim
GRUPO PG PP
Corintians 23 11
Cruzeiro 21 13
Internacional 19 15
Coritiba 19 15
Palmeiras 13 14
Vasco - 18 16
Santa Cruz 16 18
Fluminense 1.4 20
Portuguesa 13 21
Ceará 25
GRUPO B
Grêmio 22 12
Atlético 21 13
América (GB) 20 14
Santos 19 15
Botafogo 18 16
Flamengo 17 17
São Paulo 17 17
Bahia 13 19
América (MG)  11 23
Esporte 10 24

INTERNACIONAL ESPORTE
Gainete Tobias
Edson Mbaldo

. Pontes Almir
Hermínio Fraga
Jorge Andrade Neves
Garbone Draílton
Paulo César Nenê
Valdomiro , Gijo
Caludiomiro Dudo
Sérgio Vanderlei
Dorinho Chiquinho

Mais Campeonato iNacional na página 19
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Agências Sociedades
Anônimas

AGtNCIA AVENIDA
Av. Rio Branco, 165 — i/loja
Tel.: 252-61M - Ramal 10
AO. DÜQOK Dl CAXIAS
Rua Roberto Silveira, 16/706
Tel.: Caxlaa 4311
AGtNCIA VOLTA REDONDA
Rua Paulo da Frantln, 121/1*
GOMES FREIRE
Av. Gomes Freire, 421 — TeL:

842-1223
COPACABANA
Av. Copacabana, 860-A—Tel.:

237-1832
TIJUCA
Rua Conda de Bonfim, 4M —

TeL: 234-0245
MttEB
Rua Silva Rabello, 52-A —

TeL: 249-7005
TERESÔPOU8
Parque Regadas, 60 — TeL:

2206
BELO HORIZONTE
Av. Afonso Pena, 748, sa*

Ias 1602/03/04/05 — Tel.:
240470.

BRAS.UA - DF
Quadra 16, casa 22 — Tel.:

42-2524
CURITIBA
Rua Voluntários da Pátria, 422
NITERÓI
Av. Amaral Peixoto, 3"0. Loja

3. Con]. 426. Ed. Líder —
TeL: 2-3431

PORTO ALEGRE
Av. Borges de Medeiros, 308 —

Con]. 184, 18» — TeL
24-2092

RECIFE
Rue Gervaslo Pires, 285. Loja 2

— TeL: 229-403
SALVADOR
Av. Sete de Setembro, 31, sa-

ias 604/5 — Tel.: 3-4451
SAO PAULO
Rua da Consolação, 222 — 13*

andar — TeL: PBZ 256-8820.

NOVEMBRO
Q
Q
S
S
D
SI
T2

10 17 24
lf 18 25
12 19 26
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30

TEMPO
Bom.
Temperatura: estável.

Ventos fracos e variáveis.
Brisa de sudeste à tarde.

Visibilidade: boa.
Máxima de ontem: 29,8

graus, em Bangu.
Mínima: 14,7 graus, no

Alto da Boa Vista.

DINHEIRO
Graças a novos estima

los anunciados ontem pelo
Governo, as Bolsas de Va-
lôres, que haviam sofrido
violenta baixa na véspe-
ra, conseguiram reagir,
ontem. No Rio, o B3V
conseguiu um avanço de
0,9 por cento em relação
à média do dia anterior,
enquanto, no fechamento,
houve alta de 2,3 por cen-
to em relação à média do
dia. De 67 ações integran-
tes do IBV, 25 estiveram
em alta, 31 caíram, e três
não foram negociadas.

ROTEIRO DOS
ACIONISTAS

As Sociedades Anônimas a
seguir relacionadas convoca-
ram assembléia geral para
os dias Indicados:

HOJE, DIA 6
"Empreendimentos Vil»

leia S/A Administração e
Participações" — (Ordlná»
ria), às 10 horas.

SEGUNDA-FEIRA, DIA 8
"Ajax — Companhia

Nacional de Seguros" —
(Extraordinária) as 11 ho»
ras.

"Indústrias de Escovas
Alfa S/A" — (Extraordlna-
ria) às 10 horas.

"Abolição Veículos S/A"
— (Extraordinária) ás 17
horas.

"Somai — Materiais
Antlfxlcção S/A" — (Extra-
ordinária) as 15 horas.

"Dlma S/A—Distribui-
dora de Matérias Primas" —
(Extraordinária) — as 15
horas. *á

"Indústrias Químicas
do Brasil S/A" — (Extraor-
dinária) as 14 horas.

"Atlas S/A — Incorpo-
radora e Administradora" —
(Extraordinária) às 9 e às
10 horas.

"Imobiliária Alves da
Motta S/A" — (Ordinária)
às 14 Horas.

"Companhia Agrícola e
Industrial Santa Clara S/A"
_ (Extraordinária) às 10
horas.

"Hasselmann S/A Cor-
retora de Valores e Câmbio"

(Extraordinária) às 14
horas.

 "Petrobrás Distribuído-
ra S/A — organização —
(Preliminar de constituição)
às 10 horas.

 "Ferragens Magalhães
S/A" — (Extraordinária) às
17h30min.

"Centauro Transportes
Rodoviários e Turismo S/A"

(Extraordinária) às 10
horas.

"Indústria Química e
Farmacêutica Schering S/A"

(Extraordinária) às 10
horas.

TERÇA-FEIRA, DIA 9
_- "Central de Abasteci,

mento do Grande Rio S/A"
(Extraordinária) às 10

hovas.
"Companhia Boavista

de Seguros" — (Extraordi-
nária) às 10 horas.

QUARTA-FEIRA, DIA 10
"União de Bancos Bra-

sileiros S/A" — (Extraor-
dinária) às 10 horas.

 «Cia. Nacional de Mi-
neração Granlto Tijuca" —
'(Extraordinária) às 
19h45min.

"Empresa de Propagan-
da Época S/A" — (Extraor-
dinária) às 9 horas.

_ "Companhia Siderurgi-
ca Pitangui" — (Extraordi-
nária) às 15 horas.

 «Cia. de Transportes,
Comercial e Importadora" —

(Extraordinária) às 19 horas.
 "Construtora Canadá

g/A" — (Extraordinária) às
16 horas.

 "Companhia Estadual
de Águas da Guanabara —
Cedag" — (Extraordinária)
às 17h30min.

CLASSIFICADOS
MUGUa DE MÓVEIS

ÁREA INDUSTRIAL
Aluga-se, no Caju, próximo à Av.

Brasil, área de 5 a 10.00Q m2. Cartas

para a portaria deste jornal sob o n.c

28.367 — Agência Avenida. 28367

Medalhas Comemorativas
de Gago Coutinho,

Sacadura Cabral
ou da primeira travessia aérea do Atlân-
tico Sul, compram-se. Ofertas para tele-
fone 232-5993, de 2.a a 6.a feira, das 10
às 12 ou das 14 às 18 horas. 11585

Mudanças
Pereira

Caminhões fechado, para mu-
dançai local» e estadual». Escrl-
tòrlo: Rua Real Grandeza, 358 —
ei 3 —Tel. 248-5819 a qualquer
hora. «07

UTILIDADES PARA 0 LAR
MÓVEIS E DECORAÇÕES

PARA O LAR
LAVA-SE tapetes e tinge no
local. Aviva-se as cores, e
forração. Reforma geral. Tel.

254-3741. Sr. JOÃO.
9444

SUPER SINTEKO
Tel. 232-4042. Aplicamos o le-

gítlmo tlnteko. Damos a garanUa
do» serviços perfeitos. 21964

ESTOFADOR
Reforma-se sofás, poltronas,

colchfies de molas. Estofados em
geral. Tel». 261-2285 — 390-1753

Sr. GONÇALVES. 11582

Decorações
Cortinas

PIANO Bechsteln 1/3 cauda
— Vende-se, em estado de
novo, pela terça parte do va-
lor, facilito. R. Sorocaba, 277,
Botafogo (começa R. S. Cie-
mente, 265), não se atende
por telefone, atende-se todos
os dias. 11580

PIANO Brasil 2.500 — Vcn-
de-se em estado seml-nôvo,
R. Sorocaba, 277, Botafogo,
atende-se todos os dias.

H576
PIANO Petrof 1/4 cauda —
Vende-se, em estado novo pe-
Ia metade do valor, facilito.
R. Sorocaba, 277, Botafogo
(começa R. S. Clemente, nP
265), não se atende por tele-
fone, atende-se todos os dias,

11579

PIANO Pleyel 1/4 crafeau —
Vende-se, R. Silva Castro,
45-A, Copacabana — come-
ça R. Siq. Campos onde tem
o "Disco". 11575

FAMÍLIA AMERICANA DE
VOLTA VENDE: Geladeira,
máq. lavar roupa, máq. se-
car roupa, TV, Gravador,
Auto falantes ar 4X, máq,
foto MINOLTA SRL, Equip.
fotográfico, Fllmador, Projc-
tor Slalds, Discos, Piano, Sa-
Ia de jantar. Sofá, Poltronas,
Arca c/ vitrine, Meslnhas,
Sofá cama, Tapetes, Corti-
nas, Abajour, Móveis quar-
t0 empregada, Cama soltei-
ro, Armário, Móveis finos
p/ jardim, Escrivaninhas,
Malas, Plantas, Livros, Rou-
pas, Panelas fundo de cobre,
Utensílios, etc.(AC). Das 8
hs. às 18 horas. Rua Fernan-
do Mendes, 31 apt. 1.101 —

Copacabana.  
""'

VENDE-SE um carro de
criança, R. Sá Ferreira n.°
44, apto. 210. 9433

AUTOMÓVEIS
ALUGUEL DE VEÍCULOS
TRANSPORTE em Kombl,
pequenas mudanças. Viagens
e aquele preço, que você gos-
taria de pagar. Tel. 256-7740.

9428

DIVERSOS
ADVOGADOS

Mostruário Moderno
facilito.,

tel. 391-4439 - jorge
11567

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

CASAMENTOS
NO EXTERIOR

DIVÓRCIOS — Longa ex-
periência. Consultas grátis.
Das 12 às 16,00. Ed. Av. Cen-
trai, s/ 904. Tel. 252-7990.
Rio. Drs. LEITE e MODER-
NEL. 8092

MÉDICOS - DENTISTAS

S0MHSI.21I-II33

GELADEIRAS - AR
CONDICIONADO
FECHO e borracha geladei-
ra todas as marcas consêr-
to de porta pintura e motor
dia e noite. Tel. 245-7412 e
245-1111, Sr. Gilbert. Favor.

¦,-¦ 11587

PINTURA a "Duco" em ge-
ladeiras, armários, troca de
borracha etc. Pinta-se apar-
tamentos etc Orçam s/ com-
piomisso. Tel.: 224-3033. —
Carlos e Haroldo. 11573

IMPLANTAÇÕES IMEDIATAS
Dentes e Dentaduras

Fixação de Dentes Abalados
PAULO AREAL — CD. cro. 863

Ploneirismo — Técnica ProP«a „
Lg. Carioca, 5, s/320 - Tel. 222-0532

12056

RÁDIOS E TVs
COMPRA-SE Tv e radiolas
— Pago bem. Tel.: 236-1776.

9439

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

LOJAS - ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

ALUGAMOS 9 lojas nossa
propriedade, Av. 28 Setem-
bro 128, já com habite-se. —
232-1680 — 232-7345, 28379

ÀV. ATLÂNTICA, 324 —
ótimos apts. Salão, 2 ou 3
qts., varanda etc. Luz e gás
ligados. Chaves porteiro.

11583

ZONA SUL

RADIOVITROLA Telefun-
ken, dominante Stereofônica
c/FM. mod. luxo c/pouco
uso. Vdo. tel. 257-9250.

9455

ELETRÔNICA
TANAKA LTDA.

Rua Resende, 7* - Tel. 2224459
Televisão — Geladeira — Ar

Condicionado — Antena» interior
e coletiva — Miqulriaa de lavar.
Conserta e Instala com garantia.

11553

Belhiha
está

na página 3

Gerico
e Previdência

Social
na página 5

Servidores
e Militares
na página 6

LEME-COPACABANA
COPACABANA — M. L.
GARCIA Aluga salas comer.
de gabarito para pessoas de
gabarito Av. N. S. Copacaba-
na 1.018 — 201 a 209 —
402 — 501 — 601 a 605 el.201
a 1.209. Tr. tel. 254-1479.

21962

ZONA NORTE
TIJUCA
VENDO apt.° na Tijuca c/2
salas, 2 quartos e dependên-
das. Direito vaga carro. Tra-
tar Tel.: 267-3424. Urgente.

9441

ARTES - CURSOS
- PROFESSORES
COLÍGIOS - CURSOS -
PROFESSORES 
CURSO PRATICO — órgão
violão, canto guit. baixo
acordeon, piano de ouvido

ou por música. Inf. 237-3642
ou 255-0614. (Das 16h às ..
18,30) também a domicilio.

7878

UNIVERSITÁRIO — Leciona
Matemática ginaslal. Telefo-
ne: 235-2803. 9452

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

ANIMAIS - PECUÁRIA
POODLE — Miniatura, côr
cinza, 6 semanas, vende-se.
Ihform. Rio, 247-6675 ou
Nova Frlburgo 8896.

9434

VENDAS DIVERSAS
AMERICANO VENDE —
Ventilador, rádio relógio c|
FM, máq. fotográfica canon
e leica, binóculo, barraca p.
acampar, c h u r r asquelra,
quadros, Ski e botas p. neve,
roupas p. homem, rádio
transoceanico, mala, livros,
discos etc. Rua Constante
Ramos n.° 168/Col. das 10:00
às 17:00 J/V. 9437

ATENÇÃO! Compro televi-
são, geladeira, radiovltrola
ano 60 e 70 usada mesmo de-
feituosa. Atendo Zona Sul.
Tel. 224-3033. 9454

DIPLOMATA QUE RETIRA
VENDE — Antiga mesa mi-
neira; 2 cômodas pequenas
estilo D. José; escrevaninha
estilo D. João V; tapete de
arralolos (Rio de Moinhos)
com 2,60 m x 3,60 m; tape-
te de Arralolos (Anjos) com
¦2,50 m .x 3,45 m; tapete
de Arralolos (po Estado)
com 1,50 m x 2,05 m; par
de serafins barrocos; magni-
fico sofá D. João V com oi-
to pernas; bandeja pintada;
mesa império com tampo de
mármore de cerrara; dois
quadros com brazões antigos
de Portugal e Reino-Unido;
terrlna azul da Companhia
das índias; outras peças. Ver
hoje Av. Copacabana, 259 —
30 andar telefone 236-5610.

11584

EMPREGOS —

ORGANIZAÇÃO
E MÉTODOS
EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICA-

ÇÕES DA GB deseja contratar TÉCNICO
EM ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS, horário de
9 às 18,30hs. salário de M 1.800.00.

Curriculum Vitae para a Portaria dês-
te Jornal. "572

EMPREGOS DOMÉSTICOS
PRECISA-SE de uma copei-
ra-arrumadeira que sirva à
francesa, boa aparência e de
preferência portuguesa. Pa-
ga-se bem. Pede-se referen-
da. Tel.: 267-8860.

28366

EDITAIS

OUTPQS IMÓVEIS
PETRÓPOLIS - TERESÓ-

POLIS — FRIBURGO
EXEL. CHALÉ est. canad. c|
telef. piscina, gar. 4 quts. 2
b, soe, j. inv, g. living, la-
reira, coz, dep. com. emp.
var. Ver somente sáb/dom.
até 13hs, CrS 140,000 ac/of.
ou fin. B. B., C. E. etc.
Rua João Mendonça Bitten-
court, 89. Parque S. Vicen-
te. Inf. 256-1780 — 256-3322
— 227-1807 — 267-4607.

9445

A.A.A. CASA SÉRGIO —
Pianos de ap. armário e cau-
da, estrangeiros e nac. Ex-
celente financiamento. Rna
Santa Sofia, 54, Saens Pena.

21970
PIANO Albert-Schemoly ...
1.700 — Vende-se, R. Soroca-
ba, 277, Botafogo, atende-se
todos og dias. 11577

PIANO apartamento Dorner
Àllemão — Vende-se por ..
2.000, R. Sorocaba, 277, Bo-
tafogo, atende-se todos os
dias. 11574

PIANO Bechstein de arma-
rio, 2.200 — Vende-se Rua
Sorocaba, 277, atende-se to-
dos os dias. 11578

FAMÍLIA Americana trans-
ferida vende: Geladeira de 2
portas de luxo. Maq. de la-
var roupa. Freezer 16 pés.
vertical. Ventiladores. Ar
condicionado. M i n i c a s e-
te Ampex. Televisão de luz
e bateria. Estereofônico com
gravador FM. e A.M. Tv con-
sole 23. Rádio Transister.
Aquecedor. Mesinhas de
Friberglass. Liqüidificador.
Torradeira. Louça plástica.
Panelas de aço com Teflon.
Ferro e taboa de passar. Me-
sinhas e vitrina entalhadas
da índia. Abajours. Tapetes.
Maq. Singer. Projetor. Fil-
roador Ricoh Autozoom. Te-
l-i. Maletas de viagem. Mesa
de fórmica com cadeiras. Bar
com banquetas. Bicicletas.
Ferramentas. Montaria de
camelo pyrex. Copos. Mlude-
zas etc»— Av. Visconde de
Albuquerque, 862/102. 9414

FAMÍLIA AMERICANA —
Vende conjunto stéreo, gra-
vador, freezer mesa de jô-
go c| cadeiras, ventilador e
tapetes persa. Rua Tonelero
43/1001 das 10:00 às 17:00
J/V. 9438

VENDE-SE uma copa fórmi-
ca para desocupar lugar, me-
lhor oferta, Horário das 8 às
15 hs. Francisco Sá 38 ap.
1003 — Copa. 8436

Companhia
Industrial Papéis

e Carionagem
C.G.C. n° 33.042.383

Edital de
Convocação

Assembléia geral
Extraordinária

SSo convidados os Senhores
Acionistas da Companhia Indus-
trlt Papéis e Cartonagem, paraie
«unirem em Assembléia Geral
Extraordinária, » reaUirx-se no
dia 30 de novembro de 1971. as
15 horas, em sua sede social, a
Rua SSo Luiz Gonzaga, 82S, nes-
ta cidade, a flm de tomarem co-
nheclmento e deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia:

a) — Distribuição de uma bo-
nlflcação aos acionistas
da Companhia, calculada
sobre as ações possuídas
nesta data;

b) — Aumento do capital so-
ciai, com aproveitamento
do Capital de Giro. verl-
ficado no balanço do
Exercício de 1970 e, tam-
bém, de uma parcela re-
tirada da conta "Corre-

ção Monetária não Utili-
zada", oriunda de reava-
Ilação dos bens fixos e
Imobilizados;

c) — Assuntos Gerais de lnte-
rêsse social.

Rio de Janeiro, 5 de novembro
de 1971.
MILTON AUGUSTO DO AMARAL

Dlretor-Presldente
PAULO CARLOS SMITH DE

VASCONCELLOS
Dlretor-Industrial

44911

Comunicação
JORGE JABOUR MAUAD, ar-

qulteto, residente a Rua Uruguai,
n« 536, apt» 402, nesta, comunl-
ca que foi extraviado o cartão
do F.R.C., de n9 319429 00, auto-
como, cadastro n° 50.

Rio de Janeiro, 28 de outubro
áf 1971.

JORGE JABOUR MAUAD
11559

AJAX - COMPANHIA
NACIONAL DE

SEGUROS
(C.C.C. nf 17.llt.23l)
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
1» CONVOCAÇÃO

Ficam convocado» os senhores
acionistas a se reunirem no dia
17 de novembro do corrente ano,
às 11 horas da manha, na sede
da Companhia, na Rua da As-
sembléia, 93 — 39 andar, nesta et-
dade, a fim de tratarem dos se-
gulntes assuntos:

I — Reforma dos artigos 89 •
109 do Estatuto Social;

ri — Interesses Gerais;
Até a data da realização da

Assembléia ora convocada, ficam
suspensas as transferências de
ações.

Rio de Janeiro, 29 de outubro
do 1971.
Jayme Guilherme Dutra da Fon.

teca — Diretor Presidente
Roberto Munlx Rondon

Diretor Superintendente
44505

PIANAVE - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE
PLANEJAMENTO S.A.

CGC MF n.° 33,953.340/001
AU da Assembléia Geral Extraordinária

Aoa dez dlai do méa do agosto de mil novecentoe • setenta • um,
ás oiue horas, voltaram a reunir-se nt sede social A Ay. Graça
Aranha, n.° 183 — 8.» andar, nesta cidade, os acionista* de PLANAVM
— ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO »A„ representando
a totalidade do capital social, conforme se verifica pelo livro de Pre-
¦ença» n.° 1, fl». õ. atendendo a convocaçilo feita na primeira Aasem»
bléla Geral Extraordinária realizada .em cinco de Julho de mil nove»
centos e setenta e um. presentes lambem todo» o» cotlstas da PLA-
NAVE — ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., representam!»
a totalidade do capital social, e dos perito» nomeado* para procedi-
rem a avaliação do patrimônio liquido da sociedade • ser Incorpora*
da. Aberta a «essão p*lo Diretor Executivo da PLANAVE — ESCRI»
TÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO SA„ foi escolhido, por
aclamação, o acionista Déclo Slmch de Campos, para presidir oi
trabalho», que convidou a mim, Joáo Ferreira Bentes, par» Sfcre».
turio Apó» verificar haver número legal, declarou o »r. presidente
Instalada a Assembléia, A «egulr. o »r. pre»ldente disse que a pre»
sente Assembléia tinha por finalidade deliberar sobre: a) laudo do»
Perito» nomeado» para avaliação do patrimônio liquido da tocle»
dade civil por quotas de responsabilidade limitada denomlnadi
PLANAVE — ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. c resol»
verem definitivamente sobre a sua Incorporação a esta socledadi
mediante aumento do capital e respectiva alteração dos Estatuto»
Sociais; b) outros assuntos de Interesse gcrul. Km seguida, o Sr.
Presidente pediu a mim, secretário, que procedesse a leitura do
Laudo de Avaliação do Patrimônio Liquido da sociedade PLANAVE
— ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. e do «eguülte teor:
"LAUDO DE AVALIAÇÃO. PLANAVE — ENGENHARIA E PLA-
NEJAMENTO LTDA. — Nó» abaixo assinados, Perito» nomeado» pela
Assembléia Geral Extraordinária da PLANAVE - ESCRITÓRIO
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO SA„ realizada em cinco de Julh»
de mil novecentos e setenta e um, para procedermos a avaliação
do patrimônio liquido da PLANAVE — ENGENHARIA E PLANE-
JAMENTO LTDA., cujo ativo e passivo deverão ser Incorporados A
PLANAVE — ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO SA„
dlrlflmo-nos A sede daquela sociedade a ser incorporada, a fim di
darmos Inicio aos trabalhos. Depois de um minucioso exame da
contabilidade da firma c de posse dos documentos e livro» de es-
crituração verificamos que se acham revestidos de todas as for»
malldades Intrínsecas e extrlnseca» determinada» pela» leis comer»
ciais e fiscais, e a escrituração dos mesmos feita com clareza • em
boa forma mercantil. Procedemos ao exame do balancete levan»
tado em trinta de Julho de mil novecentos e setenta • um pelo con»
tador da empresa e, pela analise feita das contas apresentadas,
concluímos por um patrimônio liquido de Cr» 425.942,87 (quatro-
centos e vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois cruzeiros
e oitenta e sete centavos). A» conclusões a que nós, Peritos, chi-
gamos, baseiam-se no exame da contabilidade e respectivo balan»
cete levantado, o qual está devidamente assinado pelos sócios e pe»
Io contador. E, assim, nós Peritos Infra assinados, damos por ter»
minada nossa missão, em virtude do que subscrevemos o presente
Laudo em 3 (três) vias, de igual teor, datilografadas. Rio de Ja»
neiro, S de agosto de 1971. ass. Jlarald Manfred Rudolf Gubltz,
Atila Gomes Lopes Ribeiro, José Odllio. Finda a leitura do Laudo,
o sr. presidente declarou que os senhores Peritos estavam presen-
tes para prestar os esclarecimentos que lhes fossem solicitados •
colocou a palavra A disposição dos senhores Acionistas. Não ha-
vendo quem quisesse fazer uso da palavra, o sr. Presidente subme-
teu à votação o Laudo de Avaliação, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. A seguir, o sr. Presidente solicitou dos cotlstas da
PLANAVE — ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., repre-
sentando a totalidade do capital social, que se manifestassem sô-
bre a incorporação pela PLANAVE — ESCRITÓRIO TÉCNICO DE
PLANEJAMENTO S.A.. pronunclando-se cada um de per si, todo»
manifestaram-se a favor da incorporação e afirmaram aceitar e
valor dado oo p»trlmónio liquido da sociedade, valor que, para
todos os efeitos de direito, « nos termos do parágrafo terceiro do
art. 5.o do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940, íôra fixado
em Cri 425.942,87 (quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos •
quarenta e dois cruzeiro» e oitenta e sete centavos), o sr. Presl»
dente tendo em vista a aprovação unânime dos acionistas, decla-
ruu Incorporados ao patrimônio da PLANAVE — ESCRITÓRIO TÉC-
NICO DE PLANEJAMENTO SA. todo o ativo e passivo da sociedade
PLANAVE - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.. cujos cotls-
tas en; conseqüência, deverão receber quantidade de ações corres»
nondentes ás quotas de capital possuídos nesta data. Em seguida, o
sr Presidente submeteu à deliberação da Assembléia a proposta da
Diretoria referente ao aumento do capital e respectiva alteração do»
Estatutos Sociais, decorrentes da Incorporação Já unanimemente apro-
vada A proposta da Diretoria e respectivo Parecer do Conselho Fls-
cal foram lidos por mim, Secretário, e são do teor seguinte: "Propôs-

ta da Diretoria. Senhores Acionistas, Em aditamento e conclusão A
nropoata apresentada na Assembléia Geral Extraordinária realizada
Sm cinco de julho da mil novecentos • setenta c um, quanto A incor»
DOTação A ncawTaociedada do patrimônio liquido da PLANAVE -
ENGENHARIA fe PLANEJAMENTO LTDA., cab« a Cita Diretoria
propor, como conseqüência da própri» lncorporaçío> * respecttva ai-
teraçáó dos Estetutos, o aumento do capital de Cr» 500.000,00 (qul-
ithentos mil cruzeiros) para Cr» 925.000,00 (novecentos e vinte •
cinco mil cruzeiros), traduzindo um aumento de Cr» 425.000,00 (qua-
trocentos e vinte e cinco mil cruzeiros) correspondente» ao valor
do patrimônio liquido da sociedade Incorporada e cujas ações cor-
respondentes serão entregues aos cotlstas, permanecendo o saldo
de Cr» 942,87 (novecentos e quarenta e dois cruzeiros e oitenta
e sete centavos) em conta especial para futuro aumento. Se apro-
vada a nossa proposta, o art. 5.») dos Estatutos Sociais passará a
vigorar com a seguinte redação; "Art. 5.°) O capital sócia d.
CrS 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil cruzeiros), dividido
em 025.000 (novecentos e vinte e cinco mil) ações do volor noml-
nul de Cr» 1,00 (um cruzeiro) cada uma, sendo 521.150 (quinhentas •
vinte e uma mil cento e cinqüenta) ações ordinárias e 403 850 (qua-
trocentas e três mil e oitocentas e cinqüenta) ações preferenciais,
nominativas ou ao portador á vontade do acionista. "Parágrafo l.«)
— As asões preferenciais nfio terão direito a voto; b) as ações pre-
íerenclais terão preferência até o limite de 6% ao ano na dlstrl-
buição dos lucros verificados, parágrafo 2») — As ações ordlná.
rias só terão direito a dividendos apôs o cumprimento do para»
«atol.o acima referido". Em conseqüência, o art. 20 passa a vlgo»
rar com a seguinte redação: "Artigo 20.") O exercício social será
encerrado no dia 30 de Junho de cada nno; dos lucros líquidos apu»
rados, após as amortizações e depreciações usuais, far-se-ão as se-
guüités distribuições: a) 5% (cinco por cento) para a constituição
doFundo de RÍserva Legal até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social; b) a Importância necessária ao pagamento de dlyi-
dendos nos têrínos dos parágrafos l.o e 2.o do artigo 5.»; c) 16%
(qutaTe por cento) destinados á constituição de um Fundo Espec o
dé Previsão nos termos do parágrafo 3.o do art. 130. do Decreto-lei
no 2.627, de 26 de setembro de 1940; d) o saldo remanescente terá
o destino que lhe fôr deliberado pela Assembléia Geral". Rio d*
Janeiro 

^9 
de agosto de 1971. ass.) Déclo Slmch de Campos, João

mreírá Bentes" Llberato Paulo GomideSlgaud". "Parecer do Con.
selho Fiscal. Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da
PLANAVE -ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO SM,
voltaram a reunir-se para apreciar e dar parecer sobre Proposta da
Diretoria aumentando o capital social de Cr» 500.000,00 (quinhentos
mil cruzeiros) para Cr» 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil
c^eü^rem decorrência da incorporação do patrimônio liquido
da PLANAVE - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. Apóí
analisar o Laudo dos Senhores Perito» nomeados para avaliação do
paMmônm Uquldo a »er incorporado, e da ^oposte da Diretoria
somos de parecer favorável ao aumento do capital na forma e no»
termos apresentados, como decorrência da operação planejada, uma
vez que atende aos Interesses sociais. Rio de Janeiro 9 de agosto
de 1971 ass.) Stelio Bastos Belchior. Roberto Luiz Ribas Ferreira,
Fernando da Silveira Cotrim" Finda a leitura, o sr presidente
submeteu á votação a Pro^-ui de aumento do capital social e res-
Sva alteraçãoT do, wtatutos. formulada pela Diretoria com pa-
?ecer íavorávél do Conselho Fiscal da Sociedade, sendo a mesma
aprovada pot unanimidade na forma e nos termos em que foi apre-
sentada™A seguir, o sr. Presidente oferece a palavra, nlnguérn «•
maniíe tando, foi 

"declarada 
esgotada a ordem dtv dia; Nada ma.

havendo a tratar, o sr. presidente suspendeu os trabalhos da As-
sembléia pelo tempo necessário á lavratura da presente ata, a qual
reaberta ásessão foi lida e aprovada na integra pela totalidade do»
acionistas e, em seguida, assinada por todos os presentes, por mim,
teoretárlo. e pelo sr. Presidente que. a seguir, declarou encerrada
a Assembléia, ass.) Déclo Slmch de Campos, João Ferreira Bentes.
Détío^moh de Campos. João Ferreira Bentes, Paulo Domingo. RI-
bas Ferreira, Adolpho Barroso de Vasconcellos, José Luiz de Al-
buquerque Maranhão, Luiz MurlW Santos Cruz, Fernando José da
Silva Bittencourt, Fortune Maurlce Perplgnan. Liberato Paulo Go-
mlde SIgaud.

Certifico que é cópia autêntica do original.
João Ferreira Bentes

Secretário
ESTADO DA GUANABARA
SECRETARIA DE FINANÇAS

JUNTA COMERCIAL
CERTIDÃO

^"cSTOTCO^PLANAVE - ESCJUTÔHIO TÉCNICO DE fLA-
NEJAMENTO S/A., - arquivou nesta Junta sob o n.o 49.128 por
despachei dt.27 de outubro de 1971, cópia autentica da ata de sua
Soléla geral extraordinária, realizada em 10/8/71, que aprovou
o 

"audo 
doS peritos nomeados em assembléia gerM extraordinária

de 5/7/71, a incorporaç&o da sociedade civil "PLANAVE — ENG»-
SiariaE PLANEJAMENTO LTDA", aumento de capital de ....
^TmmM^S"ãii2SmW. alterou os artigos 5.o e 20^ dos
E^tutosSociatóTdo^ue dou fe. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DA GUANABARAem 27 de outubro de 1971. EU. SÔNIA L. P. DORIA.
«Wrwl.Toníerie assino Sonla L. P. Doria. Eu. Secretário-Geral da
Junte Comercial do Estado da Guanabara, subscrevo e assino -

| 
^Pagíttxaiie arquivamento - Cr» 123.00. 6332

WmWm®
»ois« Jp rorresnondencia ^^talão de correspondência

NOME;

END:

Av. Gomes Freire. 471 — GB
Sábado, 6 de novembro de 1971
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PUNAVE - ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE PLANEJAMENTO $. A.
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REUNIÃO DA DIRETORIA
Em 01 de outubro de 1071, às 10 horas, reuni-

ram-se os diretores em exercício, abaixo assinados,
para estudarem a conveniência da abertura de uma
filial desta Sociedade no Norte do Pais Após os de-
bates foi apresentada a seguinte proposta: Objetivan-
do incrementar a expansão dos negócios sociais e ten-
do em vista obter maiores facilidades a fim de aten-
der à demanda de serviços técnicos de nossa espe-
cialidade naquela área foi, com base nos podêres
conferidos à Diretoria pelo Art. 13 dos Estatutos So-
riais, discutida e aprovada a abertura de uma filial
de nossa Sociedade na cidade de Belém, no Estado
do Pará, à Rua 15 de Novembro, n.° 226, salas 405
a 407 — Edificio Chamié.

Para efeitos fiscais foi destinada a parcela de
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruieiros) do capital social.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião
da qual se lavrou esta ata que todos assinam.
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 1971 — DIRETO-
RIA: Dedo Simch de Campos — Liberato Paulo Go-
mide Sigaud — João Ferreira Bentes.

Certifico que é cópia autêntica do original.
JOÃO FERREIRA BENTES

Diretor

ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE FINANÇAS
JUNTA COMERCIAL

CERTIDÃO
Processo n.° 38.087/71

CERTIFICO que PLANAVE — ESCRITÓRIO
TÉCNICO DE PLANEJAMENTO S.A., arquivou nes-
ta Junta sob o n,° 48.973 por despacho de 25 de ou-
tubro de 1971, cópia autêntica da ata de sua Reunião
da Diretoria realizada em 1.10.71, que aprovou a
abertura de uma filial na cidade de Belém, Estado
do Pará, à Rua 15 de Novembro, 226, salas 405 a
407 — Edificio Chamié, com o capital destacado de
Cri 20.000,00, do que dbu fé. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DA GUANABARA em 25 de outubro
de 1971. Eu, Yacy Ximenes de F. Torres, escrevi e
assino Yacy Ximenes de F. Torres. Eu, Secretário
Geral da Junta Comercial do Estado da Guanabara,
subscrevo e assino. LUIZ IGREJAS. Paga taxa de ar-
quivamento Cr$ 13,00. 6330

EDITAL
O Prior di Ordem .Católica Apostólica dos Missionários da

¦anta Cruz.
Comunica a quem INTERESSAR POSSA, em cumprimento ao

disposto no artigo 18, alínea "h" sd-referendum do Capitulo Geral
Ordinário, e combinado no artigo li. allne» "b" e "C" do seu pa-
riarafo único dos Estatutos em vigor do Conselho Geral, declara
çui foram desligados da Ordem, os seguintes membroí Bispos e
Freabfteros:

Dom Oscar Osvaldo Cslrole
Dom Ângelo Maria de Jsguarlb»
Dom Jâlxo Motta Hosken
Dom Moisés Soares de Oliveira
Presbltero Euclldes Matlas
DUcono Adhemar Alves Teixeira .
Presbltero Getúlio Ferreira Lopes
Presbltero Jos* Guilherme Linhares •
Presbltero Paulo Vasconcelos de Oliveira
Presbltero Francisco Chagas de Souza
Presbltero Alberto Freire Msrls e o irmão José Remirei Filho.
Comunico por motivo de força maior, a devolver os documentos

«• ldentidadt e provisões.
Pois. há pessoal •mbattoadu e enescnipulosas usando illcl-

tamente • falsificando documentos e recibos.
Rio dt Janeiro, GB, S de novembro de 1971
PRIOR DOM MANOEL SALGADO - O.S.C.

AJAX- COMPANHIA
NACIONAL DE

SEGUROS
<e.e.e. n» u.iis.ui)
ASIIMBLIIA CIRAL
IXTRAORDINARIA

1» CONVOCAÇÃO
Fieam convocados os senhores

acionistas pira se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária
so dia 16 d* novembro do cor-
rente ano, na sede da Compi-
nbli, oa Rui da Assembléia, 98

30 andar, nesta cidade ás 11
horas di mmbi, • fim de trata-
tem dos seguintes assuntos:

I—Apreciação da proposta
da Diretoria pari eleva-
cio do capital iodai, de
Cr| 1.836.000,00 (Hura ml-
lhüo oltocentos e trinta
• seis mü cruzeiros), ps-
ri Cri 2.300.000,00 (Dois
milhões e duzentos mil
euzelros) por melo dl
subscrição particular;

n — A subscriclo será ds ...
864.000 (trezentos e ses-
senti e quatro mil) ações
nominativas, ordinárias,
do valor nominal Cri 1,00-
(Hum cruzeiro), cada;

m _ aos acionistas será asse-
gurado, na forma da lei,
o direito de subscriclo
preferencial, na propor-
ÇÍOJ

IV —A subscrição poderá ser
feita em bens ou em dl-
nhelro;

— Será exigida uma realiza-
cio mínima de 807o no
ato de subscrição .e o
restante por melo de chi-
madas, no preço máximo
de um ano;

VI — Reforma do artigo 87" do
Estatuto Social;

VII — Interesses Gerais;
Até a data da realização da

Assembléia on convocada, ficam
suspensas as transferências de
ações.

Rio do Janeiro, 28 d* outubro
«•UTl
Jsymí Oullhsrms Dutra ds "en.

seco — Diretor Presidente
«•berre Munlt Rondon

Diretor Superintendente^^

Serviço Militar
Universitário

de: Medicina -

Farmácia -

Odontologia -
Veterinária

Adiamento de
Incorporação

Procure informações
no seu Colégio

BANCO NACIONAL
BRASILEIRO S.A.

CGC 33.302.779

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
1.» CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os ado-
nistas do Banco Nacional
Brasileiro S.A. a compare-
cerem na sede social na Av.
Erasmo Braga n.° 235-A, no
próximo dia 16 de novem-
bro de 1971. as '11 horas, a
fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

a)' Proposta da Diretoria
para aumento do ca-
pitai social, em dlnhel-
ro, no total de Cri ....
10.271.290,80 com paga-
mento de 80% no ato
da subscriçío e o res-
tante por chamada da
Diretoria;

b) assuntos gerais.
Ficam suspensas as trans-

ferênclas de aç6es cinco diai
antes da realização desta As-
sembléla.

Rio de Janeiro, 5 de no»
vembro de 1971.

Dr. Clito Barbosa Bokel
Diretor Presidente

Tedo Botelho Drummond
Diretor Superintendente

44824

PLANAVE - Escritório Técnico
de Planejamento S.A.

CGC MF N.° 33.953.340/001

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos seis dias do m(s de outubro de mil novecentea e setenta
e um, ás dnee hons, reuniram-se na sede" social A Ay. Graça Ara-
nha, 182. 8» andar, nesta cldide, os acionistas ds PLANAVE — Es-
crltorlo Técnico de Planejamento S.A. representando a totalidade
do cipltil soclil, conforme so verifica pelo livro de Presenças rfl 1.
com ia discriminações legais. a fim de realizarem a, Presente «s-
sembléla geral ordinária, convocada regularmente poro o dl» trinta
ds setembro do mil novecentos o setenta e um, conforme editais
publicados no Diário Oficiei do Estado da OiKumbam, nos dias 30
e 31 do agosto t lo de setembro, o no Jornal do Brasil nos dias
28/8, 29/8 o 1/9. o transferida pori esta data por consenso unânime
dos senhores Acionistas, em virtude do atraso na publicação de
Balanço Oerol da Sociedade no Diário Oficio! do mtodo da, Ouima-
bara. Por aclamaçlto foi escolhido o acionista Diclo Simch de Cam-
pos para presidir os trabalhos, que convidou a mim, Adolpho Bar-
roso de Vosooncellos, para Secretário. Constituída a Mesa dos tra-
balhos • depois do verificar haver número legal, o Br, Presidente
declarou instalada a Assembléia. Por determlnaç.lo do Sr. /"si-dente declarou lnstaladi a Assembléia. Por determinação do Sr.
Presidente, 11 o Relatório, o Balanço e a demonstração da conta
"Lucros e Perdas" e o Parecer do Conselho Fiscal da Socldade, re-
ferentea ao exercido findo em 30 de junho de 1071. Finda a leitura,
o Sr. Presidente declarou estes documentos em discussão e. como
ninguém quisesse fazer uso da palavra, em votnçilo, vçrlflcou-se
terem sido aprovado» por todo» o» presentes, com exceção dos ie-
Ralmente Impedidos, que se abstiveram de votar. Em scauida, o sr.
Presidente propôs aos presentes que do saldo colocado a disposição
da Assembléia fosse destacada Importância suficiente pura uma
distribuição de dividendos correspondentes a 12% para os portado-
res de açflcs preferenciais e 10% para os portadores de ações or-
dlnária» sobro o capital de Cri 800.000,00 (quinhentos ml cruzeiros)
e equivalente a Cri 81.080,00 (cinqüenta e um mil e oitenta cru-
zelros) o o saldo transferido para crédito da conte "Lucros sus-
pensos'1 para utilização futura. Poste em votação, foi a proposta
aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra,, em prossegulmen-
to â ordem do dia, disse o Sr. Presidente que cumpria aos pre-
sentei eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da
Sociedade, para novo periodo, flxando-lhes os honorário». Proçe-
dlda a votação, verificou-se que foram reeleitos, para a Direto-
ria: Diretor Executivo o Sr. Déclo Simch de Campos, brasileiro,
capado, engenheiro, natural do Estado do Rio Grande do Sul, CPF
n° 001.840.807. residente e domiciliado neste cidade â Rua„sam»
Clara, 191, epto. 802, portador do, carteira de identidade n° 9.475D-5».
Região, expedida pelo CBEA; Diretores: Liberato P»"1» O0™1"1*?";
s-aud. brasileiro, casado, engenheiro, natural do Estado de Mines
Gerais, CPF n» 002.386.287. residente e domiciliado nesta cidade 4
Rua Nascimento Silva, 542, portador da carteira de Identidade n«
12DJ1D — 8» Região, expedida pelo CREA; Joüo Ferreira Bentes,
brasileiro, casado, economista, natural do Estado da Guanabara,
CPF n» 004.382.867, residente e domiciliado nesta cidade a Rua Itua,
W29. Bha do Governador, portador d*, carteira de Identidade n°
127.415, expedida pelo Ministério da Marinha: permanecem vagos
para serem preenchidos oportunamente, os outros dois «areos ae
Diretoria. Para o Conselho Fiscal foram releltos, membros efetivos:
Stéllo Bastos Belchior, brasileiro, cisado, advogado, residente e
domiciliado nesta cidade A Rua 13arate Ribeiro, 283. apto. 804. por-
tador da carteira de identidade r.o 9S6 da O.AB.: Roberto .Lula
Ribas Ferreira, brasileiro, solteiro, Industrial, residente e domicilia-
do nesta cidade A Buo Marques de Abrantes, 138, opto. 801. porta,
dor da carteira de Identidade n» 759.097. do Instituto Pêlte^ache-
co; Fernando da Silveira Cqtrim, brasileiro, casado, engenheiro.
domlcIladcTe residente nesta cidade na Rua ^"^"f^f™1
Gusmão no 30. Barra da TIJuca, portador da carteira de Mentida,
de n° 227.477. do Ministério da Guerra; c para Suplentes: Urblno
Ublratan Corrêa, brasileiro, casado, advoogdo, domiciliado e re-
sidento neste cidade à Rua Senador Vergurtro. n» 55, apto 1.002,
portador da carteiro de identidade no 10.089 da OA.B.; WalUm
Cruz de Vasconcelos, brasileiro, casado. Oficial de Marinha da Re-
serva Remunerada, residente e dorMctttedo nesta cidade A Rua Ipo-
«•ria. no 210. portador da carteira de Identidade n» 28077 do Mima-
tirada ^nhaTAraaldo AÍdrad. Pereira dos Santos,J*asUeiro
casado, Oficial de Marinha da Reserva Remunerada, residente e
domiciliado nesta cidade A Avenida Atlântica n« 3.916, apto. 302,
portador da carteira de identidade no 43654 do Ministério da Ma-
rinho. Foram fixados os honorários mensais de Çr$ 3.500.00 (três
mil e wlnhento» cruzeiros) para cada um dos Diretores eleitos, Jos honorários anuats de CrS 400,00 (quatrocentos cruzeiros) para
cada um dos membros efetivos do Conselho Fiscal, quandei em
exercício. Posto em votação a deliberação acima teve ai^ovaçuo
unânime Ém «Ruída o Sr. Presidente propõe aos acionistas pre-
sentes ft ratiflcição da Reunião da Diretoria realizada em 31 de
lembro de 1970 que deliberou «distribuição de um dlvWendo de
n«. nos nortadores de açfies preferenciais a que se refere o ra-
íáírrafo úSlco doart.5« dosÍEstatutos Sociais e ao disposto no art.
Siii dos referidos Estatuto, sobre os lucros verificados no
exeiciclo encerrado em 30 de Junho de 1970 e nto votado pela
Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de ag&rto de .J9™-
Postaremdotação, foi a proposta aprovada por unanimidade. Atada
com a palavra o Sr. Presidente propfte a n&o^tócto ^ 

mem-
ores do Conselho Consultivo, o que será feito WTlymmtBtojlPog
te cm votaçáo, foi a proposta apKwada poi'unanimidade. A aegutt.
o Sr. Presidente colocou a palavra A «IHSP^ShÍSu d«S?ou es"nlstai e. ninguém se mamíestando, o Sr. Presidente declarou es
gotada a ordénl dò dia, suspendendo os traba h« pelo tempo ne-
cesário A lavratura da presente ate, que, depois de lida, é aprova-

da por todos os presentes. Nada mala havendo a tratar, o Sr. Presi-

dente encerrou a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata quo
eu Adolpho Barroso de Vasconcelos, na qualidade de Secretario,

subscrevo e, Juntamente com oa demais presentes, assino, as.) Pre-

aidente e Secretário da Mesa assinam. Seguem-se as assinaturas dos

acionistas presentes: Déclo Simch de Campos, José Luiz de Abu-

ouerque Maranh&o, Adolpho Barroso de Vasconcellos, Luiz Murilo

SaZcrZ Fernando José'da Silva Bittencourt Liberato Paulo
Gomlde Sigaud. Fortune Maurice Perçlgnan, João Ferreira Ben-

tes, Paulo Domingos Hlbaa Ferreira.

Certifico que a presente ate é cópia autêntica do original.q 
Secretário - Adolpho Barroso de Vasconcellos.

ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

JUNTA COMERCIAL

CERTIDÃO

Processo n» 38.570/71

CERTIFICO que PLANAVE - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLA-
NEJAMENTO S/A., — arquivou nesta Junta sob o rfi 49.126 por
despacho de 27 de outubro de 1971. copia autêntica da ate de sua
assembléia geral ordinário, realizada em 6/10/71, quo aprovou as
contas do exercício encerrado em 30/6/71, reelegeu os membros do
Conselho Fiscal e da Diretoria, llxando-lhes os honorários: dls-
tribulu dividendos dos acionistas e tomou outras dellberaçSes, do

que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA GUANABARA
em 27 de outubro de 1971. Eu. SÔNIA L. P. DORIA escrevi, conferi
e assino Soma L. P. Doria. Eú, Secretario Geral da Junta Comercial
do Estado da Guanabara, subscrevo a assino LUIZ IGREJAS.
Paga taxa de arquivamento

Cri 13,00 '"•"

.: 'ANUNCIE ;¦¦•¦
NESTA PÁGINA

ESPETÁCULO
•TTell/iVÜIt

VOCÊ LIG

N' 62,429
BORAOIO

EDITAL DE CITAÇÃO, com •
praao «• vinte (20) dias,

O DOUTOR FLÁVIO NUNES MAGALHÃES, Juiz em
Exercício na Décima Segunda Vara Cível da Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

FAZ SABER
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa que por este Júlio e Car-
tórlo transitam o» autos de busca e apreensão em que
é requerente CHEDINORTE CRÉDITO, FINANCIA-
MENTO E INVESTIMENTOS S/A., nos quais foi re-
querida a expedlcOo deste edital, para cltaçSo de SYL-
VIO BASTOS VILLAÇA, para no prazo da lei ofere-
cer a defesa que tiver, »ob pena de revelia, tudo de
conformidade com as peças adiante transcritas: 
PETIÇÃO INICIAL: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Vara Cível. Credlnorte — Crédito, Financiamento
e Investimentos S.A., — Instituição financeira, com
sede na cidade de Recife e filial nesta cidade, na Rua
do Ouvidor, 88, 4° andar, vem, muito respeltosamen-
te, por seu advogado, que esta subscreve, constituído
na forma do mandato anexo (doe. 1). requerer a bus-
ca e apreensão do bem alienado fiduclàrlamente, em
virtude do contrato celebrado com Sylvlo Bastos Vil-
laça, residente na Rua Pompeu Loureiro, n° 5, apt'
601, nesta cidade, com amparo nos fundamentos de
fatos e de direitos a seguir expostos: A supllcante, no
exercício de sua atividade regular, e com base na Re-
solução 45, do Banco Central do Brasil, celebrou com
o suplicado o contrato de abertura de crédito direto
ao consumidor cie n° 1259 (doe. 2), Instrumento re-
vestido das formalidades legais enumeradas no § 1*
art 1» do Dec. Lei 911 de Io de outubro de 1969, in-
cluslve Inscrição no 3o Otlcio do Registro de Títulos
e Documentos, contrato este, que previa um funci, di-
go, um financiamento no prazo de 24 meses, receben-
do na ocasião o suplicado, um carnet com 24 ticjcets,
correspondentes a cada prestação e assinando uma
única nota promissória, pelo total do débito (doe. 3).
— O suplicado deve 20 das 24 prestações vinculadas
à operação, num montante de Cr$ 7.341,20, e foi
constituído em mora nà forma do 5 V art. 2* do di-
ploma legal invocado, conforme se vê na carta de no-
tiflcaçào anexa (doe. 4). — O financiado, em cumpri-
merrto às normas preconizadas na mencionada Reso-
lução 45, alienou fiduclàrlamente à financeira, em
garantia da divida constituída no contrato, um auto-
móvel usado, marca Volkswagen, tino sedan, côr azul,
motor de 4 cilindros, 46 HP, n» BF-78805, chassis n»
BF-788, digo, chassis número B-7406945, placa
31-37-81 GB. — Em vista do exposto, requer a supli-
cante, com amparo no artigo 3o e seus parágrafos do
referido Dec. Lei 911/69, combinada com os art. 675
e 676 do in, digo, e 676 inc. III do C.P.C., o seguinte:
a) que lhe seja concedido liminarmente, mandato de
busca e apreensão do bem alienado fiduclàrlamente,
descrito no contrato, passando dito bem de Imediato
às mãos da financeira, de conformidade com o Dec.
Lei invocado. — b) depois de executada a liminar,
que seja o réu citado para no prazo de três dias apre-
sentar contestação, querendo, na qual, só poderá ale*
gar o pagamento do débito vencido. — c) que seja,
afinal, dentro do prazo de cinco dias, após o decurso
do prazo de defesa, consolidada por sentença, p#ro-
priedade e posse plena do bem nas mãos do proprle-
tário fiduciário, a fim de que dito aem seja vendido
extrajudicialmente, independente de avaliação apll-
cando o preço da venda do pagamento total ou par-
ciai do débito, incluídos Juros moratórios, custas pro-
cessuais, honorários de advogado na base de 25% con-
forme se vê na cláusula 10 do retro citado contrato.
— A busca e apreensão ora requerida, constitui pro-
cesso autônomo e independente de qualquer procedi-
mento posterior. (§ 6o art. 3? do Dec. Lei 911/69).
Dando à causa o valor de Cr| 7.341,20, Juntando uma
procuração e mais três documentos. Pede deferimen-
to. Rio de Janeiro, 12 de abril de 1971. (a) Edgard
Ramos da Silva Rego Júnior, insc. 17.578."
DESPACHO DE FLS. 2: "A. Junte-se o instrumento
d0 contrato. Rio, 19.4.71. (a) T. Pinto." 
DESPACHO DE FLS. 14: "Apreenda-se e entregue-se
o veiculo à autora. Feito, elte-se. Rio, 27.4.71. (a) T.
Pinto." 
PETIÇÃO DE FLS. 23: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi-
to da 12» Vara Cível., — Credinorte — Crédito, Fi-
nanciamento • Investimentos S.A., nos autos da ação
de busca e apreensão, que nesse Juízo move contra
Silvio Bastos Villaça, vem, mui respeitosamente, por
seu advogado requerer a V. Exa. que se digne a man-
dar expedir os editais de citação de acordo com os
art. 177 e 178 do C.P.C., tendo em vista que o réu
encontra-se em local incerto e não sabido. N. Termos
P. deferimento. Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1971.
(a) Edgard Ramos da Silva Rego Júnior."
DESPACHO DE FLS. 23: "J. Aos editais, prazo de 20
dias. Rio, 6.10.71. (a) Flávio Nunes Magalhães." ....
E para que chegue ao conhecimento de todos fêz o
doutor Juiz expedir este edital, que será publicado e
afixado na forma da lei e local de costume. Dado e
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, aos quinze dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e setenta e um
Eu, (a) NEWTON FERREIRA CALDAS, Escrivão,
datilografei e subscrevi. O Juiz em Exercício: (a)
FLÁVIO NUNES MAGALHÃES. Está conforme. O Es-
crivão: NEWTON FERREIRA CALDAS. 28365

PLANAVE - ESCRITÓRIO TÉCNICO
DE PLANEJAMENTO S. A.

CGC-MF «» 33.053,340/001

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos cinco dia. do mês d. Julho ^«iJTAv. V«a 

<V»3S.
is onze horai, reuniram-se na «*«•*:T representando a totalidade
182 - S» andar, neste cidade, oelonlftas renrew Dlretorla> con.
do capitei social, atendendo no coml» vera« Uvro d p .
forme se verifico polo* aMlnaturaic on»íame^ ^^.,,,^0 da Socle-
cas n9 1 fls. 4. Na íorma esUUitário. o uirowr lwslem um ,clo.
Sade ibnu a sessão e pediu aos Prep"n7clJmBÇao, foi escolhido o
nisto para presidir os trabalhos. p°/"Crír,,iJente da Mesi, que
acionista Déclo Simch do Campoui parn »™Secretari0. constituída
cor.vldou a mim. Joio Ferreira Bentos,, par»mm d Presenças
a Mesa, o Sr. Presidente ap6s nc,0"?íd\3rapAVserrVb1éla. Informando
haver nomero togil, declarou instalado,» ^tUf à deliberação
a seguir que a mesma tinha por "BffiPJ, ,obre a incorporação
dos senhores «cloniitas ProP0!,3Hd^pjn')Silldade llii.itodo deno-
da Mclodade civil porM<to*£tJ?"r PLANEJAMENTO LTDA.,
minada PLANAVT5 - ™?™£r?}% BM.2B/001, neste ato repre-
com iodo neste cldide, ÇGC-MF n» 33.oto^«« • 

gMeJnb,éll ^
sentada por todos os sécloa eotWa»OW»««m concrettaaçlo. A
como todos ot demais atos decorrentes para s^uno, que sa
seguir, o Sr. Presidente determinou a ro™. tlHcâBOO , pro.
procedesse a leitura da Proposta da ""^'I^bja 

j PLANE-
pondo a Incorporação «•« "í*NA par,c-r do Conselho Fiscal, do-
JAMBNTO LTDA.. bem como do P"?™',.0^, Diretoria. Senhores
cumentos tstefc do seguinte teor.:MApvrí.p_ ESCRITÓRIO TÉCNICO
Acionistas. A Diretoria da PWNAy* ,UDcrlores Interesses da ao- ¦
DE PLANWAMENTO S.A. visando o> supunor g^ ^
cledade. tomou a iniciativa de «»«»¦£, „ „,,, qu0tes de rei-
possibilidade de Incorporação da MCIMaM ^u^noenhaRIA E
poíTssblHdade «nUteda denomtaaclaJ^WAVfi registrada no
PlLlNEJAMISm) LTDA.. com sede> ne'uaridc,'cai ,'ob „, 1616S --'
Cartório do Registro OvBI das Pessoas •>™FMenat „, ss.670.J82/
Livro A/7, em "•«•1?«6'HC-^S oDeMCao^adviriam, quer para a In-
001, e as vantagens quo <^.X,nMrDDradora. no caso a nossa,
corporada. quer para a ««'^"^'"Jí'^ conveniência, atente A
tendo chegado A segura conclusa o « «u» = 

goded»de a ser .
circunstancia de que «J*a» «^'f^seniços contratados e em
obsorvlda. oerâo incorporadosi todos.os «%J d aisegurodo nos -
execução, sem solução> de «»ffl«gg*'X incorporação virt. por '
seus empregodos os direitos trabauiwra^ « 

SUportadas pelos so-
outro lado, diminuir as de»Pe?f ^.^corporacáo. de acordo com •
cled.de*. As ações VJ<Z&do%W^^rW^ Preferenciais. '
o valor do patrtrnOnio ÜQgto' ?%£}£ coUstas da sociedade a ler
serio entreguei diretamente «S sego. çotis^ TtSt, ^,lncorponda. A vontade .do «gJSJ}açjo. A Diretoria^M propõe
quotas possuída» na date « «"JJJJ^S laudo do» senhores Peri-
apresentar na Awemblélsi quo aprow» ° 

c'apltal a ger incorporado. ;tos. a alteraçSo dos ptetutos quanto ^ocapu^|j^ ^ ^
O capitei social conUnuart dividido cm »ç 

^naejro» cada uma,
n&rlas. do valor nomJnardoCrt iflo 

^"ro»^^ acionista, apro-
em tudo Idêntica, â» Í^SSSdS'^i^oMmta os perito, para
varem a proposto de ^o^oraçao, 

«ven^ a fcc0tnpradai ;a avaliação do P«^",&"'nossa empresa sucederá. Rio de Ja-
cujos direitos o obrlgaçfcs a nosso^nn de CgmVM^jao
neiro, 1 de Julho de 1971. ass.) >££{? sigaud". "PARECER DO
Ferreira Benta. Liberato Poulo «í™^,, ='Sembros do Conselhe '
CONSELHO' FISCAL. Os »^VôR10?TECNICO DE PLANEJA-
Fisral da PLANAVE — «^fíMfl",'" exnme da operação pro-
MKNTO S.A.. JPiwto"»iSa^"Tporqt«too> rei-
jetoda para, a,lnçorporaç5c-da *°clf^$£ J™ENGENHARIA E
ponsablUdade «mitoda denominadaL-^g^ó0 conselho Fiscal veri-
i^NEJAMENTO LTDA. A nossa eropra^v* Diretoria tendo
ficou a exatidão das Wornwçfcs pMswoas pe« tmm
em viste a ftoaUdadei a que se propM. ao 

^ 
h^

nomeodo. £**»%$^(?£t 
"círporado 

paro efeito do cor-
mônlo liquido da «ooçdade a ser ^••°gjacj0 projetada atlgura-se
rcspotidente aumento do capIteLA ^^"^'.odedade e que.
ao Consottio Fiscal de «a^n^m^a^nessa^^
uma vei concreuzajia, <jevcic. •{.*¦. , conseqüente redução
Advindos da união de esforço.-SiiS^FiMaV è, poSTde parecer que
de custos operacionais. O Conselho «f1'|f2$0\presS„tada pMeia ,
«Assembléia Gera^ aprove a' o^úmo 

de 107L ass.) Stelio Basto,
Diretoria. Rio de Jan.eirSlx2n.aWrrcira Femindo da Silveira Co-
BPlchlo^ Hoberto Lulí J^ftSdwS ..áufflSS a matéria paratrim". Finda a Ielt"ra,oJIm a nalavra pela ordem.- os acionistas
dlscussio e aprovação. Pedem a Palavra^ D^an,n™g,nRlba, Ferreira. .

fa_7.er uso daj^lavra. o Sr. Presidente 
^uo 

Ur gld()

Ha?aíd Matíred^RSíolf Gllbtiz, *SgS?^m'%fyf&^

Goífe,0^ R^ro^K .natural do 
^do 

da Gua^nobara.
"*&%&??& «toú 263. Slengof José' Odlllof bS
125? caindo naíiral9do Estado da Paraíba.'economisto, CPF n?
òii V 187 residente nesta cidade à Rua Honôrio de Barros, n? 6 '
âWl. todoTfficiliados nesta «ndode. *g££ifiS^£&
lidade dos acionistas, o Sr. Presidente os convocou^ para seiwuni-

BriimTe^UneSire^s»retUaJ ^^^^"^gÊnHa!na™ avaliação do patrimônio liquido da PLANAVE — ENGENHA-
St™ ^pi Í^AMEOTO LTDA. e resolverem definitivarnente s6- ;,
§re a suo^So^^a este Sociedade; b) aumento do capital '

soda? e^alteração dos Estatutos Sociais: c) outrosJJssuntMi de
1nte?ésse gera™ Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando
fazer um da palavra à disposição, foi a sessão suspensa pelo
tempo 

"necessário 
A lavratura desta ato. Reaberta ¦•««*« •

mesma lida e aprovada na integra pela totalidade dos açtotUstos e
cm seguida assinada por todos os presentes, por mim, Secretor».
epelÕ Sr. Presidente.'que. a seguir, declarou «joe^da a assem-
bléia. ass.) Déclo Simch de Campos, João Ferreira Bentes. dmio
Simch. de Campos. João Ferreira Bentes, Paulo Dowilf,0» H°"
Ferreira. Adolpho Barroso de Vasconcellos. José Lulx.de Albu-
querque Marafihão, Luiz Murilo Santos Cruz. Tetnando José da
Silva Bittencourt, Fortune Maurice Perplgnan, Liberato Paulo Go-
mlde Sigaud.

Certifico que é cópia autêntica do original
' João Ferreira Bentes

Secretário
ESTADO DA GUANABARA

SECRETARIA DE FINANÇAS ]
JUNTA COMERCIAL

CERTIDÃO
Processo n» 38.569/71

CERTIFICO que PLANAVE - ESCRITÓRIO TÉCNICO DE
PLANEJAMENTO S/A, arquivou neste Junta sob o nv 49.124 por
despacho de 27 de outubro de 1971, cópia autêntica da ato àt sua ,
assembléia geral extraordinária, realizada en VWU que apro-
vou a incorporação da firma PLANAVE - ENGENHARIA E PLA-
NEJAMENTO LTDA.. sodedade civil, nomeou peritos parai avalia-
rem o patrimônio da incorporada e tomou outras deliberaçeei

aoTufdou^^JUNTA COMERCIAL DO ^TADO DA GUANA-
BABA em 27 de outubro de 1971. Eu. SÔNIA L. P. DORIA.es erevi.
conferi e assino Sônia L. P. Dorla. Eu, Secretário Geral da Junta
Comercial do Estado da Guanabara, subscrevo e assino Luiz Igrejas.

ATOS RELIGIOSOS Ao Menino Jesus de Praga
De coração agradeço.

Paga taxa de arquivamento
Cr$ 13,00 6331

ILKA

CÉLIO GONÇALVES DA GAMA CRUZ
7.» Dia.

A Família de CÉl» GONÇALVES DA GAMA CRUZ
cumpre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento
ocorrido no dia 1 deste e convida demais parentes e Ami-
gos para a missa de 7.° dia que será celebrada às 9:30
horas da próxima segunda-feira, dia 8, na Igreja de N.a S.a
da Providência (Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria), à
Rua do Catete, 113. Pelo comparedmenlo a esse ato de
té cristã, antecipa sinceros agradecimentos. 0043800

Célio Gonçalves da
Gama Cruz

7.° DIA
Os funcionários da Empresa das Águas de Caxam- i

bu, Cia. das Águas Minerais Salutaris, Sanatório de
Palmyra, Cia. Produtos Químicos Araruama e Cia. Ca-
rioca de Terrenos e Construções convidam parentes e»
Amigos de seu saudoso Diretor CÉLIO GONÇALVES
DA GAMA CRUZ para a missa de 7.° dia que em in-,
tenção de sua alma farão celebrar na próxima segunda-
feira, dia 8, às 9:30 horas, na Igreja de N.» S.» da Pro-
vidência (Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria) a
Rua do Catete, 113, desde já agradecendo aos que com-
parecerem a esse ato de fé cristã. 0043798

SHOW DE BOLA
HOJE, a partir das 15,30 hs.
Do Morumbi Do Maracanã

São Paulo x Fluminense Vasco x Atlético
Com Márcio de Souza

Com Paulo César Tênius, Geraldo Borges, Kaul Longraa, Luiz Fernando.
Mauro MontalvSo, Vltorlno Vieira e Pedro Paradella.

AMANHA, a partir das 15 hs.

(RÁDIO'NAOONAL
RIO

De Curitiba

Coritiba x Botafogo
Com Antônio Carlos

Do Pacaembu

Coríntians x América
Com Mareio de Souza
Do Maracanã

FLAMENGO X CRUZEIRO, com Jorge Curi,, Zoulo Rabelo, Raul Lon:
fras, Luiz Fernando, Mauro Montalvão. Vltorlno Vieira e Pedro

35 ANOS DE COMUNICAÇÃO TOTAL Paradella.
Acompanhe também os jogos do teste 66 da Loteria Esportiva, ouvindo

o ESCRETE NACIONAL, sob o comando de Raymundo Mendonça.

/



JORNAL DE SERVIÇO CORREIO DA MANHA — Rio de Jnnelro, dnbndo, 8 de novembro de 1971

BELINHA

A Fundação Getúlio Vargas
vai realizar durante dois dias,
um seminário sobre o tema
"Documentação e Informática".
Informações na Fundação, à
praia de Botafogo, 190, 6.° an-
dar. Será nos dias 24 e 27 de
novembro.

Começa no dia 10 a exposi-
ção das pinturas mais recentes
de Jean Guillaume. No convite,
uma frase do próprio Guillau-
me. A moda, a crítica, a lua, a
bomba atômica, a eletrônica,
jamais mudarão em nada o que
se chama de Pintura". A inaugu-
ração será às 21 horas, e a ex-
posição fica até o dia 27 na Ga-
leria Marte (Rua Farme de
Amoedo. 76, sobreloja, telefone
287-0098).

Convocados jovens artistas
para teste de seleção de Música
Pró-Música". Crianças e jovens
instrumentistas de talento, bem
como grupos de câmara de todo
o Brasil, poderão habilitar-se a
uma apresentação no programa"Música Pró-Música" na Rede
Tupi de Televisão. Os candidatos
interessados, poderão, direta-
mente, ou por intermédio de
seus professores, apresentar seu
currículo, inscrevendo-se para
um teste de seleção, na Escola
de Música Jaffé, à Av. Copaca*
bana 435 Gr. 1.207. Maiores in-
formações pelo telefone
237-2687 com a professora Sula
Jaffé.

• Fritar não é tão fácil como
parece. Existem técnicas para
conseguir uma fritura mais se-
quinha e conhecimentos para sa-
ber o ponto exato de aqueci-
mento da gordura, para não se
prejudicar o sabor dos alimen-
tos. Se você quer que as fritu-
ras fiquem ótimas, siga estas re-
grinhas: alimentos de pouca es-
pessura (filés de peixe, bifes
etc.) podem ser fritos em reci-
pientes rasos. Os de maior es-
pessura (bolinhos, sonhos) ficam
melhores numa panela funda,
com bastante gordura para que
flutuem e não toquem o fundo,
depois que estiverem prontas,
escorra-as na escumadeira e co-

íoque-as sobre um papel de pão
.para absorver o resto de gordu-'ra, 

quando colocar o alimento
na gordura quente, nunca o dei-
xe cair do alto, o que pode res-
pingar e provocar queimaduras.
Quanto mais perto, menos tes-
pingos; sempre que fôr possível,°é melhor fritar os alimentos de-
pois de passá-los na farinha de
rosca com ôvo (à milanesa); o
método de banho de fritura exi-
je maior quantidade de gordu-
ra e seria desperdício jogá-la
fora de cada vez. Você poderá
aproveitá-la passando-a por um
pano para ser clarificada. Co-
mo a gordura tem a proprieda-
de de absorver o cheiro e sabor
dos alimentos que foram fritos
(peixe, bacalhau 'etc.) deve-se
destinar a gordura que foi uti-
lizada para peixes, só para eles,
a de batatas, e pastéis também.

metidos total ou parcialmente
a operações de refinação, clarifi-
cação, hidrogenação, desodori-
zação etc. E batida com leite
desnatado pasteurizado que foi
submetido a fermentação, é isso
que se deve seu gosto caracte-
rístico. A conservação da marga-
rina é maior que a da manteiga,
mas mesmo assim, deve ser
guardada na geladeira, óleo
vegetal as gorduras líquidas
(óleos) são extraídos de fontes
vegetais, como: o caroço de ai-
godão; milho; soja, amendoim:
coco e polpa de olivas maduras
(azeite). São menos perecíveis,
podem ser conservadas fora da
geladeira, desde que estejam em
recipientes bem fechados manti-
dos em lugar fresco e escuro.

Receitas de Belinha

• Manga e abacaxi são duas
frutas que estão sempre presen-
tes na mesa de verão. Já co-
meçam a aparecer as primeiras,
ainda não muito boas e caras.
Mas Belinha adianta-se e dá ai-
gumas receitas preparadas com
essas duas frutas. Como sempre,
testadas e devidamente aprova-
das.

Pudim de Abacaxi — 2 co-
pos de suco de abacaxi, 6 co-
lheres de sopa (rasa) de farinha
de trigo, 12 colheres de sopa de
açúcar, 4 ovos, 2 colheres de
manteiga. Misture a farinha,
açúcar e as gemas. Junte a
manteiga derretida, as claras em
neve e por último o suco de aba-
caxi. Ponha em fôrma carame-
lada e asse no forno, em banho-
maria por meia hora. E bom
apetite!

Gelatina de Abacaxi — 3
copos de suco de abacaxi, 8 fô-
lhas de gelatina branca, 6 co-
lheres de açúcar. Leve tudo ao
fogo brando até dissolver a ge-
latina. Bater um pouco. Coar
a mistura e colocar em formi-
nhas de pirex. Levar a gelati-
na ao refrigerador.

Espuma de abacaxi —- 1
lata de leite condensado, 1 lata
de suco de abacaxi, 3 folhas de
gelatina branca, 3 claras e 1/2
xícara d'água. Deixe a gelatina
de molho em água fria desde a
véspera. Bata o leite e o suco
de abacaxi no liqüidificador,
juntando 1/2 xícara de água,
Levar ao fogo. Quando ferver,
retire do fogo e junte a gelati-
na amolecida e mexa até que se
dissolva completamente. Bata
a mistura novamente no liqui-
dificador. Misturar as claras
em neve com uma colher de pau
aos ingredientes batidos no li-
quidificador. Coloque em taças
e deixe gelar.

• Pudim de manga — 3 ovos,
1 1/2 copo de manga ralada. 1
lata de leite condensado e 1 co-
lher de sobremesa de Maizena.
Bata tudo no liqüidificador.
Asse em banho-maria, no forno,
em fôrma caramelada.

• Veja aqui os tipos de gor-
dura: Banha ê a gordura pro-
veniente dos suínos. Sua quali-
dade varia de acordo com a par-
te do animal de que provém. A
melhor qualidade de banha e
proveniente da gordura (touci-
nho) que cobre o lombo e da que
envolve os rins. Essa gordura
é alva, de sabor suave e funde
facilmente. Torna-se rançosa se>
exposta ao ar e por isso e me-
lhor guardar na geladeira
Manteiga é um produto deriva-
vado do leite, obtida da bate-
dura de creme de leite fresco
ou não. Também fica rançosa
com facilidade e deve ser guar-
dada na geladeira, ficando de
fora apenas pequenas quantida-
des para o uso diário. Marear.-
na é feita com óleos e gorduras
de origem vegetal e animal, sub-

solte das mãos. Deixe descan-
sar 1 hora. Abra a massa. For-
re a fôrma furando com um gar-
fo. Asse em forno quente du-
rante 20 minutos. Tire do for-
no. Recheio: Doce de 4 ou 5
mangas, cortadas em fatias fi-
nas. Depois de rechear a torta
cubra-a com 2 claras batidas em
neve, juntando aos poucos 4 co-
lheres de sopa de açúcar, até
obter o ponto de suspiro. Es*
palhe a cobertura sobre o re-
cheio e leve ao forno brando
por mais 15 minutos.

Doce de manga — 1 kg. de
mangas maduras, cortadas em
fatias grossas, 400 gramas de
açúcar. Descascar as mangas.
Cortar em fatias grossas. Faça
uma calda em ponto de pasta
com o açúcar e 2 copos de água.
Adicione as mangas e deixe fer-
ver em forno brando por 20 mi-
nutos. Deixe esfriar e ponha em
compoteira.

Belinha dá as dicas da mo-
da pret-a-porter de Paris. São
três modelos feitos com fazen-
das bem leves. O 1.°, cortado
na cintura, bem curtinho, saia
esvoaçante, mangas compridas e
bufantes, decote em V com ti-
ras fininhas que se cruzam na
cintura. O 2.° é o clássico che-
misier que não sai da moda
nunca, você pode fazer umas
nervurinhas na pala, todo abo-
toado até a cintura, mangas
compridas com punhos largos,
gola bem pontuda, com uma fai-
xa na cintura. O 3.° é um "ca-
che-coeur", cruzado na frente
que amarra com uma faixinha e
você também pode debruar o
decote com um viés, as mangas
são bem justinhas e compridas.

Os estudantes de Direito da
GB promovem segunda-feira às
20h, na quadra do Botafogo, no
Mourisco, o espetáculo "O Maior
Show do Mundo" apresentado
por Antônio Houaiss e Ziraldo.
Do elenco fazem parte Sérgio
Ricardo, Chico Buarque de Ho-
landa, Paulinho da Viola, Rui
Guerra, Marcos Vale, Teo de
Barros, Capinan, Carlos Lira,
Egberto Gismonti, Paulo Sérgio
Valle e Dori Caymmi.

"Os Rapazes da Banda", cuja
estréia em Salvador estava mar-
cada para 5.a feira passada, aca-
bou ficando mais uma semana
no Rio. A temporada na Maison
de France deve agora terminar
no próximo domingo.

Num lançamento da Edito-
rial Tormes, acaba de sair o li-
vro "De Homero a João da Sil-
va", de Emanuel de Morais.
Além de ensaios sobre diversos
temas culturais, o volume con-
tém o texto de João da Silva, in-
teressante e bonito roteiro para
um espetáculo poético musical.
Um dos ensaios do livro é de-
dicado ao assunto "O Espe-
táculo e a Eletrônica".

• Mousse de Manga — 5 cia-
ras em neve, 1 xícara de açúcar,
5 mangas cortadas em fatias e
batidas no liqüidificador, 4 fô-
lhas de gelatina branca e 1 lata
de creme de leite. Bata as cia-
ras em neve, acrescentando aos
poucos o açúcar, dissolva a gela-
tina em banho-maria (já previa-
mente amolecida em água fria).
Junte tudo e bata no liquidifica-
dor, acrescentando por último o
creme de leite. Ponha em taças
ou fôrma e deixe gelar.

• Torta de manga — 2 xíca*
ras de farinha de trigo, 4 colhe-
res de sopa de Claybon, 1 co-
lher de chá de fermento e 1 co-
lher de chá de sal. Peneirar
farinha e colocar numa tijela.
Jogue no centro todos os ingre-
dientes e misture com as pon-
tas dos dedos até que a massa

• A Cinemateca do Museu de
Arte Moderna apresentará a
partir de segunda-feira próxima
um curso introdutório ao cine-
ma documentário, em colabora-
ção com o Serviço de Cinema
Educativo do Estado da Guana-
bara. O curso será gratuito e
se compõe de uma série de
seis palestras ilustradas com
projeção de documentários bra-
sileiros, entre eles "Memória do
Cangaço", de Paulo Gil Soares,
"Os Homens do Cranguejo", de
Ipojuca Pontes, "Viva Cariri", de
Geraldo Sarno e "Som e Forma",
de Joaquim Assis. Todas as pa-
lestras serão realizadas às 15h
no auditório da Cinemateca do
MAM, por Sérgio Santeiro, José
Carlos Avelar, Geraldo Sarno e
J. Diniz. Paralelamente, a Ci-
nemateca apresentará diária-
mente, às 18h30min, uma sele*
cão de clássicos do cinema
documentário mundial.

NOTAS MÉDICAS FERNANDO SEIDL

• O Fórum Internado-
uai sobre a Bleomicina,
instalado em sessão sole-
no no auditório do Insti-
tuto Nacional do Câncer,
pelo Prof. Moacyr Santos
Silva, diretor da Divisão
Nacional de Câncer, do
Ministério da Saúde, con-
tou com a presença dos
Drs. Fernando Seidl, re*
presentando o ministro da
Saúde. Prof. Rocha La-

Soa; 
do D*. Dirceu Eulá-

o, que representou o se-
cretário de Assistência
Médica, Prof. Hugo Al-

Siéres; 
do prof. Hamao

mezawa, descobridor da
bleomicina e que recebeu
o titulo de sócio honorário
da Sociedade Brasileira de
Cancerologia, que lhe foi
entregue pelo Prof. Aní-
bal SÜvany, presidente da
mesma; além de represen*
tantes de vários países e
entidades especializadas,
além do antigo ministro
da Saúde, Dr. Mário Pinot-
ti, da Dra. Maria Berila
Conceição, do Prof. Antô-
nio Pinto Vieira, do Prof.
Ary Frauzino Pereira, do
Dr. Gilberto Salgado, do
Hospital Mário Kroeff. O
Prof. Umezawa fêz uma
conferência sobre os tra*
balhos iniciais da desço*
berta do novo agente
mioterápico anti-neoplá-
sico. Os trabalhos prós-
seguiram ontem, dia 5, no
Copacabana Palace Hotel,
com a apresentação de

contribuições de diver-
sos pesquisadores devcn-
do hoje, 6, sábado, às 9h,
realizar-se a Mesa Redon-
da com a participação dos
Drs. Tokuji Ichkawa, Ir*
win Krakoff, Federico Pi-
lheu, Salomon Berg, Moa-
cyr Santos Silva, Samuel
Taylor. Joseph Bertino e
Eduardo Cárceres.

• No Instituto de Car-
diologia Aloisio de Castro
realiza-se hoje 6, sábado,
às 9h, uma sessão de diag-
nóstico de Hemodinftmica
e Angiocardiografia, com
o programa: 1. Cardio-
pauas e gravidez, estudo
angiocardiográfico de um
caso pós-parto, pelo Dr.
Paulo L. Siqueira; 2. Apre-
sentação de laudos de exa-
mes da semana, pelos Drs.
Stans Murad Neto, Salva-
dor Borges Filho, Alberto
Siqueira Lopes, Paulo Si-
queira e Paulo Sérgio Oli-
veira.

• O VI Curso de Atua-
lizaçío em Pediatria, que
está sendo realizado no
Centro de Estudos do
Hospital do An d ar ai,
prosseguirá no dia 8 de
novembro, segunda-feira,
às 10 horas, com a Mesa-
Redonda sobre "As dro-

Í;as 
na infância e na ado-

escência", presidida pe-
Io Dr. Mário Altenfelder,
sendo moderador o prof.
Oswald Morais Andrade

e participantes os psiquia-
trás Dinamene R. Paren-
te e Murilo Campos, a pe»
dagoga Irmã Sílvia Villac,
o pediatra Dr. Dirceu
Bollizzi.

• O Curso Prático de
Ojtalmologia será realiza-
do de 3 a 27 de janeiro de
1972 no Centro de Estu»
dos dos Oculistas Associa*
dos, com aulas de 9 às 12h
diariamente, destinado a
médicos recem-formados e
acadêmicos dos 5.° e 6.°
anos. Inscrições abertas,
com o Dr. Sampaio, na
sede da entidade, na Pra-
ça da Cruz Vermelha, 12,
térreo.

• O prof. Magalhães
Gomes, que está sendo
homenageado por seus
discípulos, será ainda ai-
vo de uma demonstração
de amizade, quando do
jantar, no dia 10, quarta
feira, às 20h30min, no
Clube dos Caiçaras, de-
vendo falar os professo-
res J. P. Lopes Pontes,
Lauro Sollero e F. Eduar-
do Rabello. As adesões
podem ser feitas nos se-
guintes locais: Enferma-
ria 22.? da Santa Casa,
Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janei-
ro, Academia Nacional de
Medicina e Sindicato
dos Médicos do Rio de
Janeiro.

• O Instituto de Hema-
tologla Artur Siqueira Ca-
valcinti programou para
o mês de novembro vá-
rias atividades cicntifi-
cas, tendo havido, nos
dias 4 e 5, as conferèn-
cias do prof. John Da*
cie. No dia 16, às 9 horas,
haverá o inicio do sim-
posio sobre Técnicas
Atuais em Imunoemato-
logia. No dia 25, às ...
lOnSOmin, instalação so-
Iene da in Jornada de
Hematologia e Hemote-
rapia.

• A Sociedade Medica
de Petrópolls se reunirá
no dia 13 de novembro,
sábado, às 20h30min, nos
salões do Clube Petropo-
litano, para a posse da
nova diretoria, assim
constituída: presidente,
Dr. Fernando Fraga; vi-
ce, Dr. Theophilo Salim;
secretário-geral, Dr. Sal-
vador Luiz Gomes Fer-
nandes; tesoureiro, Dr.
Nelson de Magalhães Fei-
tosa Júnior. Serão em-
possados, na mesma oca-
sião, os membros dos De-

fiartamentos 
Social, Cien-

ífico-Cultural, de Defe-
sa Profissional, e os de-
legados e suplentes. No
programa artístico have-
rá a apresentação do Co-
ral Santa Teresa e do
Ballet da Professora Je-
sebel Irigaray. *

SOCIAIS

ANIVERSÁRIOS

Fazem anos hoje: Ne-
nete Weitechenk, escri*
tora Maria Alice Barroso
(diretora do INL), Maria
Lúcia Ribeiro Paes, Tere-
sa Campos de Azevedo,
Teresinha Linhares Dias,
Martinha Gomes Baraú-
na, Maria Lúcia Silva,
Genário Simões, Evaristo
e Daniel do Rosário Fi-
lho, Antônio Rafael Jo-
bim Giordiordano (dire-
tor da Credinorte).

O casal cap. Antô-
nio Carlos Morgado de
Castro (do Exército) e

Erof.a 
Sueli Ávila de Cas-

:o, festeja, hoje, o 4.°
aniversário de seu filho
Fábio.

A sra. Claudine de
Castro, hoje, com re^ep-
ção em sua residência no
Leblon, festeja o aniver-
sário de sua mãe, sra.
Nenete Weitechenk.

Está completando,
hoje, 9 anos de idade, a
menina Suzanir, filha do
casal Jorge Vianna e Ire-
ne da Conceição Vianna.

Festeja hoje o 2.°
aniversário de sua filha
Margarida Cristina, o ca-
sal Franklin Brasileiro
(da Varig) e Estrela Anin-
jar Brasileiro.

O casal César Fran-
ça (do Banco Boavista) e
Alicinha França, está
completando, hoje, o 27.°
aniversário de casamento.

CASAMENTOS

Gilda Maria—José An-
tônio — Hoje, na Igreia
de São José, da Lagoa, às
17h30min, realiza-se o
casamento da srta. Gilda
Maria Mafra Alves, filha
do casal Mafra Alves,
com o sr. José Antônio
Pessoa Soares, filho do
casal Pessoa Soares.

Marli—Luis Octávio —
Casam-se, hoje, às 20 ho-
ras, na capela do Palácio
Guanabara, seguindo-se a
recepção no salão do tem-
pio, a srta. Marli Feito-
sa, filha do casal José
Martins Feitosa e Islênia
Feitosa, e o sr. Luís Octá-
vio Vasconcelos, filho do

casal Sebastião do Ama-
ral Vasconcelos e Mano-
lita Vasconcelos.

NASCIMENTO

O casal Dr. Marcos
Roberto de Carvalho Pês-
sego e Elisabeth Winter
de Barros Barreto Pêsse-
go, está participando o
nascimento de seu filho
Bruno, neto do casal Jor-
ge. Winter e bisneto da
viúva ministro Barros
Barreto.

COMUNHÃO

O menino Francisco da
Silva Alves Pinheiro Ne-
to, filho do jornalista Né-
lio Pinheiro e da Sra. Ber-
nardete Ferrer Pinheiro,
fará sua primeira comu-
nhão, amanhã, às 9h
30min, na Capela do Cole-
ge. Virgem de Lourdes,
em Botafogo.

BODAS DE OURO

Hoje, o casal Luís Car-
los Viana e Maria Adelai-
de Borba Viana, está co-

memorando o 50.° aniver-
sário de casamento —
bodas de ouro. Os filhos
Luis Carlos, Antônio Car-
los, Maria Helena e José
Carlos, festejando a da-
ta, mandam celebrar mis-
sa em ação de graças e
bênção das alianças, às
18 horas, na Igreja de N.
Sa. do Carmo, seguindo-
se, às 19 horas, recepção
aos amigos da família no
Clube Naval.

MISSAS

Rezam-se, hoje, as se-
guintes: à memória, às 11
horas, na Igreja de São
Francisco de Paula, altar
de N. Sa. das Vitórias,
por alma do Dr. Eduar-
do de Wilton Morgado e
sua mãe Marieta Nunes
Morgado; de 7.° dia, às
llh30min, na Igreja da
Candelária, por alma de
Antônio Cid Lopes; de
7.° dia, às 10h30min, na
Igreja de N. Sa. da Paz,
Ipanema, por alma de
Gustavo Adolfo de Lima
Torres.

Emergência
PRONTO SOCORRO
CENTRO: S. AGUIAR. Pr. da
República. 111, 222-2121
GÁVEA. M. COUTO. R. Mário
Ribeiro s/n, 227-0096.
BOTAFOGO. ROCHA MAIA.
R. G. Severiano, 91, 226-2121;
INST. PINEL: Av. Venceslau
Braz, 65: Psiquiatria e Neuro*
logla: 226-3585.
GOVERNADOR. PAULINO ..
WERNECK. Estr. do Caçula,
745. GOV. 21.
PENHA. G. VARGAS. R. Lobo
Júnior, 2.923, 230*9898.
M2IER. SALGADO FILHO.
Rua Santa Fé, 281-2121.
ROCHA MIRANDA. CARME-
LA DUTRA. Av. dos Italianos,
MHS"297.
M. HERMES. C. CHAGAS. Av.
Osvaldo Cordeiro de Farias,
s/n. MHS, 225.
BANGU. OLIVEIRA KRA-
MER. R. Nilópolls, s/n BNG,
4.
C. GRANDE. ROCHA FARIA
Av. Cesário de Melo s/n. CGR,
454.
S. CRUZ. PEDRO n R. D,
JoSo VI, 6, STC, 21.
RIO COMPRIDO. SALLES
NETO. Pr. Condessa Paulo de
Prontln, 52, 248-5321 e 
248-9337
CAXIAS. D. DE CAXIAS. R.
Manoel Lucas, s/n. 3983.
NOVA IGUAÇU. R. Getúlio
Vargas, s/n. 2356.
8. J. MERITI 2230.
INST. PASTEUR. R. do Re-
sende, 128: 8 às 15h30mln. Sá-
bados, domingos e feriados: 8
àa llh30min.
NTLÔPOLIS. P. S. MUNICI-
PAL. R. Acleceslm Ganjar, 111,
2044 e 2939. •
V. ISABEL. PRONTOCOR.
Av. 28 de Setembro, 219. —
243-4333 OU 248-7567.
TIJUCA. CLINICA DE UR-
GÊNCIA. R. Carlos de Vas-
concelos, 160, gr. 4. 228-3609.
BOTAIOGO. PRÔ-CARD1A-
CO. R. D. Marlana, 219
246-6060 - 226-6640.
COPACABANA. PRONTO-
COR. R 5 de Julho, 69

246-5214; 8. VÍTOR. R. Ba-
rata Ribeiro. 540. 237-8200;
LUNA MEDEIROS. R. Santa
Clara, 115, 3.» - 257-5757.
IRAJA. R. Padre Fonseca. 10
e 12.
LARANJEIRAS. CENTRO DE
DIAGNOSTICO CLINICO. R.
A. Salgado, 161 - 246-1804
JACAREPAGUÁ. R. Barào.
269
BOTAFOGO. R. Voluntários
da Pátria. 409.
TIJUCA. PRONTOBABY. R.
Adolfo Mota, 81. R. Santa Fé.
33 - 229-0032.
MARACANÃ. SAMC1. R. S
Francisco Xavier, 163
243-5230. Filial: R. Barão da
Torre, 538.
URCA. URGÊNCIA PEDIA-
TRICA. Av. Pasteur, 72 ....
226-2909 - 246-0232. CENTRO.
Av. Venezuela, 134. BIB. 2.» e
3.'; Av. 13 de Maio, 23, 4.«;
Av. H. Valadares, 174 e 151; R.
Sacadura Cabral, 13.
TIJUCA. R. Conde de Bonfim,
149.

GOVERNADOR. R. Capltáo
Barbosa, 645; 12 ás 16 horas.
MEIER. R. Santa Fé, 50 - 18
ás 22 horas.
MADUREIRA. R. Carvalho de
Sousa, 98-A — 12 às 16 horas.
BANGU. R. Quinhentos e On-
ze s/n (34.» DD) — 12 às 16
horas.
DEODORO. Av das Bandeiras,
gleba 3 — MHS 788 CETEL.
94-0660.

INPS

Bombeiros
CENTRO: 232-1244
Z MARÍTIMA: 228-28»»
SEHV. FLORESTAL: 249*1234
aUMAITAl 228-1234
CATETE: 225-1234
COPACABANA: 237-1234
GÁVEA: 227*1234
PR. DA BANDEIRA: 248*1234.
GOVERNADOR. GOV. 6: CAJU:
234*1234
TIJUCA: 228-1234
V. ISABEL: 228-1234
GRAJAO: 238-1234
BENFICA: 254*1234
MÉIER: 229*1234
CAMPINHO: 229-3123
CAMPO GRANDE: CRG •
RAMOS: 230-1234

Postos de Urgência
PH. BANDEIRA, Rua famo Fer-
nandes, 28, 254-2225 e 254-1678.
CAMPO GRANDE, Rua Vlüvi
Dantas, 417. CGR 659 c IRAJA,
Rua Padre Fonseca, IO. Tel.: ..
90-0680 • CETEL 90-0(160.
BANGU. Rua Francisco Heal,
7.074. BNG 846 • 93/0660.
BOTAFOGO, R. V. da Pátria,
409. 246-9097 e 348-3101.
JACARÉ - Rua Palm Pamplo*
na. 58». fundo» - Tel.: 281-0515.

Carteira do
Trabalho

Documentos

CAMPO GRANDE — Pra-
ça Teimo Gonçalves Mala.
Administração Regional de
Campo Grande.

Documentos necessários:

Maiores de 18 anos — wl-
telro: 2 retratos 3x4, datados;
um documento compro-
tiatório de sua Identidade
(carteira de Identidade, tl-
tulo de eleitor, certificado
militar ou certidão de nasci-
mento). No caso de cosndo
deverá apresentar os mesmos
documentos, bem como as
certidões de casamento e de
nascimento dos filhos (no
caso de ter filho). Sendo
viúvo, deverá substituir a
certidão de casamento pela
de óbito do cônjuge. O des-
quitado se obriga a apresen-
tar a certidão de casamento
,com a averbação de desqui-
te.

Menores de 18 nnos: au-
torlzação dos responsáveis
(formulário fornecido pelo
posto, gratuitamente); ates-
tado de vacina antivariólica,
2 retratos 3x4; certidão de
nascimento; atestado de es-
colaridade; atestado de saú-
de (feito no local de atendi-
mento ou por um médico
particular).

Postos Félix Pacheco
MAUA, Av. Venezuela, 31; 7 as
16 horas.
LEBLON. R. Humberto de
Campos c/Afrânlo de Melo
Franco (14.* DD); 12 às 16
horas.

De segunda a sexta-feira,
aas 8 às 16 horas, funcionam
os seguintes postos do Mlnls-
tério do Trabalho e Previdên-
cia Social para a emissão de
carteiras profissionais:

CENTRO — Av. Presidente
Antônio Carlos, 251, térreo.
Delegacia Regional do Traba-
lho.

PRAÇA DA BANDEIRA —
Praça da Bandeira, 96. Prédio
do ex-SAPS.

BOTAFOGO — Rua PI-
nheiro Machado, 39. Adml-
nlstração Regional de Bota-
fogo.

RAMOS — Rua Uranos,
1.230. Administração Regio-
nal de Ramos.

MARECHAL HERMES —
Rua Brigadeiro Delamare, 253

IPASE.
ILHA DO GOVERNADOR

Av. Paranapuã, 435. Ad-
mlnlstração Regional da Ilha
do Governador.

Telefones
úteis

AGUA: 232-2171 OU 232-2127
ESGOTOS: 242-126
SERVIÇO MILITAR: 254-3425
e 248-5465
LUZ E FORÇA: 211-3006 -
234-4744 e 222-0500
LUZ: LIGAÇÕES: 243-8670
FAB: BUSCA E SALVAMEN-
TO: 222-1414, 252-0541 e ....
252-1855
TELEGRAMAS FONADOS:
231-5845.
R. PATRULHA: 234-.010 e
234-2020; JPA-14; BNG-1073
1074 e 1075; CGR-223. STC-82
e Camp. Independente de Ra-
dlopatrulha da PMGB - Vila
Kennedy, CETEL — 393-0122,
Bangu.
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ramo
AVISO

Anunciando os seus úl-
limos dias de temporada
a comédia O Marido Vai
à Caça, de Feydeau, em
cena no Teatro do Senac
com Sérgio Britto, Fernan-
da Montenegro, Ítalo Ros-
si, Labanca e outros me-t
nos votados. A colher-de-
chá: temporada popular a
dez cruzeiros por poltrona
(cinco para estudantes),
menos aos sábados.

RECADO

A insinuante Maria Pom-
peu pede um espaço aqui
na cójuna para dar seu re-
cadinho: A Casa de Ber-
narda Alba, produção sua,
ficará em cartaz no Teatro
João Caetano somente até
o próximo dia 28, um do-
mingo. Sem prorrogações,
frise-se.

MOU FERREIRA .
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TEATRO INFANTIL
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orape Carroaml aprttinU

OS BRINQUEDOS ENCANTADOS
DE PAPAI NOEL

Hoja àa 90 • IMO ha. Bee,; 247-9784

(OLE apresenta i maior
curfyie de 71

"Mulheres Com Tudo de Fora"
da Jota Sampaio a Cole - Müflea: Morleu .

com a estrellulma TÂNIA P6HTO • um tlmaeo de boat ourlcadae
O Cantor JOÃO GERALDO KRISTI, revelação de Carloa Imperial

UM FESTIVAL DE ITRIP-TEABEI
Da 3a. a aâbaáoi ia II, àa 20 • 22 hora»

Aos domínios ia 17, àa 1» • 21 horas
TEATRO CARLOS GOMEI - Tal.: 222-7M1

Com a partWpaeio 6» Ctaventtnke Varmalho, L6bo Man, Branca
d* Nave, Oato de Botae a .outros

I6MENTE AOS IABADOI, Ai \S» HS.
TEATRO DA PRAIA - R. Francisco Si. 18 - Tela.: MMJw •

227-1083 — Papal Noei eiUri presente distribuindo plrulltoa
para a garotada

Gov. Est. GB - Sec. Edue. Cult. — Dep. Cult. - Div. Teatro
TEATRO GLAUCIO GILL - Tel.: 237-7002

ATENÇÃO GAROTADA
Vocês pediram e o GRUPO CARROUSBEL

•tendeu

BRANCA DE NEVE
E OS 7 ANÕEZINHOS

Adaptado • dlreclo d* Eokerto da Castra

foMENTB AOS IABADOI, At « HORAS
Record mundial de bilheteria (nio é ««acatai

TEATRO DA PRAIA — R. Francisco Si, 88 — Tela.: «WW •
227-1083. Cada criança recebe gritlt um plrullto • uma

fotofraüa 18 x 18

C/ewfe Yaconis e Germano Filho numa ceno de O Santo e o Porco, somente até
amanhã no Teatro Nacional de Comédia

QUE LUXO! QUE LUXO!

BR1GITTE BLAIR
apresenta

BERTA L0RANr CARVALHINHO e MANULA
na REVISTA MAIS POP DO ANOI"O Rebué Delas"

Direção: Berta Loran - Part. musical Luiz Cláudio A. Cury
Com: Sônia Machado - Manon Kroft e grande elenco

Hoje às 20,30 e 22,30 hs.

TEATRO MIGUEL LEMOS - R. Miguel Lemos. 51T. Tel.: 236-6343
AR CONDICIONADO

TEATRO DULCINA - Res.: 232-5817
R. Alcindo Guanabara. 17 - 2.» ANO DE ABSOLUTO SUCESSO

COST1MIA,
"O DONZELO"
DE «ÔDA PEBA TEM UM PAI QUE * DONZELO

O público exige e .C08T1NHA continua com «A maior comédia do

ano!» — WILMA FERNANDES — LIA FARREL - SEBASTIÃO
APOLANIO - FININHO

Hoje às 20 e 22 hs. — 3as„ «as.. 5as. e doms.: Estuds. 50%
Ar condicionado — Imp. até 18 anos

TEATRO MUNICIPAL
DIAS 16, 17 e 18 DE NOVEMBRO ÀS 21 HORAS.

AULUS apresenta

Duke Ellington
& Sua Orquestra

BILHETES À VENDA - TEL.: 222-2885

TONIA
CARREIRO â

Hoje ia 1M0 a 22,30 ha. Com Rubens de f alço, Napoleio Monlz Freire,

Rosita Tomás Lopes. Antônio OantaroUI, Margot Louro

TEATRO DE BOLSO (Leblon)

MAIS DE 450 REPRESENTAÇÕES

Q de Braullo Ptdroso ^^^ &*>t*ÍM\ HII Músicas Roberto Carlos e Erasmo ^^^^^^^JE EHK,
hl Ias., 4a*, Sas e 6as. às 21,30 aRnBlSSJ^IEmlH
¦I labados. 20 e 22.30 * Dom. 19 e 21.30 na Ity fYjTTYniEHr. BO f»gM^L gtf^|jÍii^1jilT.

Gov. Est. GB - Sec. Educ. Cult. - Dep. Cult. - Div. Teatr-

TEMPORADA POPULAR
ÚLTIMOS DIAS

O MARIDO
VAI A CACA

5.° MÊS — 150 REP.

TEATRO SENAC

PREÇO
ÚNICO

30,00
R. Pompeu Loureiro, 45. Reservas: 256-2641

Hoje is 19,48 e 22,30 hs. (em ponto)

AGORA NO TEATRO MESBLA
EM CURTA TEMPORADA

UIRRÍLin PÊRR em"11 VIDI1 ESCRACHADA'
MÊS DE
SUCESSO

TKATKO GLÓRIA
âPRBEKTA

0 FABULOSO
l MUSICAL

CÚM
EUANA PITTMAN

a Quarteto Cido
Hoje is 20 e 22 hs.

Res.: 265-3436 — (Hotel Glória)

Gov. Est. GB — Sec. Educ. Cult. — Dep. Cult. - Div. Teatro

Teatro João Caetano — Tel.: 221-0305
IMPRETERIVELMENTE 7 ÚLTIMOS DIAS

"A CASA DE
BERNARDA ALBA" 8,00

"BIGAMIA .o
ounoMUNDO"

De Noel Coward. Trad. adapt. Carlos Lage
com DAYSE LUCIDI

Estelila Bell «Afonso Stuart • Lúcia Delor
Dir.B. de Paiva.» Cen. Flg.-. Pernambuco de Oliveira!

lEAIM DAS ACTES *™S2VL
' 

Hoje as 20 e 22 hs. Amanhã às 18 e 21,30 hs.
l-L

Sob os auspícios do Dep. de Dlfusüo do Est. do Rio
Hoje is 21 horas

jpj «Jf

m
1164 \
5-7132 |

Gov. Est. GB — Sec. Educ. Cult. — Dep. Cult. — Div. Teatro

O PÚBLICO EXIGIU MAIS 2 DIAS
(ESTRÉIA MARCADA EM SAO PAULO

3I
3

#%

TEMPORADA POPULAR
"LONGE DAQUI AQUI MESMO"

Be Blvar — com NELIA PAULA

ESTUDANTES, DIARIAMENTE 50%
TEATRO MAISON DE FRANCE - Res.: 252-3456

Hoje is 20 e 22,30 hs.

4.0 MÊS DE SUCESSO

Benil .Santo»
apresenta

HOJE
PREÇO ÚNICO 10,00

TEATRO OPINIÃO. R. Siqueira Campos, 143
Hoje is 20,30 e 22,30 hs. Reservas: 235-2119

Um show de
FautJ Arap
CeaWode.

. .. • ''¦•«'•.ImpírioRisa(isVeitu-TTr
1' Ha Praia ""• Frinci*» s*. es. au r.raia .BtMrHJ; 227.1003:

Gov. Est. GB - Sec. Educ. Cult. - Dep. Cult, — Div. Teatro

TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA - Res.: 222-0367

PREÇOS A PARTIR

5,00
2 ÚLTIMOS DIAS"0 SANTO EA

PORCA"
de Ariano Suassuna
Dir. Silnel Siqueira

Com: CLEYDE YACONYS — GERMANO FILHO - OSCAR FELIPE
Hoje is 20 e 22 hs. — Censura livre

Gov Est. GB — Sec. Educ. Cul. - Dep. Cult. -' Div. Teatro

TABLADO -100 REPRESENTAÇÕES
ÚLTIMAS SEMANAS

TRIBOBÓ CITY
Comédia musical de Maria Clara Machado

Música de Ubirajara CabralMusica ae uuu jHoje e Amanh6 às 1730 hs

Av. Uneu de Paula Machado, 735 — Tel. 226-4555

Uma Festlnha de «casais" onde acontece de tudo um poueo

0 JOGO DA VERDADE

Av. Ataulfo de Falva, 269
Tel.: 287-0W1 — Ar Befrlgerado

Volta ao cartas um doa malorea sucessos de Teatro Infantil

mÊÊ&uí*2M

"0 PEIXINHO
DOURADO"

Peça para crianças, de AURIMAR ROCHA
com Wanda Critlskala, Esther Ferreira e Walter Soares
Bibalos e Domínios, is 11 hs. — PREÇO íiNICO: Cr» í.M

¦¦H| WÈ BSOt fktulóMf HaHtm ¦¦ IX mmm l
IS o mior ihoiv «tpòriiVo ¦

domuneto* H
^RHpLnovu atraçíw.InUmâctenâi» I

H<3T ESTRÉIA DIA 11, ¦
B« 5.-FEIRA, AS 21 H0RA8 ¦

I I InoMARACANAZINHOlI
H &JPSI (Pa 11 a 15 ú 21 horat) ¦
I 19 I V(Mp*dto 14116 àt 10,30 ht.fj

KdSuLPreÇOK ^00-12,00 • 18,00 ¦¦I9 ¦¦
442»

REPORTAGEM/SERVIÇO

Vacinação de Cães
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Hoje is 20 e 22,30 hs.
.4 CLT1MAS SEMANAS

bbV* bbbbh

¦bbbbbbbbBbumI
I" HOJE AS 20 E 22,30 HS. U^LjÂM

Cuidar da saúde de «eu cachorro é da maior importân*
cia. Vaciná-lo é sua obrigação.

Aqui uma relação dos postos de vacinação da Divisão
de Medicina Veterinária.

RELAÇÃO DOS CENTROS DE MEDICINA
VETERINÁRIA — POSTOS FIXOS

CMVI — Rua Visconde do Rio Branco, n.° 28; CMV
II — Av. Presidente Vargas, n° 2617; CMV III — Beco
dos Carmelitas, n.° 6; CMV IV — Rua Maria Eugênia, n.°
48; CMV V — Rua São Lute Gonzaga, n.° 1378; CMV VI
— Rua Dezembargador Isddro, n.« 41; CMV VII — Rua
Adolfo Mota, n.« 151; CMV VIII — Av. Bruxelas, n.«'134;
CMV IX •— Rua Baronesa do Engenho Novo, n.° 266-A;
CMV X — Rua Manoel Vitorlno, n.° 140.

DISTRITOS VETERINÁRIOS
D.V. I — Praça dos Lavradores, s/n.°; D.V. II —

Rua Professora Francisca Plraglbe, n.° 80; D.V. III —
Rua Falcão Padllha, n.° 261; D.V. IV — Av. Marechal
Dantas Barreto, n.° 95; D.V. — Largo do Bodegão, n.°
150.

RELAÇÃO DOS POSTOS VOLANTES, COM AS
RESPECTIVAS DATAS DE FUNCIONAMENTO

Serviço de Transporte Rural — Largo do Monteiro,
dias 3, 4 e S/11.

Estrada do Monteiro (favellnha), dias 3, 4 e 5/11.
Largo do Comarí (Vila Comari), dias 3 e 4/11.
Bairro Boa Esperança (Rio Morte), dias 3 e 4/11.
Rua Baicurú, esquina com Estrada do Monteiro, dias

3 e 4/11. . „,...,,
Bairro Bel-Clima, Estrada do Monteiro, dias 3 e 4/11.
Estrada do Cachamorra (Barcos), dias 5 e 8/11.
Curva do Matoso (Capela Santo Antônio), dias 5 •

g/11
Rio da Prata (Praça Mário Valadares), dias 5, 8 •

9/11.
Estrada dos Caboclos em Cabuçú n.° 12, dias 5 e 8/11.
Estrada do Lameirão Pequeno em Cabuçú, dias 8 e

9/11. \. ,
Estrada do Cabuçú n.° 2417 (armazém ganha pouco),

dias 8 e 9/11. , _,.
Estrada do Pré n.° 2113 (em frente ao armazém St*.

Rita), dias 9 e 10//1.
Largo de Santa,Rita (Bar e Mercearia), dias 9, 10 e

Jardim Arnaldo Eugênio, dias 9 e 10/11.
Vila São João (Armazém São João), Rua D n.° 433,

dias 10 e 11/11. . , . v • ,„
Estrada do Pré n.° 1233 (Bar Sao João), dias 10 •

Rua Mora (Bairro São Judas Tadeu), dias 10 e 11/11.
Estação Doutor Augusto Vasconcellos, dias 11 e 12/11.
Estrada das Caróbas — Bairro São Judas Tadeu, dias

lie 12/11.
Avenida Santa Cruz n.° 5148 (Santíssimo), dias 12 •

15/11.
Avenida Santa Cruz n.° 4706 (Santíssimo), dias 12 •

15/11.

Vila Nova (Rua São Magno), dias 12, 15 e 16/H.
Estrada do Tingui n.° 1786, dias 12, 15 e 16/11.
Bairro Corcundinha (Est. Rio e S. Paulo), dias 15 e

Bairro Califórnia (Rua Benedito Lacerda n.« 385),
dias 15, 16 e 17/11. , . . . „ „ „.

Bairro Santa Terezinha (Rua Anirlsio Fialho n.° 20,
dias 16 e 17/11. . . ., , . 4 .. .

Praça Telemaco Mala (18.° Região Administrativa),

Bairro Aguiar Torres (Rua José Martins n.° 3), dias
17 e 18/11. ,„ „___ 

* . . .
Vila Yêda (Rua Adolfo Theofüo c/Rua Berriardinho),

dias 17 e 18/11. * , „ , v nn»s
Bairro Santa Margarida (Estrada do Campinho, 2055),

dias 17, 18 e 19/11.
Rua 31, n.° 462 (Rua Trinta e Um), dias 18,19 e ....

22/11.
Bairro Kosmos (Rua Kosmos n.° 6) Kosmos, dias 18,

19 e 22/11.
Estrada da Paciência n.° 1149 (Paciência), dias 18, 19.

e 22/n.' 
Rua do Papagaio n.° 43 (Inhoaíba), dias 19,22 e 23/11.
Vilar Carioca com Avenida Cesário de Melo, dias 19,

22 e 23/11.
Bairro Diana (Rua Esplnosa n.° 233), dias 22, 23 e

Bairro Santo Antônio (Rua Pina Rangel n.° 220), dias
23, 24 e 25/11. „,..

Rua João Teles n.° 1634, dias 23, 24 e 25/11.
Largo do Mendanha (Café e Bar Santo Antônio), dias

23, 24 e 25/11. • t „ nl „.
Loteamento da Estrada do Mendanha, dias 24, 25 t

28/11
Bairro São Geraldo (Estrada do Mendanha n.° 2297),

dias 24, 25 e 26/11. nm ,
Estrada do Mendanha n.° (Café e Bar Sao Jorge),

dias 25, 26 e 29/11. •
Estrada da Posse n.° 604 (Armazém Sao Jorge), dias

£6, 29/11 e 1/12. .
Estrada da Posse (Mercearia Brasília), dias 26, 29/11

Jardim 7 (sete) (Riacho Santíssimo), dias 26 e 29/11.
Bairro São Pedro e São Paulo (Estrada do Pedrego-

so), dias 29/11, 1 e 2/12.
Bairro Magalé (em frente ao Armazém Alimentício),

ou Rua Aricuri n.° 680, dias 29/11, 1 e 2/12.
Rua Aricuri (em frente a Padaria Ana Maria) Bair-

ro São Basilio, dias 1, 2 e 3/12.
Bar e Mercearia Amazonas (Est. Rio São Paulo n.°

1760), dias 1, 2 e 3/12.
Estrada'-Rio São Paulo (Bairro da Figueira) em fren-

te ao DER, dias 2 e 3/12.
Bairro São Cláudio — Rua Laplace n.° 206, dias 2, 3

e 6/12.
Estrada Rio do "A" n.° 991, dias 3 e 6/12.
Bairro (São) Francisco José (São Basüio), dias 3 e

6/12.
Rua K, n.° 10, esquina com Rua São Tito n.° 1486,

dias 6 e 7/12.
Estrada do Campinho n.° 646, dias 6/12 e 7/12.
Estrada Santa Maria n.° 275, dias 6 e 7/12.

Freqüentem as nossas Bibliotecas

Flavio PerronlComédia policial de Aurimar RoE."» T Cenarl°

Varsano e Ana Paula vestem o elenco
Flnv Iria- Bruzzl — Neuza Amaral — SU7»na Vieira
Eles:" Aorlmaí Rocha - Hilton Prado e Nelson Caru.o

Hoie às 21 e 22.45. Amanhã às 18,15 (10,00) e 21,30 hs,
TEATRO DE BOLSO - Res.: 287-0811
Av. Ataulfo da Paiva. 269-A — Leblon

Para quem gosta de ler ou fa-
zer consulta a determinadas obras,
a Guanabara possui várias e boas
bibliotecas, umas no centro da ei-
dadee outras nos principais su-
búrbios. As mais importantes são
as seguinte: Biblioteca Nacional
— Av. Rio Branco, 219/39 — te-
lefone 222-0821* — horário: 10 às
21 horas; Biblioteca Demonstrati-
va Castro Alves — Av. 13 de Maio,
23-D — telefone 252-9864; Biblio-
teca Israelita H. N. Bialik — Rua
Fernnado Osório, 16 — telefone
245-5272; Gabinete Português de
Leitura — Rua Luís de Camões,
30 — telefone 222-3138; Bibliote
ca Thomas Jefferson — Av. Atlân-
tica, 2.634 — telefone 237-9760 —
horário: 12 às 20 horas, de segun-
da a sexta-feira, e das 13 às 19 ho-
ras, aos sábados; Biblioteca da Em-
baixada da França — Av. Presi-
dente Antônio Carlos, 58 — tele-
fone 252-4698; Biblioteca do Mi-
nistério dos Transportes — Minis-
tério dos Transrjortes, 3.° andar;
Opúsculo — Ruá D. Amália, s/n.°,

no prédio do Colégio Estadual Pro-
fessor Souza da Silveira; Biblioteca
Raul Fernandes — Palácio Itama-
rati; Biblioteca Euclides de Cunha

Ministério da Educação e Cul-
tura — Rua da Imprensa, 16 — 4.°
andar — telefone 242-6506 — ho-
rário: das 9 às 16 horas, de segun-
da a sexta-feira; Biblioteca Regio-
nal de Botafogo — Rua Farani, 52

telefone 226-2443 — horário:
das 8 às 21 horas; Biblioteca Re-
gional de Campo Grande — Praça
Teimo Gonçalves Maia s/n.° — te-
lefone 201 — horário: das 8 às ..
21h30min; Biblioteca Regional de
Copacabana — Av. Nossa Senhora
de Copacabana, 702-B — 3.° e 4.°
andares — telefones 237-8607 ..
e 256-0487 -— horário: das 8 às 21
horas, de segunda a sexta-feira e
das 14 às 17 horas aos sábados,
somente a seção infantil; Bibliote-
ca Regional do-Engenho Novo —
Rua iSlva Rabelo, 91 — telefone
229-2603 — horário: 229-2603 —
horário: das 8 às 17 horas; Biblio-
teca Regional da Ilha do Governa-

dor — Rua Apapéris, 496 — tele-
íone GOV. 246 — horário: das 8
às 17 horas; Biblioteca Regional
de Irajá — Rua Monsenhor Félix,
420-A — telefone MH 518 — hora-
rio: das 9 às 18 horas; Biblioteca
Regional de Jacarepaguá — Rua
Cândido Benicio, 2.935, BI. 0, lo-
Ia F — horário: das 12 às 17 ho-
ras, de segunda a sexta, e das 9
às 13 horas, aos sábados; Bibliote-
ca Regional da Lagoa — Rua Dias
Ferreira, 417 — telefone 227-7814

horáhio: das 8 às 20 horas; Bi-
blioteca Regional do Méier — Rua
Frederico Méier, 32 — telefone ..
281-5769 — horário: das 8 às 21
horas; Biblioteca Regional da Ola-
ria-Ramos — Rua Comandante
Coimbra, 60 fundos — telefone ..
230-6713 — horário: das 8 às 22
horas; Biblioteca Regional do Rio
Comprido — Rua Haddock Lobo,
163-E e F — telefone 228-5187; Bi-
blioteca Regional de Santa Cruz

Av. Isabel, 47-A — horário: das
8 às 17 horas.
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Galerias entupidas e enchentes

Hoje são esqueletos
*

Inundação à vista!
Os grandes temporais já

estão à vista e pouco ou nada
foi feito para evitar suas con-
seqüências sempre devastado-
ras e .trágicas. Os rios, alias
sua grande maioria, não ío-
ram submetidos à indispensa-
vel limpeza ou dragagem, con-
forme o caso. Entre eles, or
não cuidados, ílgura o Elo Fa-
ria, no Engenho de Dentro, ai-
tura da Rua Luiz SUva. Ali,
como em outros locais o rio
apresenta bancos de areia,
lixo e pedras, que ao certo
Impedirão o livre curso das
águas provenientes dos tem-
porais. Os residentes nas pro-
ximldades do rio, já atingidos

pelas chuvas anteriores, estão
inquietos» e preocupados, a

Julgar pelo que informam ao
'Gerlco" e ao mesmo tempo

pedem pronta atenção para a

anormalidade: "Os temporais
passados com sua enorme
densidade pluvlométrlca, pro-
vocaram o transbordamento
do Rio Faria, posto que sua
caixa diminuída pelos detrl-
tos, não suportou a carga.
Nossas casas íoram Invadidas
pelas águas, que destruíram
móveis eletrodomésticos cau-
sando a todos grandes prejui-
sos. Para evitar que tal de-
sastre ocorra novamente êste
ano, Jazemos caloroso apelo ao
Governo no sentido de que,
com máxima brevidade seja

o rio submetido à dragagens,

principalmente nos pontos
mais críticos, antes que as
chuvas cheguem. Esperamos

que nosso apelo seja atendido
e seu atendimento represente
nossa tranqüilidade.

As últimas chuvas inunda
ram Inteiramente a Rua M»-
ria e Barroa e adjacência»,
criando os m»ls sérios emba-
raços ao tráfego de veículos
e de pedestres. Imo se deve
exclusivamente ao descaso das
•autoridades estaduais, tendo
em vista que reiteradas vetes
a populecao local solicitou a
desobstrução das galerias da
Rua Maris e Barros, que ha
mais de um ano estão Intel-
ramente entupidas, inclusive
através do "Oerico". Dtom
os queixosos que sofreram da-
nos com a enchente, que o
pior trecho tlca entre as Ruas
São Francisco Xavier ,e Aíon-
ao Pena. Revoltados e com
sobejas razoes, dizem: "8em
exagero afirmamos que na
mais de um ano as galerias
estão entupidas, prevendo en-

Camelô no passeio
e pedestre na pista
Dezenas de camelôs trans-

formaram o passeio do Lar-
co de Cascadura em feira

permanente. Até ai, nada
demais porque 

'nada temos
a ver com isso", comentam
os que lá residem e transi.
tam diariamente pelo local.
Todavia, o que não está cçr-
to é que os comerciantes
marginais ocupem toda a
área destinada ao pedestre
com suas mercadorias. As-
sim'os passantes sao ot>ri-

gados ao uso da pista de ro-
lamento. Como o local é de

grande movimento de vei-
culos, há risco de atropela-
mentos. Aduzem os queixo-
eòs que se torna indispensa-
vel rigorosa ação das auto-
ridades fiscallzadoras para
afastar do passeio os carne-
lôs, que entre outros incon-
venientes que causam,
ameaçam de agressão os que
protestam contra o uso dos

passeios por eles.

chentes, aottcKamoe às auto-
ridades competentes, para que
fossem aplicados todos os re-
cursos a fim de que se proces-
sasse u indispensáveis obras,
De nada, valeram nosso apelos;
o órgão especifico manteve-se
surdo aos nossos reclamos e
assim sendo os resultados não
se fizeram esperar. As recen-
tes chuvas, embora não fôs-
sem dss mais intensas, lnun-
daram Inteiramente a Rua
Maris e Barros, causando sé-
rios inconvenientes aos que
nela residem. Visa nossa co-
muniesçfio mostrar a quem de
direito as conseqüências do
descaso para com o povo e ao
mesmo tempo, mais uma vaz,
insistir para que sejam remo-
vidos os detritos que entopem
as galerias de águas pluviais,
com a necessária urgência".

Nélâoii Gonçalves será
atração do Frank Sinatra

« As madrugadas continuam
quentisslmss no centro da cl-
dade. Boates, restaurantes e
churrascarias como o> Frank
Sinatra, Capelão, Lapa e As-
sirru, estão oferecendo um
excelente serviço e ótimas
atrações, para °* freqüentado-
res que prestigiam as inicia-
Uvas destas houses. Como
exemplo citaremos o Frank
Sinatra. uma boate recente-
mente Inaugurada no Largo
da Carioca, mas preclsamen-
te no ex-Tabuletro da Bala-
na, que num tremendo esfôr-
ço está apresentando diária-
mente dois shows (às 21h com
Rosita Oonzalez e às 2h da

Escola apedrejada
Responsáveis por alunos da

Escola Nerval de oouvêa, s.-
tuada na Estrada Engenho da
Pedra, estão: impressionados
com graves ocorrências aü ve-
rifioadas ultimamente. Dizem
que desocupados apedrejam-
na freqüentemente, pondo em
risco a Integridade dos alunos
e professoras. Como prova da
afirmativa indicam as vidra,-
cas do estabelecimento de en-
Sno, todas estilhaçadas Aqui
fica a pergunta e o pedido de

proteção para a Escola Ner-
vai de Oouvêa, carente de po-
liclamento, no caso.

E o "Gerico",
mais uma vez,

agradece
Cerico. com muita alegria

estamos lhe comunlcarfdo
que já estão trabalhando na
Praça do Lido. As valas es-
tão sendo tapadas e recom-
posta a pavimentação, dan-
do-lhe o bonito aspecto an-
terlor. Queremos aeradecer
à Administração Regional,
de Copacabana, o pronto
atendimento do nosso apelo
formulado »t«Y*Sx w
CORREIO DA MANHA. Só
temos uma palavra: Obri-
gado.

A rua é mato
e buraco

É absolutamente correto o
apelo que os moradores da
Rua Passos, em Ramos, for-
imrtam por nosso llntermédlo à
Administração Regional local.
A via pública apresenta-se in-
te»ramente esburacada e co-
berta de mato. Seu estado esU
a ponto de não mais permitir
o tráfego de veículos. Querem
eles seja o leito da rua re-
cuperado. caso não seja pos-
slvel, dotá-la de pavimenta-
cão asfáltlca.

manhã com samba autêntico),
e mais música ao vivo para
dançar ao som do conjunto
Os Infernais. Acontece que o
seu Jo«rem proprietário, o es-
pnnhol Manolo, não parou ai
e Já» está anunciando para o
dia 20 uma apresentação do
excelente cantor Nelson OOn-
çiilves Outras grandes atra-
çóes como Caubv Peixoto,
Clá'ida Barroso, Carlos José
e Angela Maria serão contra-
tadas pela boate Frank 8lna-
tra com o objetivo de lncre-
mentar cada vez mais as ms-
dragadas carioca no centro da
cidade

Perla: uma excelente voz
no Bigode do Meu Tio

Sílvio Santos f ofocando no
seu programa com a Candinha
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Sílvio Santos e o Candinha
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0 Atenção, Silvia Dona-
tol Ai está a foto do seu
patrão Silvio Santos, com
a louríssima Candinha. O
aviso é para ver s,e você
manda fotos dos artistas

e das «ilvetes que dão o
recado no programa do
homem do sorriso de gês-
so, porque do Sílvio, o co-
lunísta ]á tem um monte.
Estamos entendidos?

Perla: cantora paraguaia
# Esta é a bonita • sim-
pética cantora Perla, que
o Paraguai nos mandou,
uma das boas atrações da
Churrascaria Bigode do
Meu Tio. Perla é uma ex-
cepcional intérprete das
musicas latino-americanas
e das canções brasileiras.

Segundo apuramos, a Per-
Ia, antes de vir para o
Brasil (ela é casada com
um brasileiro), era consi*
derada a maior cantora
do Paraguai. Vale a pena
ouvir e assistir a Perla no
Bigode, do Jofre Rodri-
gues.

Camembert»
oi),i de cebola-fFondue

Correspondência:
Avenida Gomes

Freire, 471.
Tel.: 252-2020,

Redação,
3?. andar

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Aumentos dos benefícios - índices 69/70

CJepttfo
EM RITMO DE

SAUDADE ALEGRE
Hoje: SAMBA, CARNAVAL E SAMBA

Reunindo mulata» de ouro — passista» ritmlstu
R Senador Dantas, 84 — Tel.: 242-2348

O leitor carioca, cuja as-
sinatura não nos íoi possi-
vel interpretar, mas que o
chamaremos de W. S., faz;
nos indagações sobre o rea-
justamente do benefícios.
Realmente, W. S., em prin-
ciplo todo o segurado que
recebe beneficio há mais de
12 meses anteriormente a
data da elevação do aumen-
to do salário-mlnimo tem
um- aumento do valor de seu
benefício na mesma propor-
ção do percentual de au-
mento do salário-mínlmo.
Entretanto, esta não é a re-

gra geral, uma vez que os
índices de aumentos são
oferecidos pelo Ministério
do Trabalho e Previdência
Social, o seu caso por exem-
pio. Para os benefícios ini-
ciados em abril de 1969, o

percentual de aumento a

partir de agosto de?1970, foi
de 18% enão de 20%. As-
sim, o seu «ajustamento de
benefício de Cr$ 968,00 para
Cr$ 1.143,00, foi correto.

Para que o leitor e outros
interessados possam melhor
compreender a questão, va-
mos oferecer os índices dos
dois últimos anos:

Inicio do
Benefício
mês/ano
03-69 
04-69 ....
05-69 
06-69 
07-69 
08-69 
09-69 
10-69 ....
11-69 
12-69 ....
01-70 
02-70 ....
Até 04-70
05-70 ....
06-70 ....
07-70 ....
08-7Ü ....
09-70 ....
10-70 ....
11-70 ....
12-70 ....

01-71
02-71
03-71

Fercentual
de aumento

%
 20

18
17

... 15
;;.... 13
..... 12

 10
8

7
5
3
2'.  

20
18

!...í.. 1*'
15" 

.... 13"'  
12" 

 10
8

7

De acordo com a tabela,
um segurado que se aposen-
tou no mês de setembro de
1969 com um benefício no
valor de Cr$ 500,00, deve ter
tido um aumento de Cr$ ..
50,00, a partir de agosto de
1970. Mas já neste ano, te-
ve um aumento de 20%, isto
é, passou de Cr$ 550,00 pa-
ra Cr$ 660,00. .

Uma viúva passou a rece-
ber uma pensão do 1NPS a
partir de 15 de julho de ..
1970, no valor de CrS ....
400,00. Em agosto de 1971, o
valor da pensão deve, ter
sido elevado para Cr$ 460,00,
isto é, o seu percentual de
aumento (julho de 1970) foi
de 15%. Já no próximo au-
mento do salário-mlnimo, a
elevação do valor de sua
pensão será igual, percen-
tualmente, ao do salário-mí-
nimo.

Esta questão de aumento
dos benefícios é üas que
mais criam polêmicas entre
os que recebem benefícios
da Previdência Social. A di-
reção do 1NPS deveria íro-
mover uma maior divulga-
ção dos índices de correção
ou de aumento, sempre .que
tal ocorresse. Dessa forma,
os segurados seriam melhor
informados de seus direitos,
evitando muitos atritos com
pessoal das agências ou
postos.

Correspondência — Os
leitores que desejarem for-
mular indagações sobre
questões relacionadas com
benefícios na Previdência
Social (INPS), poderão es-
crever para Luiz Bravo, Pre-
vidência Social, Jornal de
Serviço, CORREIO DA
MANHA, Av. Gomes Freire,
ZC-58, Guanabara, juntando
dois cupões que o Jornal de
Serviço publica diariamente
em sua primeira página.
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LAPA
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FEIJOADA

aJAlMOÇQ AO VIVOU
CÉLIA PAIVA 5 IO ÁAP.REÇ°CARLOS MAIA.fL |£jVV ÚNICOiRENO yk
GEISA REIS
JUAN DANIEL

TUDO INCLUÍDO,
INCLUSIVE .SOBREMESA

HOJE CLAUDIA BARROSO

aplique certo: na saúde

RINCÃO GAÚCHO V
um investimento

saudável.
¦¦ qrundes olroçõn - «-slacionainenlo próprio
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Todos os
Sábados

10,00 *Sf
Aberto da.
11 da manhS
às 4 da madrugada
Salto de lestas es-
peelal para banque-
te. e rennlSe.. Pre-
to. rwoivel».

Cervejaria
Churrascaria
Ambiente alemlo

Vl*s. de Pirais, 32 (ío lado do T. SU. Ros»)
Tel.: 2S7-OS02

I.» andar - RESTAURANTE? - ffERBAÇO AO AS •££» -.„,.,,.
£> andar - BOATB • 2 »UBes para Banquetes a feitas • Coitafca

Internacional * frenU para o mar.
AR CONDICIONADO CENTRAL

Diariamente aberto a partir da. UhSOmln
Domínio: FEIJOADA COMPLETA

Av. Sern.mbeUba.J9M - BARRA DA TUUCA - TeL SM-OWe

SINDICATOS

da Oiuncttcaiia GALETO,
»0 Bd. enUnUeo • o awlor .'.«¦«* d» »"lw do cidade)

JftSÊ MESSIAS»--

MÍRIAM BATUCADA, MOKSUHO e TRIO HAYAGO
e mais 35 artistas

As 6as. e sábs. 4 shows p/ noite nor dois saloe.
Ar condicionado - Estacionamento próprio

Couvert: de 3a. a dom. Cr$ 15,00 4
R. Constante Ramos, 140. Res.^7-5368

«i S\
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SUCATA í
um inw1»» winiii com is HEiNons iimcois
raffliBlall QIK MOfSlM II feVI

Espetáculo, às 2as. feiras, matinee às 5as. *s H M.
Couvert: Cr$ 20,00 todos os dias

Reservas: 227-3589 e 227-6686
>2 SHOWS DIÁRIOS: 22 hs. e 24 hs. Aberto desde 21 hs

SAPATEIROS EM CAM-
PANHA — O Sindicato dos
Trabalhalores nas Indus-
trias de Calçados, Luvas,
Bolsas e Peles de Resguar-
do da Guanabara aguarda
resposta dos empregadores
do Zíot, relativa a propôs-
ta de acordo salarial que
lhes foi dirigida em recen-
te data. A campanha da cias
se pela obtenção do reajus-
te dos seus atuais nlvelsde
remuneração foi tacada
em assembléia geral realiza
da no mês passado, quando
os trabalhadores votaram

pauta de reivindicações
contendo os itens seguintes:

aumento de salários de

30%; atualização do piso

de admissão na mesma pro-

porção do reajuste; salário-

profissional correspondente
ao valor de um salário ml-

nimo regional e meio; ferias

de 30 dias pagas em dobro;

feriado para a classe, no

seu dia - 25 de outubro.

A liderança da categoria co-
menta, a propósito do as-
sunto, que havendo conse-
euido por via judicial, no
ino passado, o salário de
admissão, pretende na pre-
sente oportunidade conquis-
tar o seu salário profisdo.
nal, a exernplo de muitas
outras corporações de tra-
balhadores. Informa alem
disso, que está providen-
ciando a instauração de dis-
sídio coletivo no Tribunal
Regional do Trabalho da
Ia Região, mas apenas com

o intuito de assegurar a ma-

nutenção da data-base do

aumento, que é primeiro de

janeiro, pois espera coníian-

te em que será concluído
acordo com os empregado-

ELETRICISTAS — Não

houve acordo entre as par-
tes, na audiência de conci-
liãção realizada no TRT da

Ia Região, relativa ao dis-

sidlo coletivo suscitado pelo
Sindicato dos Oficiais Ele-
tricistas e Trabalhadores na
Indústria de Instalação Ei-
trica, Gás e Sanitários da
Guanabara, contra a repre*
sentação classista das en>
presas do setor. O processo
irá, assim, a julgamento. O
pedido-dos trabalhadores
inclui reajuste salarial de
27%, férias de 30 dias, sa-
lário' profissional, semana d»
cinco dias e outras vanta
gens.

HABITAÇÃO — Estí
mercada para hoje, a par
tir das ThSOmin, à Rua Mo-
raes e Silva, 95, assembléia
da Cooperativa Habitacional
dos Operários Telefônico.
da Guanabara, específica
para os atribuídos da Rua
Evaristo da Veiga, 769, era
Vila Valqueire. Dentre aí

questões em debate estará a
aprqvação da taxa de con
domínio e a escolha daque-

les a quem será confiada »
administrsção provisória do
Conjunto.

CONSTRUÇÃO CIVIL -
A diretoria provisória da
Associação Profissional dos
Trabalhadores Autônomos
na Indústria da Construção
Civil, Conexos e Similares
da Guanabara marcou para
o dia 12 do corrente mês,
às 18h, assembléia geral de
(Seus associados. A reunião
se processará na nova sede
da entidade, à Rua da Ctms-
tituição, 64, 29 andar. Den-
tre outros assuntos que se-
rão abordados, a diretoria

prestará contas de suas ati-
vWades e será pôstor em vo-
tação o orçamento financei-
ro para 1972. Na ocasião,
será também lançada cam-

panha para elevação do

quadro social da entidade

para 60 mil membros.

Restaurante Kit Rat
CULINÁRIA ÁRABE COMPLETA E BRASILEIRA
FEUOADA COMPLETA AS 5."$, SÁBADOS

E DOMINGOS
+ Churrasco + Peixes + Bacalhau

+ Frango
-¦"-» aos domingos, refeição completa (a 

geom»)
Amplo «aV.OJ.ar. banquete, - CBC . D1NERS CLUB

Cr$ 8,00
ru. ia de Março, 20 - Tel.: 231-2396 - Abr. domingo. . feriados

APRESENTA SUA ¦ Ujllin
SUPERPRODUÇÃO ¦

I' A MAIOR MONTAGEM ÍA &TA NO BRASIL ¦
4a. e 5a., às 22,30 hs„ 6a. e sábado, às 23,3» ns. ¦

I' RESERVAS NA PORTARIA | 
^_____  
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Veja todos os dias no ANEXO o roteiro

completo dos espetáculos do Rio
F. L. G. I 
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wtmm O professor Helmiro
Siqueira .«sponde soa

dnmlnfoi ai perguntas
doa leitores sobre

qualquer aspecto da
lei lslaeio qua regula aa
relações do raiado com

acua funcionários.

Promoções para servidores civis do Exército
Foram promovidos no Ministério do

Exército, por merecimento, os servidores
civis Carlos Pereira Nunes, Antenor daSilveira Brum, José Marques de Oliveira,
Cesaltlno Lalor de Mclor, Sebastião Vlcl-
ra Pinto, Sebastião de Oliveira, Claude-
Uno Veras Gomes, Júlio Santos, João Lú-
cio, Elias Ferreira de Almeida, Américo
Matos, Pedro Baptlsta dos Reis, Valde-
mar Luís Pereira, Florduval Martins Jor-
ge, Pedro Lopes de Souza, Manoel da Cos-
ta, Grcgório de Freitas, Romeu Prado,
Geraldo Ribeiro da Luz, Francisco Assis
de Almeida, Waldemar Engclcndcr, Luís
Pinto Paulista, Emílio Fldelln-de Souza.
Hroácio Schmldt, José Pereira Leite, Ma-
noel José da Silva, Júlio Dias de Oliveira,
José Carlos do Nascimento, José Moreira,
Breno Henrique Hoeffel, Joüo Vieira

Pinto, Sebastião Aparlclo Borba, José Re-
belo Sobrinho, José Sebastião de Oliveira,
Abelardo Blanco, Albertlno Soares, Álvaro
Pinto Paulista, Mário Lemos da Silva,
Natalino Gonçalves Bastos, Humberto
Tavares dos Santos, Nelson Gomes, Fran-
cisco Salgado, Moaclr Pereira da Costa,
Francisco Batista de Souza, Benedito
Manoel Rodrigues, Moarcyr Luís de Cou-
véa, Amaro Neves dos Santos, Laura dos
Santos, Hnyldc da Silva Aguiar, Francls-
co da Costa, Gabriel Sevcrlno dos Santos,
Sebastião Veríssimo de Figueiredo, João
Rodrigues, José Inocônclo dos Santos,
Daniel Luis de Moura, Geraldo Rodrigues
da Silva, Orestes Fernandes, Joyme do
Nascimento, Walter Nogueira, João do
Couto e José Rodrigues de Sá. Por antl-
güldade foram promovidos Paulo Rangel

de Souza, Hélio Vclasco de Lima, Ardil-
medes da silva, José Alves, José Marti-
nlauo do Nascimento, Nlcolau Leônclo,
Oscar Toscano de Brito, Joaquim Rodrl-
gues Filho, Benedito de Souza, Dcollndo
da Rosa, Florlano Barroso Qulntela, La-
ralctc Ribeiro de Carvalho, Oscar dos
Santos Marques, Manoel Ferreira Duque,
César Corrêa de Andrade, Pio dos Santos,
João Generoso, Lourlval Rodrigues de
Carvalho, Jorge Romeiro da Silva, Carlos
da Silva Ribeiro, Armando Clemente Ca-
salc, Vicente Reis, Antônio Thomaz, Mol-
sés Soares de Oliveira, José Dutra Cor-
réa, Lauro Florênclo Pereira, João Men-
des Ribeiro, João David Filho, José Sll-
vestre Leite, Allrlo Batista da SUva e
Joel Silveira.

BOLETIM

FEDERAL

DISPENSA DE PONTO — O pre-
sidente da República autorizou a dlspen-
sa de ponto dos servidores públicos íe-
derals, da administração direta e autar-
qulas que, comprovadamente, tenham
comparecido ao Simpósio Nacional sobre
Imunossupressão Especifica de Sensiblli-
zação ao Fator RH-Rhogam, um Ano
Depois. O conclave vem de ter lugar em
São Paulo.

APOSENTADORIAS — Foi conce-
dlda aposentadoria, no Ministério da
Agricultura, a Francisco Vicente de Sou-
sa, Hércules Bezerra de Sousa, João Mes-
slas Pinheiro do Amaral, Joaquim Fer-
nandes, José Antônio de Oliveira, Maria
Lulsa Plzarro Jacoblna, Octlllo Grassi,
Walfredo Sampaio de Sousa, Eduardo de
Lima e Silva Hoerban, José Marquete,
Francisco Custódio Pereira, Alberto Fa-
rias da Rocha, Antônio Valido Lima,
Anselmo Teixeira Moura, José Pereira da
Silva, Manoel Ferreira Lima, Tibúrclo
Ramos de Albuquerque e Alcebladcs Jus-
tino da SUva.

PROMOÇÕES — Foram promovi-
dos no Ministério do Exército, por me-
recimento, os servidores civis Joaquim
Paullno Gomes, Armando Prudênclo,
Joaquim Pereira de Almeida, Geraldo
Sales, Paulino Domingues Vasques, Antô-
nk) Soares, Mário Fernandes da SUva,
Geraldo Dias, Geraldo Gonçalves Guima-
rães, Maria da Conceição Stefanon, Jor-
ge Bastos, SUvio Costa, Haroldo Bran-
dão, Sebastião dos Santos Lima, Nelson
Gomes Silvestre, Edwlges Henrique Ri-
beiro, Vito Del RIccl, Francisco de Pau-
Ia Damlco, Altair Pires Mor*>no, Antônio
de Oliveira, Manoel de Campos Filho.
Alfredo Passos Filho, José da Silva Aran-
tes, Carlos Eugênio Beblano, José Correia
de Amorim, Vitorio Fernandes Ribeiro,
Silvio Dinlz, José uGedes Martins, se-raphim Lavorato, José Soares Ribeiro,
Dctávlo Pery dos Santos, João Caetano
da Silva, José Ribeiro, Serafim Nelson
Ferreira, Helvécio Oliveira Azevedo, José
Luís Ribeiro, Pedro Amaro Martins,
Edson Cardoso Valente, Nayde Graça Gil
Ferreira; Jesus Franklin, Ruth de As-
sumpção Pacheco, Maria de Lourdes Ma-
rlnho Bastos Barbosa, Valdir Gonçalves
Melgaço, Cellna de Olrgem Farias, José
Rodrigues Mendes, Ildefonso Asslnl, Dál-
ton Gonçalves de Faria, Enéas Gonçal-
ves Machado,. Atarcy Barbosa, Vicente
Marcellno, Oscar Mathlas da Costa, Ores-
tes Rodrigues, Valdir da Costa Pedreira,
Ivete Monastler, Isalas Cândido da Silva,
Nei Bastos Rodrigues, Mozart Azambuja
Mendonça, Cícero Francisco da Costa,
Carlos Teixeira Carvalho Neto, José Ro-
drlgues, Roberto Alves, Geraldo Batista
do Nascimento, Manoel Vilas Bôoas, Sil-
vlo de Freitas e Elmer Paulo Willlg. Por
antigüidade, foram promovidos Joege
Soares, Joege Basíllo da Silva, Irlo Lo-
pes, Francisco da Silva Mangorra Neto,
Franklin Antônio Ferreira, Honório Mel-.
ga, José Alves, Ely Porto Lautert, Edgard
Gouvêa, Moisés Gama de OUveira, Ivanlr
Xavier Fontes, Ernânl Anacleto de Oll-
veira, Luís Maxlmlano de Oliveira Bar-
reto Júnior, Hélio Gonçalves, Wilson de
Jesus, Severlno Lessa de Paula, Ralrmin-
do de Sousa, Henrique do Nascimento,
Christina de Abreu Lima Sousa, José
Tome de Abreu e Wilson Dorneles da
SUva.

ESTADUAL

PAGAMENTO DE TRIENIOS —
Prossegue a chamada de servidores que
deixaram de receber, em época oportuna,
as diferenças de tiiênios (Lei n.° 802/65),
em apólices, os quais deverão compare-
cer, com urgência, ao Departamento Fl-
nanceiro da Secretaria de Administração,
na Avenida Erasmo Braga, 118 — 5.° an-
dar. A convocação é do Sr. Francisco Ma-
galhães Vasconcelos, diretor daquele ór-
gão, quando adiantou que os interessados
terão o prazo de 30 dias para receberem
os atrasados a que têm direito, findo o
qual os respectivos créditos serão cance-
lados, com* o arqulvametno do processo,
Os chamados — Os funcionários chama-
dos são os portadores das seguintes ma-
triculas: 121.845 — 121.849 — 121.850

121.855 — 121.869 — 121.877 — 121.878
121.888 — 121.895 — 121.907 — 121.913
121.921 — 121.924 — 121.932 — 121.936
121.937 — 121.939 — 121.943 — 121.949
121.950 — 121.956 — 121.964 — 121.969
121.970 — 121.972 — 121.975 — 121.977
121.978 — 121.987 — 121.988 — 121.997
122.001 — 122.002 — 122.003 — 122.004
122.005 — 122.018 — 122.020 — 122.026
122.631 — 122.032 — 122.041 — 122.043
122.045 — 122.049 — 122.054 — 122.060
122.061 — 122.067 — 122.068 — 122.072
122.074 — 122.079 — 122.091 — 122.102
122.093 — 122.108 — 122.108 — 122.110
122.112 — 122.113 — 122.123 — 122.124
122.138 — 122.146 — 122.149 — 122.151
122.160 — 122.164 — 122.170 — 122.176
122.179 — 122.183 — 122.189 — 122.191
122.192 — 122.198 — 122.199 — 222.201
122.202 — 122.204 — 122.220 — 122.221
122.224 — 122.228 — 122.239 — 122.240
122.241 — 122.242 — 122.247 — 122.258
122.260 — 122.268 — 122.271 — 122.283
122.285 — 122.287 — 122.291 — 122.293
122.295 — 122.300 — 122.302 — 122.312
122.316 — 122.320 — 122.323 — 122.325

122.327 — 122.329 — 122.333 - 122.336
122.337 — 122.348 — 122,353 - 122.356
122.363 — 122.368 — 122.369 — 122.371
122.375 — 122.377 - 122.379 - 122.384
122.387 — 122.407 — 122.409 — 122.412
122.415 — 122.420 - 122.426 - 122.472
122.475 — 122.488 — 122.492 — 122.494
122.498 — 122.516 — 122.519 — 122.533
122.536 — 122.548 — 122.567 — 122.569
122.575 — 122.576— 122.684 - 122.700
122.725 — 122.726 — 122.739 — 122.744
122.746 — 122.747 — 122.749 — 122.769
122.771 — 122.774 — 122.779 — 122.781
122.790 — 122.807 — 122.814 — 122.835
122.849 — 122.851 — 122.860 — 122.881
122.884 — 122.888 — 122.890 — 122.903
122.904 — 122.905 — 122.906 — 122.908
122.911 — 122.913 — 122.914 — 122.915
122,916 — 122.917 - 122.918 - 122.920
122.921 — 122.924 — 22.927 — 122.934
122.936 — 122.937 — 122.938 - 122.940
122.941 — 122.942 — 122.943 — 122.947
122.951 — 122.952 — 122.954 - 122.961

e 122.966.
CHAMADOS AO IPEG — A fim de

tratar assuntos de seu Interesse, deverão
comparecer, com urgência, à Divisão Ju-
ridica do Ipeg, os seguintes contribuintes
dessa Instituição: Antônio Liarena. Be-
nedlto do Nascimento Duarte. Creusa Ge-
raldo do Carmo, Jair Ribeiro, Maria Lú-
cia de Oliveira, Renato Alves Dias, Sa-
muel Edgar Bastos e Sônia Cervelra de
Tavares Canto.

LICENÇA-PRÊMIO — Uma vez
completado o tempo de serviço previs-
to em lei, obtiveram llcença-prêmlo ser-
vldores com exercício nas Secretarias de
Administração, Educação e Cultura e
Justiça, como segue: de três meses. Ral-
mundo Valente de Figueiredo, José Car-
los Guimarães Freire, Paulo Fernandes
Moreira, Jorge Rodrigues dos Santos, Ro-
berto Pereira Alves. Rita Maria de Sou-
za Pinto, Noêmla Torres de Souza, Ma-
ria Ernestlna Campos, Vera Puga Nio-
bey, Heloísa Helena Drumond Moreira,
Selma da Silva M. de Carvalho, Mari-
sa Teixeira de Souza Paulo e Maria Sa-
Iette de Souza Guimarães; de seis me-
ses, João Donclato Jorge e Alfredo Mo-
relra da SUva; e de nove meses. Nelson
de Almeida Bonfim e Alberto Milagres.

SALARIO-FAM1LIA — Julgada legal
a documentação apresentada pelos lnte-
ressados, o diretor da Divisão de Habili-
tação do Departamento Geral de Pes-
soai, concedeu salárlo-famllia aos se-
gulntes funcionários: Geraldo Gomes Pe-
relra, Prozerplno Guimarães, Aderbal
Rodrigues Chaves. Maria da Alegria, Ma-
noel da Silva Guedes, Vera Lúcia de Ma-
tos Dantas, Aneth Maredla Borges, Gllda
Aparelcda Ornellas Rangel, Maria Lúcia
dos Santos Ribeiro, Yolanda Martins
Louzada, Hedy Matheus, Alda Barros
Luna, Claudemlra Jane Costa Ladeira.
Ignáclo Gonçalves Filho, Francisco José
Monteiro, Ledio Gonçalves Pires. Ade-
mir dos Santos Machado, Joaquim Cor-
delro da Silva, José Pires de Moraes, Jo-
sé Dlnarti, Wilson Gonçalves da SUva,
Maria Damacenlo da Silva. Tereslnha
Scalerclo, Senlr Alves de Oliveira, Marta
Olympia Corrêa Delgado, Carlos César
Acclolll Lobato, Edneiy França Cardoso.
Ari Paula da Rocha, Elisette Machado
dos Reis, Léa Carvalho de Oliveira, Ru
•bem de Almeida, Vânia Fraga Macha-
do, Maria Inêz Saln Brazuna, Lúcia Ma-
ria Braga Martins. Rosa Maria, Plgnata-
ro, José Smlth, Álvaro Lopes de Azeve-
do, Edlval Cavalcante de Albuquerque.
Francisco Pacheco dos Santos, ürsull-
no Francisco Braz, Darcy José Penetra.
Darlo Nepomuceno da SUva Filho, An-
tonio Crlsplm, Iodonl Linhares e José
Sindulpho Boechat.

AUMENTO TRIENAL — O aumento
por trlênio, assegurado pela Lei nume-
ro 802, de 1965, e que varia entre 10% e
50% sobre os vencimentos que percebem,
acaba de ser atribuído aos seguintes ser-
vidores lotados nas Secretarias de Edu-
cação e cultura e Saúde: Maria José-
phina Reis de Losslc e Selblitz Dalva
Corrêa de CastUho, Wanda RoUemberg
de Andrade, Elza Fernandes Martins, isls
Moraes da Cunha, Alice Pereira Mattos,
Marly Ribeiro Davidovich, Alzira Lourel-
ro da Rocha. Gregorio de Azevedo, Hilda
do Espirito Santo Portella, Elyseo Costa,
Eka Ferreira de Araújo, Maria Helena
Leal Beorhem, Léa Santos de Bustaman-
tes, HUdebrando Soares, Bleslla Vlllar
Guedes, Celestina Amenaydes de Jesus,
Rita Rosa da Silva Pinto, Maria do Car-
mo de Jesus Inocêncio, Nélld» Bacha
Chcln, Amauri Botelho, Gilberto do Nas-
cimento Gil, Guiomar Ferreira de Lima,
Nlcolau Ferreira Cardoso, Ocirema Alves
de Azevedo, Myrian Santa Rosa de Sou-
za, Sebastião Martins Carrljo Júnior,
Leuman Lisboa Bastos, Helena Eflgênia
Batista, Iolanda de Souza Baptlsta, José
Paulo Pereira, Antônio Segreto, Honori-
na Lara e Silva. Selene Gama Simões,
Salvador Paura, Severina da Rocha Faria,
Almir Guinando, Judith Alves de carva-
lho, Leonardo AnatoUo Lins Ribeiro San-
ches, Maria Francisoa Silva de Oliveira,
Walklria Telles Peçanha. Mario Soares
Pinto e VIctor Ferreira Gama.

INDICADOS PARA PROMOÇÃO -
Foram remetidos para publicação no
"Boletim Oficial" o que deverá ocorrer
segunda-feira, novos editais contendo i*
nomes de servidores que estão concor-
rendo à promoção aos níveis imediata-
mente superiores, por merecimento e an-
tlguidadc, com exercício nas Secretarias
de Segurança Pública, Saúde, Finanças
e Abastecimento e Agricultura. Esses
íundonârios são Integrantes das carrel-

ras de auxiliar de datlloscopista, vigia,
escriturado e oficial de administração.

PROFESSORES PROMOVIDOS —
De acordo com o disposto no artigo 4*
da Lei número 280/62, o diretor da Dl-
visão de Pessoal da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, assinou apostilas ele*
vando os níveis funcionais dos seguintes
professores primários da Guanabara:
para EP-2, Ana Maria Magalhães, Irene
Fernandes Domingues e Ullma Morgado
Martins; para EP-3, Maria Aparedda
Menezes Martins Corrêa, Solange D'A1-
melda Telles, Aríete dos Santos, Ana Ma-
ria Barros da SUva, Vera Lucla Santos
Barbosa, Amaurtneia. Camplglla Soares,
Cibele de Souza Bicalho, Angela Maria
de Faria e Silva, Ana Maria Reis, Jane
da Silva Mathlas, Celeste Alvarenga Mat-
suyamu, Cândida Lobo Oliveira Marques,
Vera Lucla Dnrgam Costa, Nelde Rocha,
Cláudia Catarina Barros Freitas, Carlos
Humberto Gama da SUva, Luzia de Mi-
randa, Lilian Dorlgo de Almeida, Bernar-
dete de Lourdes de Souza Delgaço, Maria
Lucla Azevedo de Almeida, Ana Maria
Torrão Maddalena, Angela Maria de Sou-
za Gils, Olga Maria de Queiroz, Luci da
Silva Vargas, Thereza Cristina Marinho
Versari,. Anita Cirne Nascimento, Creusa
Geraldo do Carmo, Maria Teresa de Souza
Lima, Angela Ribeiro da Fonseca e Silva,
Geisa Maria do Amaral Gomes, Maria do
Desterro Prado de Aguiar, Lucla Mara de
Souza Almeida, Teresa Chalra Machado,
Regina Jardim Correia Marques, Maria
Lúcia Amaral, Dulce de Oliveira Gomes,
Theresinha do Carmo Alves, José Maria
de Oliveira, Maria Regina Gomes Henry
da Fonseca, Vara Luda Amaral Coutlnho,
Ana Maria Alves de Oliveira, Vera Regina
S. de Freitas, Ellzabeth Maria Coelho
Leal, Magall Autran Sampaio, Vera Lu-
cia de Lima Romero, Otávio Lopes Dias
Filho, Neyde Moraes Porcluncula, Anlce
Roque Barreto, Carmen Perrotta, Deo-
linda Teixeira de Pinho, Qilda Maria Xa-
vier, íris Mofra da' Costa, Nelia Maria
Costa de Almeida, Cely Maria Mesquita
de Souza, Vera Lúcia da SUva Barreto,
Marival AuxlUadora Rangel, Wanla Fer-
reira Telles, Terezinha Rodrigues, Ana
Maria de OUveira Pinto, Sheila Maria
S. P. B. Almeida, Marlsa Rodrigues Pe-
relra, Ana Lucla Dias de Almeida, Regi*
ba Lucla Nunes Cea, Ryssla Alvarez Fio-
rião e Vera Maria Ribeiro Jardim; para
EP-5, Leda Novaes LagaUo, Amalla Brit-
tes Silva Júnior, Ligia dos Santos Ceple
e Norma Ribeiro Bon; para EP-6, Maria
da Gloria Dantas P. R. Garcia, Maria
José Furlaneto de Souza, Lecy Ribeiro
Ornellas da Silva, Marly Peixoto Corrêa,
Léa SUva Ferreira, Marly Lima Lopes
Nunes, Norma Munlz Melhem, Rosy Ro-
salina' Scafln, Maria Lucla Freire Este-
ves Peres, Arocy Soares Pacheco, The-
reslnha Toledo Luiz, DerU Faria Coutl-
nho, Lya Rocha Alves, Norma Chama-
relll Marques, Lucy Legey da SUva Bra-
ga, Thais Maria Fontoura de Assump-
ção, Irany Guerra do MeUo, Vera Maria
Coelho Esteves, Maria Stella Coutlnho,
Wanda Bittar Moreira da Silva, Nelma
Rezende de Abreu, Carmi Ferreira SUva,
Myrian Pozzato Cruz, Eloisa Aparecida
dos Santos, Leda de Azevedo Lima, Nel-
de Passamani Munlz, Roslta de Cássia
Bonfim Barros da Silva, Maria Arle Abreu
de Araújo, Yara Rust Corbelll, Lenlta
Ribeiro Wanderley, Maria Lopez de Sou-
za, Ivanda Coelho dos Santos, Ruth Ero-
tedes de Almeida c SUva, Elza TrocolU
de Lemos Ferreira, Dea Maria de Aguiar
Martins, Marli Prado Pimentel, Luzia
Iorio Soares, Elyzette Lima da SUva e
Lulgia Cosentino dos Santos; e para EP-7,
Uadyoha Najar Gonzales Costas, Floris-
bella Cagnin Glordani, Irene Albuquer-
que da Silveira Lobo, Dlrce Moreira Du-
tra Silveira, Ivete de Azevedo Ciannl,
Loscir Thereslniia Buck Pereira, CaroU-
na Gomes da SUva, Wanda Garofalo de
Souza.

PAGAMENTOS

NO BEG — O Banco do Estado da
Guanabara S.A. creditará em conta ser
gunda-feira, dia 8, através de suas 43
agências metropoUtanas, os vencimentos
do: Ipeg — Grupo 05 Pensionistas final
insc. 4; e os seguintes do Grupo 02: Ser-
vidores do Estado, Tribunal de Justiça,
Tribunal de Alçada, Tribunal de Contas,
Sursan, Suseme, Iaseg, Aleg, Adeg, Ipeg,
DER e Fundação Leão XIII.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -
A Caixa Econômica Federal, fUial Rio
de Janeiro, GB, efetuará segunda-feira
próxima, dia 8, em todas as suas agên-
cias de depósitos, os seguintes pagamen-
tos: M. Aeronáutica — Hospital Central
da Aeronáutica: diárias; Ecemar: diá-
rias; Base Aérea ao Galeão: aluguel;
Comando Geral do Ar: aluguel. M Exér-
cito — Estabelecimento Pandlá Calóge-
ras; Comissão Especial de Obras n? 4.
Souza, Marly Mascarehhas de OUveira
Bastos, Neuza Maria Nery, Maria Isabel
da Silva Santos, Maria Helena Brandão
Bunjes, Marina RondoUl Sobrinho Ma-
rins, Maria Augusta Piquet Coelho Bran-
co, Hollanda de Almeida Quintas, Maria
do Carmo Vaz Pinto Fonseca, Lella MeUo
de Oliveira, Nilza Kopk Nepomuceno,
Norma Parente Cruz, Nubla de Novaes
Salema, Floreme Mendonça de Souza
Araújo, Helena de Paula Castro Moura,
Alclna Fernandes Matos, Marly de Oli-
veira Dias, Maria Apparecida Fernandes
de Souza, leda Fernandes Martins, Del-
ma Augusta de Carvalho da Costa e Yo-
landa Botelho da Costa Fillia.

Estação Rádio de
Vnl-de-Cãcs

completa des anos de
atividades.

Poste do novo
¦ubdiretor de

Orçamentarão da
Aeronáutica.

MILITARES
Rádio-Patrulha comemorará 2.° aniversário

Completará dois anos de atividades,
no próximo dia 10, a Companhia Inde-
pendente de Radlopatrulha, sediada na
Vila Kennedy, que tem seu campo deatuação nu zonas rural e suburbana doEstado,» onde, graças ao preparo de seusintegrantes e a capacidade e operosidade
de seu comandante, Major PM lie Marlcn
Pereira Nunes, o índice de criminalidade
6 o menor de toda a Guanabara. Criada
para cobrir os serviços que a extinta
Guarda ClvU prestava a população da-
quela área, a Clrp, como acontece a
todas as novas corporações, lutou, a prln-
dplo, com a falta de homens e de ma-
teria! para bem cumprir a sua missão.
Graças, porém, aos esforços de seu co-
mandante, apoiado sempre pelo General

de Brigada Oswaldo Ferraro de Carvalho,
comandante-geral da PMEG, que nela
vem Introduzindo radicais transforma*
ções no sentido de dotá-la adequada*
mente, tanto de material humano da
melhor qualidade como de equipamento,
para o desempenho dos serviços que é
chamada a prestar á população do Es-
tado, a Companhia Independente de Ra-
dlopatrulha não só recebeu, nesses dois
anos, verbas para a construção de aquar*
telamentos e demais Instalações, como
também viaturas, pessoal e moderna apa-
relhagem de Intercomunlcaçfio via rádio,
o que lhe possibilitou exercer, com maior
eficiência, o seu trabalho, que lhe tem
valido o apoio e o Incentivo do povo, da
imprensa escrita, falada e televlsada pe*
los reais benefícios que vem prestando à

vasta região a que serve. Para comemorar
a passagem do segundo aniversário de
sua Instalação, o Comando da Clrp or-
ganlzou o seguinte programa: 5 horas -
Alvorada Festiva; 8 horas — Hasteamen-
to da Bandeira; 9 horas — Entrega de
troféus aos patrulhelros que mais se des-
tacaram em serviço durante o ano; ....
9h30mln — Jogo de futebol de salão en-
tre as equipes de praças da Clrp x 12»
BPM em disputa do Troféu "Ten. Cel. PM
Moisés Wemeck"; 11 horas — Inaugura-
ção dos novos alojamentos de Praças da
OM; llh30mln — Almoço de conlrater-
nlsaçao de praças; 12 horas — Almoço de
confraternização de oficiais; e 14 horas
— Visita das Escolas Estaduais ao Par-
que Infantil com distribuição de balas e
sorvetes.

BOLETIM
. i

EXÉRCITO

TROCA DA GUARDA — Com o tra-
dlclonal cerimoiutl, será procedida do-
mlngo, dia 7, a substituição da guarda
de honra do Monumento Nacional aos
Mortos da II Guerra Mundial; a tropa
do Exército substituirá a da Aeronáutica.
Após a cerimônia, haverá uma demons-
tração de eaucação física a cargo do
Batalhão de Guardas.

A Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil — Seção de Juiz de Fora — esta-
rá representada na cerimônia por uma
comissão de ex-combatentes e que na
oportunidade depositará uma coroa ele
flores no Túmulo de Soidadc Desconhe-
cldo. Após a tro a da Guarda, os ex-
combatentes mineiros faraó entrega de
diplomas de honra da Associação ás se-
gulntes personalidades: Mal. Eurico Gas-
par Dutra; Generais Antônio Jorge Cor-
réa, Hugo Andraae Abreu e Coronéis
Sérgio Ari Pires e Danton Pescadlnha.

ATOS DO MINISTRO - O Mlnis-
tro Orlando Geisel assinou portarias
mandando reverte, ao serviço ativo 'lo
Exército os Major Walter Milton de Ara-
nha Oliveira e (Janitáo Levindo José
Garcia; concedenao translerência para a
Reserva de Primeira Classe aos Capitães
Orlando Sarmento e Geraldo Gomes da
SUva; e passando á disposição do Gabi-
nete Militar da Presidência da República
o Subten Manoe) Machado Filho, e do
Estado-Maior Av Força? Armadas ns
2.°s Sgts. Manoel Sebastião da Conceição,
Milton José dos Santos e Sebastião Soa-
res, e o 3.° Sgt. Joel de SanfAnna.

TRANSFERENCIA — Acabam de ser
transferidos para a Reserva, com os pro-
ventos de Generál-ae-Divisão, os Coro-
néls Luiz Gênova de Castro e Luiz Au-
gusto de Matos Horta Barbosa. Por
outro lado, acabam de ser exonerados do
Corpo Permanente da Escola Superior de
Guerra, por terem sido Indicados para
novas comissões, os Coronel Oswaldo
Ignacio Domingues e o Ten Cel Acrlslo
Figueira.

FINANÇAS DA 1 ¦ RM — O Chefe
do Estabelecimento Regional de Finan-
ças da 1 - Região Militar avisa aos Agen-
tes Diretores das Organizações Militares,
que poderão remeter os "Demonstrativos
do Movimento Orçamentário", até o dia 5
do mês subseqüente, computando todas
as despesas efetuadas no mês.

MEDALHA CO PACIFICADOR -
O Ministro Orlando Gelsel acaba ae
conceder a Medalha do Pacificador, co-
mo homenagem especial do Exército, pe-
los assinalados serviços a êle prestado,
ao Sr. Mário Borges de Araújo.

CONCURSO CULTURAL — A Dl-
reção da Biblioteca do Exército avisa
haver realizado o julgamento final do
Concurso Cultural Prêmio Franklin Dó-
ria, não tendo o referido prêmio sido
conferido a nenhum dos concorrentes.
Outrosslm comunica que os originais es-
tão ã disposição dos Interessados, ua
Bibliex.

Por outro lado também avisa que o
Prêmio Pandlá Calógeras (para oficiais
e civis) não foi realizado, devido a au-
sêncla de concorrentes.

MARINHA

BUSCA E SALVAMENTO — O Comanao
de Operações Naval fará realizar no pe*
riodo de 8 a 16 do corrente, no Centro de
Adestramento Almirante Marques Leão,
um Curso de Coordenação de Operações
de Busca e Salvamento, do qual partict-
paráo Oficiais da Força Aérea Brasileira.
Ao término do curso, segulr-se-à, um
Seminário sobre Busca e Salvamento. O
Centro de Adestramento está localizado
na nha das Cobras e presentemente é

comandado pelo Capitao-oe-Mar-e-GUer-
ra Odyr Marques Buarque de Gusmão.

ESTAÇÃO RADIO DE VAL-DE-CAES
Completa, hoje, dez anos de sua lns-

talação a Estação Rádio de Val-de-Cáss,
em Belém, no Pará Localizada em área
de grande importância para a navegação
militar e mercante, a Estação Rádio de
Val-de-Cães tem ;e mantido no ar, lnln-
termptamente, durante estes dez anos,
funcionando 24 noras por dia, durante
as quais já recebeu vários pedidos de so-
corro em alto mar e graças a sua escuta
permanente muitos danos foram evitados.

BANDA AMERICANA - A "U.S. Navy
Show Band" da Marinha dos Estados
Unidos, mais conhecida como "Banda da
Unltas", se apresentará na Guanabara,
hoje, amanhã e segunda-feira, partindo
depois, para Vitória, Belo Horizonte, Bra-
silia e São Paulo, a convite das autorl-
dades locais.

Os locais de apresentação na Guana-
bara, serão determinados pela Secretaria
de Turismo. O conjunto Já realizou apre-
sentações em Londrina e Maringá, no Pa-
raná A "U.S. Navy Band" apresentar-
se-á, ainda, em Salvador, Feira de San-
tana, Aracaju. Maceió, João Pessoa, cam-
pina Grande, Belém, São Luís, Santarém
e Manaus.

"n CIRCUITO RIO" - Será realizada
no próximo dia 8, com Inicio às 11 horas,
mais uma prova de Regata a Vela do"II Circuito Rio", cobrindo o percurso
Santos—nha Santana—Arraial do Cabo,
totalizando 430 muhas. Os Navios Patru-
lha Costeiros "Plrajá" e "Parati" do Gru-
pamento Naval do Sul, farão a cobertura
da referida regata

TELEGRAFISTAS ENCERRAM CURSO
Em cerimônia a ser presidida pelo Al*

mirante José Uzêda de Oliveira, Coman-
dante do 1.° Distrito Naval, será reali-
zada, hoje às 10 hoias, a entrega de dl-
plomas aos concluintes do curso de tele-
grafia da Turma "Itelsat Hl", na Escola
de Telegrafia da Estação Rádio da Ma-
rlnha, no Rio de Janeiro, localizada na
Ilha do Governador O programa de fes-
tivldades será Iniciado ás 9 horas, com
celebração de missa na Capela da Estação
Rádio.

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL — Do Ca-
pitão-de-Fragata (médico) Manoel Vare-
Ia de Albuquerque Filho, para represen-
tante da Diretoria de Saúde da Marinha
junto ao Conselho da Comissão de Cons-
trução Naval da Diretoria de Engenharia
da Marinha.

VISITA AOS NAVIOS DA "UNITAS
xn" — Os navios americanos, argenti-
nos e uruguaios, que participam das Ope-
rações "Unitas XII". estarão franqueadas
à visitação pública, hoje e amanhã, das
14 às 17 horas, no Píer da Praça Mauá.

AERONÁUTICA

SUBDIRETOR DE ORÇAMENTA-
ÇAO — Assumirá no dia 8, segunda-fei-
ra, às 15 horas, o cargo de Subdlretor de
Orçamentação e Pagamento de Pessoal,
do Ministério da Aeronáutica, o Briga-
delro Intendente Celso Viegas de Car-
valho, recém-nomeado pelo Presidente da
República. A cerimônia de posse será
no Gabinete do Diretor de Intendêncla
da Aeronáutica, na Avenida Marechal
Câmara. 233 — sexto andar.

.NOVOS PILOTOS DE HELICÔPTE-
ROS — Concluíram o Curso de Piloto de
Helicópteros (H-13). realizado no Cen-
tro de Instrução de Helicópteros (CIH):
sendo considerados Primeiro Piloto da re-
ferida aeronave, os seguintes oficiais: Ca-
pitães-Avladores Samuel Schnelder Net-
to e Benlcio Ângelo Splna, Prlmelro-Te-
nente-Avlador José Américo dos Santos.
Segundos-Tenentes-Aviadores" Paulo Fu-
muhito Nonaka. Luiz Francisco Ferreira
Paschoal, José Carlos da SUva Conceição,
HamUton Ferreira Ambrosano, Antônio
Fernando Cardoso Silva. Paulo Aoberto
Klapuchlwski, Valdir Ellzeu Soldatelli,

Duarte Dlrceu de Castro Alves. Roberto
Greewhale Kirchnel e Hermano da Sll-
va Leão.

ESTAÇÃO RADIO DA FAB — O
Presidente da República assinou decretos
exonerando o Suboficlal Isaac Alves Ro-
drlgues de prestar serviços na Estação-
Rádio FAB-ZIN-4), em a\ssunção. Para-
guai. e nomeando o Suboficlal Adeny
Vernlerl Vaz para exercer aquelas fun-
ções.

ATO DO MINISTRO — O Ministro
da Aeronáutica assinou portaria deslg-
nando o Capitão Intendente Mário Lon-
gui Júnior para o cargo de oficial de seu
Gabinete. .

CAMPEÃ DE NATAÇÃO — A equl<
pe de natação da FAB sagrou-se campeã
das Forças Armadas na disputa das pro-
vas realizadas na piscina da Base Aé-
rea do Galeão. Os resultados obtidos fo-
ram os seguintes: lOOm nado livre prl-
melro lugar coube ao Soldado Ruy Ta-
deu Aqulno de Oliveira, com o tempo de
58.1s (novo recorde das Forças Arma
das); lOOm nado de pdto — primeiro
lugar foi do Talfeiro Roberto Pequeno
F. de Mendonça, com o tempo de lml6s.3
'novo recorde das Forças Armadas)
200m Quatro Estilos Medley, cabendo o
primeiro lugar ao Soldado Antônio Amo-
ra de Sena, com o tempo de 2m,34s2,
(novo recorde das Forças Armadas); 4
x lOOm Quatro EstUos, conquistado pela
equipe da FAB assim constituída: Tal-
feiro Roberto Pequeno. Soldado Antônio
Amora, Tenente Sá Barreto e Soldado
Ruy Tadeu de Aqulno, com o tempo de
4m,43s.2 (novo recorde das Forças Ar-
madas); lOOm nado Borboleta — primei
ro lugar conquistado pelo Soldado Antô-
nlo Amora de Sena. com o tempo de ...
lm,4s,6 (novo recorde das Forças Àrma<
das); revesamento de 4 x 100 livres —
primeiro lugar conquistado pelo Talfeiro
Roberto Pequeno F. de Mendonça, com
o tempo de 4m,6s,8 (novo recorde das
Forças Armadas); 400m livres — primei
ro lugar obtido pelo Soldado' Antônio
Amora de Sena. com o tempo de 4m.48s.5
(novo recorde das Forças Armadas). O
Soldado Antônio Amora de Eena, bateu
os recordes de 800m e 1.50m livres obten
do nos tempos de 10m6s,7 e 19m.4s.3. res-
pectlvamente. O esporte é fator lndlS'
pensável de congraçamento e camarada-
gem nas Forças Armadas.

POLICIA MILITAR

HOMENAGEADO — Por motivo da
passagem do primeiro aniversário de Co:
mando do Coronel PM Washington Soa,
res de OUveira no 7.? Batalhão da Po.
licia Militar, a comunidade de Madurei'
ra prestou homenagem no Quartel da
quela Unidade, onde foi servido um ai
moço às autoridades presentes.

Prestigiaram os Deputados HUton
Gama e Pedro Fernandes; Coronéis Má-
rio Orlando Ribeiro Sampaio, Comandan-
te do REC-MEC; Antonlno Viana de
Paiva, Chefe do Estado-Maior; Manoel
Apolinário Chaves, Chefe do Gabinete;
Jorge Dias de Barros, Subchefe do Es-
tado-Maior da PM; Tenente-coronel PM
Leonel Leal Messias, Chefe de Relações
Públicas; Major DorceUno de Oliveira,
Comandante do 8.? BI do Corpo de Bom
belros; Delegados Leon Rosnan da 31.»
DP, Cícero Gomes Ribeiro, das 27.* e 38*
DP, Arlosto Fontana da 39.» DP, Otávio
Vldal da 29.» DP, João Vieira Azeredo
Coutlnho da 30.» DP e Dr. Nelson da
DV-Norte; os Administradores Regionais
Paulo José Aqulno Moreira da XV RA.
Antônio José Borges Hermlda da XVI
RA, Aristóteles Rodrigues Vaz da XXII
RA e Waldir Leal Ferreira da XIV RA;
Representantes do Comércio e Indústria
local e o Jornalista Darlo Paes. da TV-
Rio.

Ao coronel PM Washington foram ofe-
recldas lembranças pelos companheiros
da Policia Civil e Dr. Waldir. Adminls-
trador Regional da XIV RA.

Qapetni
AMAN E CAPEMI JUNTAS NA

ACISO - A Academia Militar das Agu-
lhas Negras desenvolverá até o dia 13
do corrente as suas manobras de fim
de ano, oportunidade em que realizará
uma Ação Cívico Social na região de
São José do Barreiro e Formoso, no E.
do Rio. Cem esta Aciso, apoiará a Aman
com recursos materiais, assistência mé*
dica, odontológica, educacional, obras
etc. à população menos favorecida.

A exemplo de vezes anteriores, no-
vãmente a Capem! se associa à Aman
na prestação deste serviço assistencial,
doando o material de consumo escolar à
criança necessitada daquela» regiões.

ASSOCIADO CHAMADO — O Depar-
tamento Financeiro da Capemi encarece
o comparecimento dos seguintes associa-
dos: Adilson Bento, Arlequim Ramos das
Chagas, Aurimar de Melo Marinho, Car-
los Acchioni, Carlos Robério D'Almeida,
Eliseu Pereira de Mello, Ênio José Pi-
nheiro, Milton Pereira Baneiros, Nata-
nael Baptista da Silva, Sylvio Azamor
de Oliveira. Umberto Gouveia e Vah-
ran Bogossian. -•-

REAJUSTAMENTO — Todo asso-
ciado, cujas mensalidades são averbadas
em folha, poderá reajustar, até 31 de

dezembro, os benefícios instituídos de
que trata a Resolução 26.

-•-
ENTREGA DE CARNE — Ultimadas

todas as providências para que os car-
nês 72-73 cheguem aos associados o
quanto antes. A Capemi encarece aos só-
cios, que ainda não atualizaram seus
endereços, residencial ou não, que o fa-
çam o mais breve possível.

-•-
SER ASSOCIADO DA CAPEMI JÀ Ê
TRADIÇÃO BRASILEIRA NOS MEIOS

CIVIS E MILITARES
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Portinari vai ser o primeiro. Depois
as obras de Pancetti, Guignard,

Tarsila, Bandeira e muitos outros
pintores brasileiros, vão ser editadas

em livros de bolso. A idéia é de
Claudir Chaves, da Mini Gallery, Os
livros vão custar apenas Cr$ 3,00.

Arte em livro de
Claudir Chaves, crítico de ar-

te, estava descontente com sua ati-
vidade de só vender quadros ca-
ros para umas poucas pessoas.
Agora achou uma fórmula de con-
tinuar ganhando dinheiro, mas que
também vai permitir ao homem
comum das ruas aproximar-se, a
qualquer hora, em qualquer lugar
da cidade, de algo sempre muito
distante dele: a arte plástica. Clau-
dir proprietário da Mini Gallery,
lança em março, em bancas de re-
vistas das grandes cidades do País,
ao preço de Cr$ 3,00, livros de
bolso sobre artistas plásticos bra-
LsJeiros. Os livros serão todos pa-
ídronizados, com o mesmo número
ide páginas, 68' em todos, e 18 ilus-
itrações de reproduções muitas vê-
?es em cores das obras dos artis-
Ias. Além das reproduções, algu-
imãs em páginas dobradas, os livros
jterá uma outra parte de verbete,
Ique em inglês e português darão
! dados biográficos, prêmios . dos'artistas 

e uma análise crítica de
sua obra. Sobre cada artista have-

Irá lima tiragem de 50 mil exem-
plares.

O primeiro livro a ser publica-
do será sobre Portinari e a análise
de sua obra será feita pelo crítico
Clarival Valladares. Claudir anun-
cia que os 12 primeiros números
serão sobre grandes pintores bra-
sileiros já falecidos:

Portinari, Segall, Anita Mal-
fati, Raimundo Oliveira, Pancetti,
Guignard, Tarsila do Amaral, Hei-
tor dos Prazeres, Bandeira, José
Maria, Rapcport. Mas Claudir diz
que há muitos artistas brasileiros
vivos importantes, cita alguns,
[van Serpa, Juarez Machado 'esse
é um gênio". Augusto Rodrigues"dá 10 anos de livro de artistas
tranqüilo". E explica porque resol-
veu editar os livros de bolso:"Senti aquela necessidade de
hjudar a democratizar a arte. An-
tes- eu fazia crítica de arte, depois
resolvi fazer a revista GAM, so
de artes. Mas tinha aquele nego-
cio de circulação restrita e difi-
culdâde financeira, para arrumar
publicidade a gente tinha que pe-
d>r por favor. Então não deu cer-
to. Como meu negócio é arte. sem-
pre ligado a ela, falei: vou ganhar
dinheiro. E fiz a Mini-Gallery. Bom
aqui agora a gente ganha dinhei-
ro mas é frio, não realiza. Vende
um quadro por 15, 20, 30 milhões,
mas e daí? É privilégio de poucos.
0.c grandes quadros ficam fecha-
dos entre quadro paredes, em
grandes mansões. Eu acho que
ersas grandes obras deveriam e ir
nara o museu para que todos pu-
dessem ver. Eu pensei em vender

gravuras, seria o ideal, mas não
dava lucro. Então imaginei o livro
de bolso. Vendo quadro aqui na
Mini, ganho dinheiro e vou gas-
tar agora nisso, nos livros."

Claudir não esconde o jogo,
conta que não há nenhuma novi-
dade nesse seu trabalho, que seus
iivros são reproduções exatas do
mesmo tipo já publicado há mui-
tos anos na Europa. A única dife-
rença é que êle editará sobre ar-
tistas brasileiros. Mas diz que está
encontrando algumas dificuldades
para elaborar a coleção:"É uma luta com os coleciona-
dores. Alguns são de um egoísmo
a toda prova. Não deixar foto-
grafar seus quadros. Querem man-
ter o privilégio de serem os úni-
ros a poderem admirar certas
obras. Estou correndo museus, pe-
dindo pelo amor de Deus a alguns
particulares para poder fotogra-
far."

TUDO SOBRE AS ARTES

A história de Claudir Chaves
está sempre ligada a uma capaci-
dade de entender e mexer com ar-
te. Seminarista na Bahia, só lia li-
vros sobre arte que era só o que
sua mãe lhe levava. Sua família
muito rica, de donos de terra e ga-
do em Feira de Santana, era de
gente que viajava sempre para a
Europa e sempre trazia tudo de lá.
dos utensílios domésticos aos li-
vros que a mãe lhe levava nas vi-
sitas no seminário. Quando saiu,
sua família estava arrumada, e re-
petindo uma história de dezenas
de jovens nordestinos na mesma
situação, veio trabalhar no Rio, nos
empregos mais humildes: "traba-
lhei de jornaleiro, abria caixas de
madeiras nas lojas." Mas sempre
estudando e vendo arte. Foi ser
crítico de artes plásticas do Diário
Carioca, da Tribuna da Imprensa
e de Ultima Hora.

Mas a primeira atividade em
que deu um incentivo mais direto
às artes foi quando voltou à Ba-
hia: fundou a primeira galeria de
arte da Bahia, a "Manuel Quirino"..
Claudir justifica o nome: "Manuel
Quirino foi o primeiro crítico de
arte brasileiro e era homem do po-
vo, preto."

Em 1964 voltou para a Im-
nrensa, no Rio. mas logo em segui-
da foi à Europa: "voltei cheio de
arte na cabeça". E fundou a re-
vista GAM, uma das edições mais
completas sobre arte que já se fêz
no Brasil e que fracassou por pro-
blemas econômicos: "era antes de

bolso
mais nada polêmica. Consegui
manter os críticos no mesmo dia-
pasão, apesar de brigarem muito
entre si." Para se ter uma idéia
da importância de GAM, basta
atentar para a constituição do seu"Conselho de Cultura" que coor-
nava e fiscalizava as matérias, e
que tinha entre outros os seguin-
tes nomes: Otto' Maria Carpeaux,
Antônio Houaiss, Donatello Grieco,
José Geraldo Vieira, Sérgio Rodri-
gues, Carmem Portinho, Paschoal
Carlos Magno, Madeleine Archer,
Antônio Vieira de Mello, Ferreira
Gullar. GAM foi editada de 1967
a 1969. Em seguida, a um ano e
meio, Claudir fundou a Mini-Gal-
lery, onde expõe e vende obras dos
principais artistas vivos brasilei-
ros. Apesar de achar que sua ati-
vidade na Mini é "fria" êle tem
ali algumas alegrias: "todo dia de
manhã recebo grupos de 20 a 30
estudantes, que vêm, alguns com'
as professoras, olhar os quadros.
Mas a solução mesmo é o livro de
bolso para popularizar a arte."

. Mas para junho do ano que
vem Claudir programou uma edi-
ção que vai ser completamente
inacessível para a maioria absoluta
da população será uma obra com-
pleta e minuciosa sobre as artes
plásticas. Já está pronta a "boné-
ca" do livro (a idéia de sua pagina-
ção, aspecto, conteúdo) e justamen-
te por 4er um alto custo de produ-
ção e trabalho, terá uma tiragem
restrita de dois.mil exemplares e
custará. quinhentos cruzeiros cada
um para o comprador.

Pelo título "Quem é Quem nas
Artes Plásticas" compreende-se a
natureza do livro. Haverá reprodu-
ções a cores, que poderão ser reti-
radas dos livros pelas pessoas, de
quadros dos maiores pintores do
mundo inteiro em várias épocas.
Serão dois mil verbetes, elabora-
dos por Clarival Valladares, com
informações sobre tudo que se re-
fere ao assunto: artistas,.críticos,
os maiores mecenas das artes, os
maiores colecionadores, museus- e
donos de galeria, a forma pela qual
eles fizeram, adquiriram ou nego-
ciaram as grandes obras. No que
diz Claudir se tem uma idéia da
minúcia de "Quem é Quem":

"G u st a v o Capanema, por
exemplo, ministro da Educação, foi
um grande incentivador das artes
plásticas no Brasil, abriu caminho
e deu oportunidade para muita
gente. E ninguém fala dele, mas

|terá um verbete no livro."

tfm bom disco: Mozart
Acaba de ser lançada pela Compa-

nhla Brasileira de Discos a excelente ver*
são estéreo da Deuttcne Gtammophon
das duas últimas Sinfonias de Mozart,
obras maravilhosas — a Sinfonia nó 40,
em sol menor, K. 550, e a Sinfonia n° 41,
em dó maior, K. 551, Júplíe». Com re-
gêncla de Karl Boehm, a Orquestra Fl-
larmônlca de Berlim dá o devido preçoa essas partituras, das mais emocionantes
dc toda a literatura sinfônica.

O predicado que mais se assinala
nessas Interpretações, além da magnlfi-
cêncla da orquestra, é a autenticidade
estilística. Gênio culminante do classl-
cismo, Mozart é dos mestres mais difíceis,
talvez até u mais difícil de ser convém
entemente executado. E êle se mostra
capaz de entrar cm contato, Imediato
e fecundo, com as sensibilidades adolea-
centes. com os jovens que despertam pa-
ra a música.

Alfa e ômega do músico, êle será o
grande lnlclador, o músico que, em nos-
sas primeiras Idades, nos expõe, anima-
dos de vida Intensa, de encanto pene-
trante, os mais simples motivos musl-
cais. Da qualidade transiIguradora, verda-
deiramente feérica do seu gênio, se pode
oferecer uma espécie de prova que, a
espíritos desprevenldos, talvez se aflgu-
re Insólita. O Jazz se apropriou, entre
outros trechos, de uma de suas Sonatas
para plano, em dó maior, e a utiliza, Ir-
reverentemente, com multa graça. Res-
salta ai a musicalidade vital intrínseca
que Mozart confere à matéria sonora
em estado de notas que, naquela espé-
cie de linearidade despojada, qualquer
outro músico poderia considerar artisti-
camente lnaproveitávels. O desenho mais
elementar adquire o dom do conto, quan-
do Mozart o dispõe na pauta. Por essa
via, antes mesmo que o ouvinte neófito
se dê conta de que seja >i ío-ma de uma
obra de música, antes mesmo que inter-
venha a noção de que a música refletç
determinado sentimento ou estado emo-
cional, mas dentro da estritura pureza do
agente sonoro, Mozart se faz, por cx
cclêncla, o revelador da música, aos que
dela, ainda na infância, ou na adoles-
cêncla pela primeira vez se aproximam
O tema tão simples da abertura da Sin-
fonla em sol menor é dos mais fasci-
nantes que toda a música já produziu.

A pureza, a transparência, a impres-
são de delicadeza Inocente que nos ficam
dos primeiros contatos com Mozart —
prazer particularmente agudo e sem mis-
tura — são virtudes que recobrem outras,
das mais aptas a corresponder às sollcl-
tações dos ouvintes e dos músicos adul-
tos. A experiência do retorno a Mozart.
depois de trato prolongado de outros
mestres, conduz a uma espécie de des-
bastamento interior, a uma purificação

emocional, e ao reencontro com que o
fomos outrora. Mas. além do prestigio
afetivo, que sempre se exerce, ao noa
recolocarmos sob condições emocionais
antigas, não sucede, na volta a Mozart,
o que ocorre quando retomamos a um
sitio que na infância supúnhamos gran-
dioso e hoje achamos mesquinho, ou
quando relemos um autor que na Juven-
tude considerávamos empolgante e hoje
se nos mostra superficial c medíocre.
Nosso gosto muda, nossas exigências se
multiplicam, mas Mozart. camo ocorre
na sua trilogia sinfônica final — a prl-
melra obra das três últimas é a Sinfo-
nla em ml bemol —, está sempre pronto
a nos oferecer multo mais ainda do que
ousamos esperar. Não é sempre que con-
seguimos ser um Instrumento receptivo
suficientemente bom para essa música.
Ao invés da simples elegância superfi-
ciai, da amabüldade rococo, deparamos
Mtmbém a profundeza, a amplitude, o
infinito do coração humano, o sentlmen-
to trágico da vida, e a projeção profé-
tlca. Mozart, figura central do período
clássico, é também o profeta do roman-
tlsmo. E o maior compositor de música
pura da segunda metade do Século
XVIII reúne, a esse titulo, que compar-
Ulha com Haydn, o de ser dos maiores
criadores, de todos os tempos, do teatro
lírico.

Esse gênio não permite explicar-se pela
heredltarledade, nem pelas condições am-
bientes. Wyzcwa e Salnt-Folx, grandes
especialistas em Mozart, nos falam de
Salzburgo como de uma cidade de gosto
musical nâo multo profundo, nem multo
rafflnè, mas penetrado de luz, da expres-
slvidade cantabile que vai ser o fundo
continuo da obra de Mozart. Já Ernest
Newman, que refoge a qualquer ideall-
zação; que considera Beethoven o autor
das suas próprias infellcldades pessoais
(salvo a surdez, evidentemente), registra
que Salzburgo era uma cidade pouco mu-
sical e habitada por gente de mau humor.

Salzburgo, de fato, é uma jóia de cl-
dade. O Museu de Mozart ocupa toda a
casa em que êle nasceu. Lá se encontram
os Instrumentos, hão só os de tecla, mas
dois violinos — o pequeno e o grande. Re
tratos da família de Mozart, de Constan
ça, de Leopoldo, dos dois filhos de Mo
zart. Autógrafos de cartas de Mozart, a
seu pai, a sua Irmã. Mechos de cabelo de
Mozart adolescente.

Salzburgo era governada por um
arcebispo, quando autônoma, antes de
pertencer à Áustria. O do tempo de Mo-
zart — autor do famoso pontapé que,
aplicado no lncomparável músico, exprl-
mlu a reação provocada pela sua altiva
Independência — era casado, e tinha
onze filhos.

EURICO NOGUEIRA FRANÇA
Há a catedral de sóbrio barroco, toda

branca, enorme, com os tetos decorados
de inumeráveis figuras coloridos. Há o
encanto das fontes dc água que de re-
pente se avistam,

Há o tradicional teatro de marlonc-
tes, que já aplaudimos aqui. Domina a
cidade o grande costelo-fortaleza, de ex-
traordlnárlo nobreza c galhardia. O rio a
divide em duos, com suas pontes de piso
de madeira.

Quanto ao pai de Mozart, Leopoldo,
todos os juízas são concordantes. Compo-
sltor e professor consclcncloso, foi vitima
de Irremediável e completa Impotência
criadora. Sua influência sobre o filho,
excelente, nos aspectos formais do ensl-
no, traria alguns resultados nocivos, se
Mozart, desde logo, não começasse a ultra-
passar-lhe as intenções, chegando até a
Influenciar o pai, embora sem poder co-
municar-lhc nenhuma centelha criadora.
Para Leopoldo Mozart, o fim supremo da
música era a expressão não só das pai-
xões, mas mesmo dos acontecimentos, até
com a feição puramente narrativa que
servia a Kuhnau para escrever Sonatas
baseadas no Antigo Testamento. No cam-
po da música vocal, supunha Leopoldo
Mozart que a música era capaz de re-
fleür o sentido das palavras; não o sen-'
tido global, mas o de cada palavra (cm
particular. Êle não costumava flxar-se
no sentido global do texto, e sim na slg-
nlflcação Isolada das palavras. Assim, cm
uma dos suas Missas, modula para me-
nor na palavra mortuos, embora se ceie-
brasse, no trecho, a alegria da ressurrel-
ção. O próprio Mozart, criança de dez
anos, segue o sentido das palavras, uma
a uma, e não é sem custo que se liberta
do processo. Mas lhe fica a grande lição
fecunda de que a música vale por Intér-
prete lnexcedivel da diversidade dos es-
tados de alma. Por esse caminho êle re-
percute em Schubert e, figura exemplar
do closslsmò, pelo equilíbrio, inefável
ciência, e perfeição Ideal da música, se
encontra, também, antes de Beethoven,
no limiar de todo o movimento musical
romântico do Século XIX. Essas obras-
primas plnaculares da literatura slnlô-
nica ora acessíveis ao dlscófllo brasileiro,
com o selo da Deutsche Grammophon,

o mostram exatamente, essas duas Sin-
fonlas que lhe integram a trilogia terml-
nal, nos seus frêmitos lncontldos da sen-
slbillda.de, como um prenunciador do Ro-
mantlsmo. Seu testamento sinfônico é o
último movimento da Sinfonia em dó
maior, onde há o emprego preponderante
do jugato, de um vigor que arrebata o
ouvinte. É assim que no-lo mostra a
Orquestra Filarmônica de Berlim, regida
por Karl Bochm.
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Crítica
JOSÉ UNO GRONEWALD

Dublagem e curtos
Depois de um período de,

muito som e fúria sem qua-
se nenhum resultado, voltou]
a ponto morto a questão do
cinema brasileiro, embora, à
sorrelfa, retorne a ganhar
corpo o projeto suicida da
dublagem obrigatória dos íil-
mes estrangeiros. Tal medida,
sob o pretexto de maior cam-
po de trabalho para técnicos
nacionais, deve acarretar ape-
nas dois fatores negativos,
além dos prejuízos grosseiros
de natureza estética: a diml-
nuição da freqüência nos cine-
mas e, principalmente, a aln-
da maior queda de público pa-
ra as fitas brasileiras, com o
apelo, do filme estrangeiro a
uma parte de espectadores
não habituada com outros
Idiomas e, mesmo, não-alfabe-
tizada.

O maior inimigo do cinema

nacional é (e coda vez mais

será) o filme dublado na te-

levisão. A comodidade de se

assistir uma fita dentro de

casa, alia-se também o crês-

cente aperfeiçoamento técni-

co da projeção via TV. Isto
sem falar que estamos en-
trando na era do fUme-cas-
sete, quando, para o futuro,
prevê-se que o consumidor
venha a ter! em casa, ao lado
das bibliotecas. fUmotecas
particulares,

Afinal, diante de inúme-
ros fatores, a crise da lndús-
trla cinematográfica não é
apenas nacional; é internado-
nal, E, tanto cá como lá, não
Irá ser debelada com medi-
das distorcidas e gritos de
ufanismo.

Também o problema do
curta-metragem, que é da
maior importância para a for-
mação de cineastas, não irá
se resolver em lances buro-
crátlcos ou estímulos sem ba-
se numa realidade de mer-
cado, da criação ou atração
de um público ainda desavl-
sado. O quadro atual é deso-
lador: expede-se um certlíl-
cado especial aos curtos que
passaram pelo exame de qua-
lidade de uma comissão —
tal certificado, todavia, Jamais
assegura a exibição da fita —
resultado: grande parte das

fitas (e algumas delas pos-
suem nível excelente) mofa
nas prateleiras.

Por que? Porque lnexlste
um público para isso. Inexls-
te uma política agressiva.pa-
ra tentar impor essa modall-
dade de fitas. O público só
está condicionado ao Jornal
filmado, ao truiler e às pro-
duções publicitárias ou pro-
mocionals, recebidas estas
últimas, em geral, sob o coro
de bocejos. Quando entra no
cinema e se vê obrigado a
assistir mais um documenta-
rio ou mais um lento e minu-
cioso passeio de câmara sobre
os detalhes arquitetônicos de
Ouro Preto ou do Mosteiro
de São Bento, o espectador
comum reage mal, por me-
lhor que seja a obra, porque
êle não estava prevenido,
sente-se lesado.

Em decorrência, também a
má-vontade do exlbldor, aque-
Ia mesma má-vontade diante
da obrigação de exibir filmes
nacionais sem bilheteria, Isto
é, perder dinheiro. Sem agir
sobre a realidade adversa, se-
rá quase InútU ao Instituto
Nacional do Cinema emitir
resoluções, formar e reformar

comissões, "apertar" o exibi-
dor — até mesmo estimular o
produtor.

Em lugar de legislar, por
que não entrar direto na for-
mação do mercado? O INC
poderia, por exemplo, cons-
trulr ou alugar salas e orga-
nlzar programas dê curta-
metragens, combinando ai-
guns filmes mais criativos,
"difíceis", com outros mais
comunlcativos. Há fitas que,
certamente, atrairiam tanto o
público em geral, como aquê-
lc mais Intelectualizado.
Exemplo: um programa com
as fitas de Iiom nível que
foram feitas pm torno de
vultos de nossa música popu-
lar, como Chico Alves, La-
martlne Babo, Carmen Ml-
ronda, Pixlgulnha, Orlando
SUva, Nelson Cavaquinho etc.
Ou aqueles documentários da
década de 1920, hoje recons-
tituidos.

Ai, sim, haveria posslbill-
dade de transformar a reall-
dade e conferir ao curto a
projeção necessária. Caso con-
trário, prosseguirá o impasse;
multo cineasta e pouco pú-
blico.
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HORIZONTAIS:

1 — Atacante do Atlético
Mineiro. 5 — Fita gravada (pa-
lavra inglesa adotada por emis-
soras de televisão). 9 — Pren-
der com elo. 10 — Cavidade
no peito. 11 — Filho de Noé. 12

Golpe de faca. 13 — Efemi-
nados, maricás. 15 — Pequeno
arrolo, afluente do Paraguai, ao
sul de Assunção. 16 — Que não
concorre para um juízo ou re-
sultado. 21 — Apelido depre-
ciativo de homem. 22 — Rio da
Suiga. 23 — Amarrada. 24 —
Impertinência; puerilidade. 25

De que há pouco. 26 — Vio-
lenta agitação de ânimo

VERTICAIS:

1 — Perder o ânimo. 2 —
Mais adiante. 3 — A folhagem
das plantas. 4 — Andar. 5.—
Emboscada. 6 — Pequena cida
de romena, na fronteira com a
Hungria. 7 — Espécie de aze-
reiro (árvore). 8 — Irritar,
exarcebar. 10 — Variedade de
mandioca. 12 — Peça metálica
que segura a correia. 14 — Cor-
tado rente. 17 — Parte gorda
do leite. 18 — Tornar ôco. 19

Nome de mulher. 20 — Pao
roliço e comprido com que sr
impelem as bolas de bilhar. 24

Sem roupa.
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HORIZONTAIS:

1 — Desacompanhado. 3 —
Uso geral. 5 — Vaca queda

pouco leite (bras. do Norte). 7
Artigo masculino, plural. 8
Composição poética dividida

em estrofes simétricas. 9 — Di-
visão de uma peça teatral. 11 —
Partir. 12 — Participação ver
bal. 14 — Mamífero roedor. 15

A acusada.

VERTICAIS:

1 — Debaixo de. 2 — Ran-
cor, aversão. 3 — Ocupação, em-
prego. 4 — Pequena irritação
cutânea. 5 — Soar; éstrondear.
6 — Prefixo: ar. 10 — Tornar
ôco. 13 — Ainda.

RESPOSTAS DO N.° ANTERIOR
PC (1) — HOR.: retícula — pitora — ala — arai — farol — petii — ta —

alarifagem — da — aparo — ovari — alar — rol — cadete — rigoroso. VERT.:
rir — etapa — tolerar — ir — cafifa — lar — alote — paladar — alambre — aza-
rado — típico — lavor — Gales — ali — ato — ar. PC (2) — HOR.: bula — su-
nini porca li — obra — ata — ira — agir — SA — aroma — lábaro — Sa-
ra. VERT.: burra — urca — lua — ar — Sobral — último — pois — iara — agora
— arar — aba — ás.

HORÓSCOPO BERNARD RUSSIER

ARIES
(21 d* março a 20 cie abril)

O dinheiro — Antes de
gastar seu dinheiro veja
quais são as possibilida-
aes de recuperar o di-
nheiro que investiu. Não
se preqpite em questões
financeiras.
Os amigos — Ajude um
pouco mais nos proble-
mas familiares. Todos
dependem muito de você
e por isso pense bem an-
tes de tomar qualquer
atitude.
A saúde — Não se
preocupe com sua saúde.
Tudo eátá muito bem. O
melhor é parar de tomar
tantos remédios para não
acabar realmente doente.

um balanço antes de pe-
dir mais dinheiro em-
prestado. Salde algumas
dívidas.
Os amigos — Seus ami-
gos gostam muito de vo-
cê. Eles estão afastados
porque você não os
procura mais. Converse
com eles para colocar tu-
do em ordem.
A saúde —-" Descanse um
pouco mais. Você quase
não tem dormido e isto
faz com que sua produ-
ção caia e que o dia pa-
reça maior dr» mie real-
mente é.

rj
TOURO

(21 de abril a 20 de jna'°)
O dinheiro — Tenha
mais cuidado com os em-
préstimos que vem fa-
zendo. O melhor é dar

O
CÂJNCER

GÊMEOS
(21 de maio a 20 de Junho)

O dinheiro — Faça um
pouco mais de ecorçomia
para não chegar no fim
do mês sem dinheiro.
Compre só aquilo que é
realmente indispensável.
Os amigos — A pessoa
amada precisa de um
pouco mais de atenção e
carinho. Ajude-a nos pro-
blemas e converse mais.
Desta forma as crises
passarão.
A saúde — Você precisa
emagrecer u m pouco.
Não coma tanto doce e
alimentos gordurosos. As
frutas e legumes são
mais leves e emagrtcem.

(21 de Junho a 21 da Julho)

O dinheiro — Suas eco-
nomias seriam ' melhor
aproveitadas se você as
empregasse. Mas tenha
cuidado e procure um lu-
gar de confiança e segu-
ro.
Os amigos — Em vez de
brigar com sua família
você deve sentar e con-
versar. Assim os proble-
mas se resolvem mais fà-
cilmente e sem aborreci-
mentos.
A saúda — Você quase
não procura se distrair.
Esta é uma das razões de
seu estado abalado.
Procure sair mais e se
divertir para se relaxar.

do está indo bem e os
lucros vão começar a apa-
recer antes do que o es-
peràdo.
Os amigos — A pessoa
amada depende multo de
você. Tente ajudá-la a se
libertar e aprender a re-
solver seus próprios pro-
blemas sozinho.
A saúde — Esta dor de
cabeça que não passa po-
de ser problema de vista.
O melhor é'procurar um
oculista e fazer um bom
exame geral.

ÍJ
H

LEÃO
(22 dr uilho a 22 de agosto)

O dinheiro — Não se
preocupe tanto com sua
situação financeira. Tu-

VIRGEM
(23 de açoito iBli setembro)

O dinheiro: — Você não
pode continuar a ter to-
dos os compromissos de
sua firma sozinho. Con-
verse com seus sócios e
explique a situação. Eles
compreenderão.

Os amigos — Você não
pode resolver sozinho to-
dos os problemas de seus
amigos. Converse com
eles mas deixe que cada
tim tome a decisàp final.
A saúde — Seu sistema
nervoso está abalado e se
você njio tomar cuidado
pode ter uma estafa. Des-
canse mais e peça ao seu
médico um calmante.

O
LIBRA
(23 d» setembro a 21 de outubro)

O dinheiro — Aproveite
esta semana para conver-
sar sobre seus projetos.
As idéias são boas e po-
dem ser bem aproveita-
das agora.
Os amigos — Você pre-
cisa aprender a resolvei
seus problemas sozinho.
É justo que procure uma
ajuda inicial, mas as re-
soluções finais tem de
ser suas.
A saúda — Não comsc
alimentos tão gordurosos
e pesados. Isto pode lhe
prejudicar a digestão
Faça mais exercícios fi-
sicos pois sua vida é mui"
to parada '

lho. Pense bem e veja
se é realmente isto o que
você quer.
Os amigos — Não se de-
«anime com uma simples
briga com a pessoa 

'ama-
da. . Desistindo você não
resolverá nada. Converse
com ela e procurem jun-
tos a solução.

A saúda — Sua vida está
muito sedentária e por
isso você deve comer um
pouco menos e fazer mais
exercícios físicos, como
andar.

O
mr ^^i \ —. * I

o
ESCORPIÃO
(22 de outubro a 21 ae novembro)

O dinheiro — Já está na
época de você se decidir
em relação ao seu traba-

SAGITÁRIO
(22 de novembro a 21 de de-

cembro)

O dinheiro — Seu traba-
lho lhe oferece muitas
perspectivas. Você preci-
sa decidir-se logo para
não perder as chances
quando aparecerem.

Os amigos — Não agrida
tanto seus amigos. Eles
se sentem chocados e isto
faz com que se' afastem
de você. Controle-se um
pouco mais.

A saúde — Dor nas cos-
tas, olhos vermelhos e
corpo «doendo são sinto-
mas de cansaço. Você
precisa descansar mais
ou vai acabar doente.

CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro a 21 de Janeira)

O dinheiro — Muitas pes-
soas não compreendem
seu método de trabalho.
O melhor a fazer é sentar
e explicar o que você
quer para acabar com as
brigas.

Os amigos — Ajude a
pessoa amada. Ela está
numa fase muito difícil e
precisa que você seja
bastante compreensivo e
calmo.

A saúde — Faz muito
tempo que você não vai
ao dentista. Uma visto-
ria geral seria ótimo. Fa-
ça isto logo que puder.

férias quando você fizer
sua viagem tão progra-
mada.
Os amigos — Sua fami-
lia fica muito sentida
com as brigas que têm
acontecido. Procure ser
mais compreensivo e con-
versar em vez de brigar.
A saúde — Comece a fa-
zer ginástica com calma.
Senão você vai passar a
semana inteira doido e
sem poder fazer um mo-
vimento mais rápido.

II
AQUÁRIO
(22 de Janeiro a 19 de fevereiro)

O dinheiro — Aproveite
a ocasião para guardar
um pouco de dinheiro.
Êle será necessário nas

PEIXES
(20 da fevereiro a 20 de marco)

O dinheiro — Faça mais
economia agora para não
ficar com problemas fi-
nanceiros mais tarde.
Aproveite a ocasião parainvestir num lugar segu-
ro.
Os amigos — Não se es-
queça de seus amigos.
Você nunca mais os
procurou e eles sentem
muito isto. Procure-os
para sair e conversar.

A saúde — Tudo que vo-
cê está sentindo são sin-
tomas de um sistema
nervoso abalado. Procu-
re um médico para um
tratamento adequado.
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LIVROS EM TRANSITO FRANKUN DE OLIVEIRA

Perfil da civilização do ouro
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Analisando a .
importância

do livro "O Lúdico e as

projeções do mundo
barroco", Franklin
de Oliveira volta a

denunciar a falta de
cuidado com o

patrimônio histórico
brasileiro.

Exemplos nas fotos:
Mariana e

Habacaque, do
mestre Aleijadinlio.
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NUM livro de 1967 (Morte da
Memória Nacional), e em dois ca*
pítulos de outro livro deste ano (A
Tragédia da Renovação Brasileira)
denunciamos, com a veemência que
a grande causa exige, o crime tan-
to mais infamante quanto conti-
nuado e não detido, da dilapidação
dos bens culturais brasileiros.

Quatro anos transcorridos sobre
a denúncia inicial, nada se fêz de
concreto para preservar o acervo
espiritual da nacionalidade. 0 nos-
so grande legado cultural, que não
pertence só ao País, mas também
a Humanidade, como testemunho
da universalidade dos valores que
presidem a evolução humana, con-
tinua a se esboíoar. Realizam-se
simpósios, seminários, conclaves,
quanta espécie de reunião retórica
possa haver, mas nada de efetivo
se cumpre, para arrebatar à perda
total os tesouros da criatividade
brasileira.

LUTA QUE SE TRAVA HÁ
MAIS DE DOIS SÉCULOS

Não é nova esta luta. Desenvol-
ve-se há 229 anos. Deflagrou-a D.
André de Melo e Castro, Conde
das Galveias, Vice-Rei do Estado
do Brasil, em 1742, quando se le-
vantou em defesa do Palácio das
Duas Torres, em Recife, que os
pragmatistas queriam deixar ruir.
Disse, então, Galveias, com limpa
lucidez:"...mas, por nos pouparmos a
despesa de dez ou doze mil cru-
zados, é coisa indigna que se sai-
ba que, por um preço tão vil, nos
exponhamos a que se sepulte, nas
ruínas destas quatro paredes, a
glória de toda uma nação."

A sábia e candente advertência,
que deveria constituir a própria fi-
losofia de verdadeira política cul-
tural, não foi, porém, ouvida pelos
que preferem queimar dinheiro
em coisas menos nobres, a investi-
Io na preservação dos bens espiri-
tuais do Brasil. Com esta cumpli-
cidade, que favorece a liquidação
do nosso patrimônio artístico e his-
tórico, jamais se conformaram os
melhores representantes da inteli-
gência e da sensibilidade brasilei-
ras — o Barão do Bom Retiro, em
1855; Bruno Lobo, em 1920; Luis
Cedro e José Mariano Filho, em
1923; Augusto de Lima Júnior, em
1924; Raimundo Lopes, em 1934;
Wanderley de Pinho, em 1925; Ma-
rio de Andrade, em 1936; Rodrigo
de Melo Franco de Andrade e seus
colaboradores, a partir da criação
do SPHAN; um Roquette Pinto,
uma Heloísa Alberto Torres, um
Lourival Gomes Machado, um Sil-
vio de Vasconcelos. Todos, de uma
forma ou de outra, empenharam-
se na luta pela preservação dos
bens espirituais do Brasil, desde os
monumentos jesuíticos de Belém e
da Vigia, no Extremo-Norte, no
pórtico da Amazônia, cujos traços
de vigorosa originalidade contra-
ponteiam com o requintado dese-
nho neoclássico dos monumentos
religiosos de Belém, que devemos
ao gênio de Landi; as igrejas de
Santo Alexandre, Mercês, Carmo e
São João Batista. Landi incorporou
a linha Palladio ao nosso barroco
amazônico assim como. no Extre-
mo-Sul, nas Missões rio-granden-
ses Primoli, com magnificema
grandíssima, incorporou a colos-
salidade do barroco italiano, ao
qual mesclou traços estilísticos de
Herrera, ao nosso barroco guarani,
na deslumbrante Catedral de São
Miguel. Luta para preservar toda

a imensa teoria do nosso barroco
atlântico, representado pelos in*
signes exemplares das construções
erguidas por jesuítas, franciscanos,
beneditinos e carmelitas, em todo o
Nordeste — na Paraíba, Pernambu-
co, Bahia, Alagoas, Sergipe e Espí-
rito Santo —, não só os maravilho-
sos templos de Recife e Olinda, mas
também os de Goiânia, Igaraçir Ipo-
jucá, Serinhaém; não só os de Salva-
dor, mas os de Cachoeira, Iguape,
Cairu, Itaparica; tanto os de João
Pessoa quanto os de Penedo e Maré-
chal Deodoro, em Alagoas; os de
Alcântara e São Luís do Maranhão;
e o que resta do patrimônio pau-
lista, fluminense, carioca — enfim,
o cosmorama de nossa arte colo-
nial, hoje a tal ponto comprometi-
da na sua integridade que, num. re-
latório elaborado em 1964, por ins-
piração da Unesco, o Professor bel-
ga Paul Coremans, diretor do Ins-
tituto Real do Patrimônio Artístico
de Bruxelas, não hesitou em
afirmar:

— É possível até pensar que as
autoridades governamentais brasi-
leiras não calcularam a importân*
cia e o valor do patrimônio hist^-
rico e artístico de seu pais.

No ano seguinte U965), em Was-
hington, no VD Congresso Interna-
cional de Museus, Germain Bazin,
conservateur en chef do Museu do
Louvre, e autor de duas obras mo-
numentais sobre o barroco brasilei-
ro, inexplicavelmente não traduzi-
das até hoje no Brasil, lançava
enérgico protesto contra o descaso
governamental ante a morte da
memória nacional. Mas tudo, vox
ciamantis in deserto. Parece que
esquecemos a verdade que se con
tém na sentença de Paul Hazard:"A memória cria a História". Se o
saque cultural não fôr detido, ter*
minaremos nação condenada à am-
nésia perene.

O ALEIJADINHO CRIA
O BARROCO BRASILEIRO

Quatro anos após a nossa de*
núncia, eis que se retoma a gran-
de luta, no Seminário de Salvador:
o governo acaba de colocar o pro-
biema. Mímica ou ânimo resoluti-
vo? Esperemos.

É no contexto dessa luta, como
!pstrumento de conscientização do
acervo cuja salvação todos alme-
jsmos, que se insere o novo livro
de Affonso Ávila, dedicado à pro-
cura de uma nova visão do barro-
co mineiro. A absoluta singularida-
de do barroco montanhês justifica
a ênfase dada ao seu estudo. A ar-
quitetura religiosa brasileira agra-
pa-se em torno do Jesuítico. da Es-
cola Beneditina, da Escola Francis-
cana, da Escola Carmelitana e da
Arquitetura Guarani. Mas o Barro-
ço Atlântico, em que se inserem o
Jesuítico, o Beneditino, o Carmeli-
lano e o Franciscano, difere pro-
fundamente do Barroco Monta-
nbês. Esta diferença começa sendo
de natureza sociológica. No Brasil
nordestino do Século XW, que èra
eminentemente rural, não_ havia
classe média: um abismo intrans-
ponível separava a classe senhoria!
do povo. Éramos, então, por intei*
ro, uma província de Portugal. O
Nordeste açucareiro não fa além
de uma justaposição de famílias no-
bres, que só se encontravam em
dias de festa: cada qual vivia se-
gregada em seus latifúndios. Eis
porque as igrejas nordestinas são
iírrejas de sacristia — vastos sa-
lões destinados a receber patriar-

cas. São igrejas de convento, no
qual se realiza a filosofia social da
época, que instituía nítida separa-
ção de classes. A rígida çstratifica-
ção social projetava-se inclusive na
destinação dos altares: o de Santa
Efigênia, padroeira dos mulatos;
os de São Benedito e Nossa Senho*
ra do Rosário, patronos dos negros;
e o de Santo Antônio, nume tutelar
dos brancos. Em Minas, do Século
XVHJ, a sociedade já era urbana.
Surgira, em seus quadros, a classe
média. Além disto, o ato de Pom-
bal proibindo a existência de Or-
dens Religiosas, de vida monástíca,
nas Gerais, fêz com que em Minas
não surgisse convento ou mosteiro
A estrutura religiosa, à base do cie-
rc secular, provocou o aparecimen-
te de Ordens Terceiras e associa-
ções, confrarias, arquiconfrarias e
irmandades, às quais Portugal
transferiu o ônus da edificação dos
templos. Eis porque, em vez de
igrejas conventuais. as de Minas
são igrejas de confrarias, de cuia
construção participava o povo. Is-
to explica, também, a não existên-
cia de cúpula, nas igrejas barrocas
mineiras. A cúpula, símbolo impe-
rial, foi substituída pelo coro e pe-
lc espaço reservado ao órgão, que
é. musicalmente falando, um ins-
tmmento polifônicamente "coleti-
vo". As igrejas mineiras são fruto
de um solidarismo comunitário, en-
quanto as do barroco litorâneo são
eminentemente elitistas. Para as
igrejas do Nordeste, não só as plan-
ta? como os materiais de constru-
cão — o granizo azulado e a pedra
de Anção — vinham do Reino. O
barroco mineiro consumia o itaco-
lomito, a esteatita — material na-
tivo. É exato que a imaginação bra-
sileira, aqui e ali, projetara suas,
garras — nos adornos do Conven-
to de São Francisco, em Serinhaém;
no frontispício da Igreja de Nossa
Senhora da Guia, na Paraíba, per-
meando o manuelismo com moti-
vos indígenas; nos púlpitos de San-
to Alexandre, em Belém. Mas não
se deve esquecer que no Barroco
Ibero-americano ocorreu igual pro-
cesso de mescla estilística. A partir
sobretudo de Arequipa vamos en*
centrar a emergência de formas
hispanc-indígenas, que se,caracte-
rizam pela presença de elementos
fito-zoomórfioos. Altos exemolos
desta fusão estilística ,são as igre-
ias de San Francisco de La Paz.
San Lorenzo de Potosi e a talha de
La Merced de Chuquiasca. No Bar-
róco Mineiro não há compromisso,
permeabilização estilística, fusão
formal, mescla: há total indepen-
dência teotônica. Esta independên-
cia, o Brasil a deve ao gênio des-
nerteante do Aleijadinho. Êle a en-
saia na porta da Igreja da Ordem
Terceira do Carmo, cujos extasian-
tes ornatos esculpidos em pedra
plantam o primeiro marco de dife-
renciação do barroco autêntica-
mente brasileiro. Coroa este ensaio
a Igreja de São Francisco de As-
sis, de Ouro Preto, que instaura o
ciclo das assombrosas criações ori-
ginais da arquitetura religiosa mi-
neira. O barroco brasileiro é cria-
ção exclusiva do Aleijadinho, com-
plementado pelo gênio de Ataíde.

A civilização do ouro é um
cosmo espiritual completo. No seu

universo ocorrem arquitetura, es-
cultura, pintura, música, teatro, re-
flexão filosófica, indagação jurídi-
ca, perquirição filológica, medita-
ção estética, poesia, pesquisa cien-
tífica, pensamento e ação política.
Na sua complexidade, essa civili-

zação adota também outras feições
estilísticas, ou as modula, num es-
plêndido jogo de matizes. Assim,
o barroco das comarcas do ouro
(Vila Rica, Sabará, São João dei
Rei, São José dei Rei etc.) distin-
gue-se do barroco das áreas dia-
mantíferas, em particular no Serro
Frio. E em Diamantina, com sua
urbanização reticular, há mais ma-
neirismo e rococó — as duas gran-
des constelações que precedem e
sucedem o, barroco. Um maneiris-
mo tardio, como ocorreu também
no México, no Equador, no Peru
e nas Missões da Argentina. Em
Diamantina, a civilização do desón-
chatmonr, do desengano e da desi-
lusión cedeu espaço à volutuosa
glorificação dos'valores supra-seB-
síveis do rococó. Chica da Silva é o
símbolo desses valores.
FENÔMENO CULTURAL E NAO

SIMPLES ESTILO
Affonso Ávila propõe repon-

der algumas das inúmeras questõescolocadas pela civilização do ouro.
Para tanto é indispensável uma
operação prévia: a conceituação do
barroco. Dentre as grandes teorias
existentes sôbrè a arte barroca,
destacam-se as de Dvorak, insatis-
fatórias porque se liberta do abs-
tracionismo das Ciências do Es-
pírito; a de Woelfflin, também in-
satisfatória, pêlo seu exclusivismo
formalístico; a de Weisbach, igual-
mente insatisfatória porque ignora
todas as manifestações barrocas
que extrapolam a esfera da Con-
tra-Reforma;. a de Hatzfeld, não
menos insatisfatória pelo seu ibe-
licismo: o barroco seria inato
ao homo hispanus. A que melhor
funciona é a do holandês Leo Ba-
let que, conciliando critério for-
mal e critério tematológico, possi-
bilita o enfoque do barroco como
fenômeno total e estilo de uma ei-
vilização. Como o gótico, o renas-
centismo, o maneinsmo e o rococó,
o barroco não é um conjunto abs-
trato de estilemas, simples confi-
guração formal, mas ideologia, em-
blema de uma época històncamen-
te determinação: o Século XVII. Náo
é mera vontade de forma, mas fe-
nômeno global, marcado pelo
Zeitgeist — uma realidade epocal,
que se manifesta na literatura, nas
artes visuais, na filosofia, na po-
lítica, na economia, na estrutura-
ção do Estado, nas ciências, na
música, no teatro, nas festas. A
sua moldura política é o absolutis-
mo; a econômica: o mercantilismo.
Eis porque não é arte da Contra-
Reforma, como pretendeu Weis-
bach, mas estilo internacional que
ocorre tanto nos países católicos
como nos protestantes. O seu ibe-
ricismo mais evidente decorre do
fato de o sistema político espanhol,
desde Felipe II (sistema preparado
por Carlos V), ter assumido a con-
figuração de ampla coligação de
coroas, de um só imperador ou de
vários monarcas, mas sempre li-
gados pela consangüinidade dos
Habsburgos. A Itália barroca foi
uma colônia hispânica, governada
por uma associação espanhola: a
Companhia de Jesus. Mas, e o bar-
roço mineiro?
UM UNIVERSO CRUZADO PELAS

CONTRADIÇÕES
Como fenômeno civilizacional,

o barroco é a arte do Século XVII.
Em relação a esse alto, o barroco
mineiro é um anacronismo, pois
ocorre no Século XVm. Expressão
do absolutismo, a sociedade barro-
ca é guiada pelo Leviatã, de Hob-

bes, que lhe dá os fundamentos fi-
losóficos; e por Bossuet que, nA Po-
lltica Relutante da Sagrada Escri-
tura, deriva o poder dos reis do po-
der divino. Mas o mundo que pen-
sava com Hobbes, Boussuet, Riche-
lieu, o Cardeal de Retz e Fenelon,
no Século XVIII passa a pensar com
Montesquieu, Rousseau, Locke, Vol-
taire, Diderot. É uma resolução.
Surge um novo direito divino dos
reis, e promulga o princípio de que
o homem detém a franquia da li-
herdade política. Surge nova mo-
ral, liberta da teologia. Surge uma
nova «visão política, que transforma
os súditos em cidadãos. O exerci-
cio dà crítica ocupa o lugar do dog-
ma. Proclama-se o império da Ra-
zão.

Este choque de tendências an-
tagônicas dá-se no interior da
sociedade mineradora, conferin-
do ao barroco mineiro o carác-
ter de idade conflitiva. O absolutis-
mo estrutural da ordem social coli-
de com a idealidade iluminística
das elites culturais mineiras. É
ver a figura do Cônego Luis Viei-
ra da Silva, enciclopedista. É ver'
a música de Lobo de Mesquita e
reconhecer que ela, como a dos de-
mais compositores de Vila Rica, es-
tá mais próxima de Pergolesi,
Gluck, Johann Christian Bach e
Mozart do que da música barroca.
Arcades os poetas. Ver o vinculo
entre a Arcadia e a Inconfidência
e, nesta, sentir os germe" do libe-
ralismo.

A COMPLEXIDADE DE
GONZAGA E A CRITICA

Se não nos fixarmos neste
ponto de partida, jamais penetra-
remos o enigma da civilização do
ouro, decifrando-lhe os problemas.
Como estrutura político-social, Mi-
nas do Século XVni enquadra-se
na moldura do absolutismo. O Pa-
iacio dos Governadores, muito mais
uma fortaleza do que sede de go-
vêrno. e o edifício da cadeia, am-
bos em Vila Rica, são a encarnação
arquitetônica do poder absoluto.
Rígidos e duros e ostentatórios
como o Estado onipotente. A vida
econômica também regia-se pelos
padrões da expropriação colonial.
Mas a vida cultural mineira do Sé-
culo XVIU estava fora dos esque-
mas barrocos, sobretudo a literá-
ria. Os poetas mineiros da civili-
zação do ouro são árcades — bar-
recos, no Brasil, com representa-
tividade literária, são apenas Viei-
ra e Gregório de Matos. Não é pre-
riso lembrar que a Arcádra é o
contra-barroco. Dificil, assim,
acompanhar Affonso Ávila quando
(página 180) descobre em Gonza-
ga "propensão maneirista que o
tornou o nosso mais insigne repre-
sentante do verso rococó". Nesta
afirmativa aparecem duas catego-
rias que se repelem: a do manei-
cismo e a do rococó. Como o bar-
roço, o gótico.' etc, o maneirismo
é uma visão total do mundo e não
apenas um estilo. Ocorreu antes
da segunda metade do Século XVI,
ocupando o espaço aberto pela dis-
solução do Renascimento. Vai de
1530 a 1570, data da eclosão, na
Itália, do barroco literário, com
Tasso. O rococó, também visão to-
tal do mundo, e não apenas estilo,
inicia-se em 1715 e vai até 1789.
É a pintura de Watteau e Tiepolo,
a escultura de Ignaz Gunther, a
música de Mozart, Gluck e Cima-

rosa, o teatro de Goldoni, o roman-
ce de Prévost. a comédia de Mari-
vaux, o minueto, a fusão do sensua-
lismo com o racionalismo, o amor
do corpo feminino, o erotismo, o
love-making. O rococó contém in
naco o Século XVIII inteiro. No
Manon Lescaut só não é uma sú-
mula do rococó, porque o rococó é
iambém o antimecanicismo de Bar-
keley, a franco-maçonaria, o expe-
rimentalismo de Hume. £ a grande
confluência das forças econômico;
sociais que vão operar a Revolução
Industrial Inglesa e o leito das ten-
dências sociais, econômicas e ideo-
lógicas que levam à Revolução
Americana e à Revolução France-
sa. Em Gonzaga, cuja lírica anun-
(ia inclusive o pré-romantismo, é
possível encontrar traços do ro-
cocô, que era o estilo Civilizacional
de seu século, mas é extremamen*
te impossível ajustá-lo ao manei-
rismo. •

Como í Ernst Robert Curtius,
na sua aversão ao barroco, deslo-
cou ahistòricamente para o ma-
neirismo atributos específicos do
barroco, —- e Affonso Ávila segue,
em muitos passos, as lições de Cur-
tius —, é possível que a esta acei-
tação se deva a sua conceituação
maneirista de Gonzaga. Mas, mui-
to mais feliz, e admiràvelmente
êle o é, quando levanta as contra-
dições de Gonzaga, figura enorme
de poeta e de homem, que conti-
nua desafiando a argúcia da críti-
ca brasileira. Contudo, é preciso
reconhecer que essas contradições
são determinadas pela contradição
maior que é, como já apontamos,
o barroco mineiro, em cujo seio
conflitam o Século XVII, como re-
síduo histórico, e o Século XVIII,
como presença contemporânea.

Livro denso, que busca novo
entendimento para o problema do
barroco em geral, e em particular,
da civilização do ouro, impõe, aqui
e ali, naturais discordâncias. Assim
quando (página 50) o autor parece
aceitar a tese de que a Espanha
foi país sem Renascimento. Tese
de klemperer e Vantoch, já con-
testada amplamente por Américo
Castro, Damaso Alonso, Bell, Vos-
sler, Pfandl, Trevor Davies, G. J.
Geers e Rudolf Scneider. Está aci-
ma de debate nãp só a existência,
como a própria coincidência das
Renascenças Italiana e Espanhola.
O Renascimento hispânico desen-
volve-«e com Leon Hebreo, Nebri-
ja, Garcilaso, Vives, Alfonso de
Vadés, Juan de Valdés, Fray Luis
de León e Cervantes. A Espanha
erásmica é renascentista. Nem ço-deria ser de outra forma, pois além
do testemunho autônomo da cria-
ção literária hispânica há o fato
histórico da influência esparmola
na Itália, influência direta, exerci-
da desde a Idade Média até o Sé-
culo XVIII. O livro de Croce, La
Spagna nella vita italiana durante
Ia Rinascenza, é iluminador.

Nenhuma das objeções que se
possam fazer ao livro de Affonso
Ávila — e uma delas seria quanto
à excessiva importância que con-
fere ao lúdico, o qual é merente
a todas as artes, não sendo atribu-
to privativo do barroco — retira
importância à sua obra. Aponta
apenas para o poder de suscitar
problemas, que anima este fecundo
ensaio sobre a civilização do ouro.

Remessa de livros: Avenida
Bartolomeu Mitre, 410/303 —- Le-
blon — Rio— Guanabara.
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cinema li meia noite
METRO

Av. Copacabana

O Homem que
Dominava as
Mulheres, inglês,
colorido, com
Rod Taylor e
Carol White.

SUPER-BRUNI 70
Visconde de Pirajó

CONDOR
Av. Copacabana

O Golpe de John
Anderson. Filme
de suspense,
direção de
Sidney Lumet. Com
Sean Connery.
Colorido.

O Chefão
filme policial
francês com
Michel Bouquet,
Françoise Fabian
e Michel Constantin.

CONDOR
Largo do Machado

Cidade Violenta
Direção de
Sérgio Sorima,.
com Charles
Bronson, Telly
Savalas e
Jill Ireland

ART-PALACIO
Av. Copacabana

Mil Pecados...
Nenhuma Virtude.
Documentário
italiano a cores,
direção de
Sérgio Martino.

RIAN
Av. Atlântica

A Mulher do
Padre, com Sofia
Loren e Marcello
Mastroiani.
Direção de
Dino Risi.
Comédia colorida.

PAISSANDU
Senador Vergueiro

A Chinesa,
direção de Jean
Luc Godard,
com Anne
Wiazemsky e Jean
Pierre Léaud.

ÓPERA
Praia de Botafogo

cinema especial
MAM

Av. Beira-Mar

Pickpocket ou Como
Roubar Com
Inteligência, de
Robert Bresson.
Com Martin
Lassale e Pierre
Étalx.

Uma História
do Cinema de
Animação, às
seis e meia da

tarde, com
filmes europeus
de 1921 a 36. As

oito e meia,
Cinema Alemão

com o filme
Tatuagem, de

Johannes Schaaf.

(Alemanha, 1967.)

UFF
Miguel dt Frias, 9

Niterói

Queimada,
com Marlon Brando,

direção de
Gillo Pontecorvo, às

4, 6, 8 e 10 horas.
Até amanhã.

9 •musica

MIS
Mal. Ancoro, \

t
O Estrangeiro,

de Luchino Visconti.
Com Marcello

Mastroiani. As 4,6, 8
e 10 horas.

I Até amanhã.

•
Conjunto Ara Barroca às quatro e

mela da tarde na Sala Cecília
Meireles. Suite em sol maior,

sonata em sol menor de Telemann
e sonata em sol menor e trio

sonata de Bach. Preços: platéia 15,
balcão 10 e estudantes 5 cruzeiros.

Coro do Instituto Israelita
Brasileiro, regência de Henrique

Morelembaum, no Teatro
Municipal às 21 horas. Obras de

Villa-Lobos, Mendelssohn, Krieger,
Ben Haim e Shostakovitch. Só

há Ingressos para galeria.

roí™
cinema

ESTRÉIAS

CAÇADA TRÁGICA (The Uun-
tine Party) — Western america-
no, em cores, direção de Don
Medíord, com Ollver Reed. Can-
dice Bergan. A mulher de um
milionário criador de gado é rap-
tada por assaltantes, passando a
conviver com eles. O marido e
03 amigos os encontram, tempos
depois, travando violento comba-
te, mas ela Já está apaixonada
pelo chefe dos bandoleiros. No
Odeon (Cinelândia), As 13h3ümin,
15h40mln, 17h50min, 2Üh
22hl0min. Censura: 18 anos.

MIL PECADOS... NENHUMA
VIRTUDE (MlUe Pecatl... Nes-
¦mu Virtú) — Documentário
italiano, em cores, direção de
Sérgio Martino. As transforma-
ções que a humanidade sofre
quanto à moral e às tradições.
Nos Art-Paláclo (Copacabana,
Tijuca, Méier, Madurelra), as
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Também
no Festival (Edifício Avenida
Central), Astor (Madurelra), Sio
Pedro (Penha). Censura: 18 anos.

JAMES TONTO OPERAÇÃO
DiU.E. (James Tonto Operazio-
ne D.U.E. — Comédia italiana,
em cores, direção de Druno Cor-
bueci, com Lando Buzanca,
Framce Anglade. James Tonto
tenta impedir o roubo do tesouro
de São Pedro e a explosão do
Vaticano. No Azteca (Catete), às
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Censura:
10 anos.

CIDADE VIOLENTA (Cittá Vlo-
lenta) — Policial Italo-írancês.
em cores, direção de Sérgio So-
lima, com Charles Bronson, Tel-
ly Savallas. Um assassino pro-
fissional na tentativa de vingar-
K de um play-boy que fugiu
com sua amante. No Condor
(Largo do Machado), às 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. No Pathé (Cine-
lândia) u partir do meio-dia. —
Censura: 18 anos.

HOJE NOVA ATRAÇÃO (Segd-
nla Novi Atraztzlon) — Russo,
de aventuras, em cores, direção
de Nadejda Kocheverova. A vida

de um palhaço de circo e de ou-
tros elementos dentro e fora do
espetáculo. No Rivlera (Raul
Pompéia, Copacabana), Olinda
(Praça Saenz Pefia), Mascote
(Méler), às 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
e no Plaza (Cinelândia), a partir
das lOh. Censura: Livre.

ZAN O NOVO REI DAS SELVAS
— Direção de Manuel Cano. em
cflres, com Steve Hawkes, Kltty
Swan. No Rivoll (Cinelândia),
São José (Praça Tlradentes),
Brunl Copacabana (Barata RI-
beiro, Posto 4), Alfa (MÍdurel-
ra), TIJuca-Palace, Bronl-Méier,
Santa Rosa (Caxias, Iguaçu, Ni-
lópolls), Sio Joio de Merltl, às
14h, 16h, 18h, 20h e 22h. Cen-
sura: 14 anos.

AMANTE EXTRACONJUGAL
(Sisslgnore) — Comédia italiana,
em cores, direção de Ugo Tog-
nazzi, com Tognazzl, Maria Gra-
zia Bucella. No Pax (Praça N.
S. da Paz). Rio (Conde de Bon-
fim, 302), às 14h, 16h, 18h, 20h.
22h. Censura: 14 anos.

CONTINUAÇÕES

EM LIBERDADE PARA MATAR
(One More Traln to Rob) — Wes-
tem americano, em cores, dire-
ção de Andrew V. McLaglen, com
George Peppard, Diana Muldaur
Um dos assaltantes a um trem
é preso e deixa de receber sua
parte. Quando solto, Inicia ca-
cada ao bando. No Mlramat (Av.
Delfim Moreira, Leblon), Impe-
tator (Méier), Rosário, Odeon-
Niterói, Petrópolls, às I3h30min,
15h40mln, 17h50mln, 20h. e ....
22hl0min. Censura; 18 anos.

RIO LOBO (Rio Lobo) — Wes-
tem americano, em cores, a Ire-
ção de Howard Hawks, com John
Walne, Jorge Rivero. No Pala-
cio (Cinelândia). Copacabana
(Av. Copacabana Posto 4), Ca-
pri (Voluntários da Pátria),
D. Pedro (Petrópolls), Baronesa

(Jacarepaguá). Censura: 18 anos.
Ai 13h30mln, lSh40mtn, I7h50mln,
20h e.22hl0min.

O HOMEM DAS ESTRELAS (Le
Maitre du Tcmps) - Ficção
cientifica franco-brasileira em
córes, direção de Claude Leloucn,
com Jean Pierre Knl/ou, Duaa
Cavalcanti. Rui Guerra. Nlioo
parente. Um habitante de outro
planeta cal na Terra. Com u
ajuda de um anel viaja peio
tempo, acabando num estádio
cheio, em dia de jogo do Fia-
mengo. Ai, êle conhece uma tor-
cedora fanática e bem carioca.
No Caxias, Vaz Lobo, Glória
'Merltl), ás Hh, 16h. 18h, 20h,
22h. Censura: 18 ,->nos.

UM HOMEM COMO POUCOS
(Le Vayou) — Policial, francês,
cm cores, dlreçíio de claude Le-
louch, com Jeun-Louis Trlnteg-
nant, Daniele Delorme, Chrlsti-
ne Lelouch. O submundo de pa-
ris. No Veneza (Av. Pasteur). às
151i, 17h20mln, 19h40mln, 22h.
Censura: 18 anos.

O GOLPE DE JOHN ANDERSON
(TUie Anderson Tapes) — Ame-
rlcano, de suspense, em córes, dl-
reção de Sidney Lumet, com
Sean Connery. Um assalto per-
feito em plena Quinta Avenida.
No Super-Bruni 70 (Visconde de
Pirajá. Jardim de Alá), Sào Ben-
to (Niterói), às 14h, 16h, 18h,
20h e 22h. Censura: 18 anos.

O HOMEM QUE DOMINAVA AS
MULHERES (The Man Who Had
Power Over Women) — Drama
inglês, em córes, direção de John
Krlsli com Rod Taylor, Carol
White. Um agente de artistas
envolvido em confusões no tra-
balho e no amor. Nos Metro»
Copacabana e Tijuca, ás 14h, 16h,
lOh, 20h, 22. Censura: 18 anos.

A DAMA ESCARLATE (La Fem-
me Ecarlatte) — Francês, em
córes, direção de Jean Valére,
com Móiiica Vittl, Robert Hos-
seln, Maurlce Ronet. No ópera

(Praia de Botafogo), àa 14h, 16b.
181i, 20h e 22h. censura; 18 anoi.

MIGUEL STROGOFF O MEU-
SAGEIRO DO CZAR — Em CA»
res, direção de Erlprando Via.
conti (sobrinho de Luchino). Ba»
seado no romance de Jullo Ver-
ne. Com John PhtUipp Law, o
Anjo de Barbarella, ainda,
Mlmsy Fumei, Hlram Keller. No
Roma-Bruni (ex-Brunl Ipane-
ma, Praça N. S. da Paz) às 14b,
18b, 18b, 20h, 22h. Censura: 18
anos. •

TRISTAN A, UMA PAIXÃO
MÓRBIDA - Drama de Lula
Bunuel, em corei, com Cathe-
nne Òeneuve e Franco Nero.
Critica do The Times ae Lon-
dres: "Muitos lauréis para Bu-
fiuel e sua Tristana, Insuperâ-
vel". No Palssandu'icm côpu
ong;nal espanhola) As Hh 16h.
13. 20h e 22h. Centura: 18 anos.

METELLO (Metello), Drama Ita-
liano, em córes, direção de Mau-
ro Bolognlnl, com Mássimo Ra-
nieri, Otáwla pleeolo (melhor
atriz no Festival de Cannes), Ti-
na Aumont, O filho de um anar-
quista, criado por fazendeiro! po-
bres, se envolve na luta pelos
Ideais de seu pai. No Coral (Praia
de Motafogo), Brltánia (Praça
Saenz-Pefia), às 14h30mln, 17h,
19h30mln, 22h. Censura: 18
anos, >

A AMIGA (L'»mlca) — Drama
Italiano, em córes, direção de
Alberto Lattuada <;r.m Qabrle-
le Ferzettl, Elsa Martinelli. Lisa
Gostonl. Aconselhada por uma
amiga mais veiha • inflei uma
mulher tenta seguir-ibe o» pas-
sos, Inültilmente. No Parls-Pá.
lace (Prado Júnior, Copacabana),
às 14h, lOh, 18b, 20h e 22b. Cen-
sura: 18 anos.

A MONJA DE MONZA (The
Lady of Monza) — Drama ita-
liano, em cores, direção de
Erlprando Visconti, sobrinho
de Luchino, com Anne Hey-
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wood, Antônio Sabáto. No Ca-
nu© (Av. Copacabana, posto
6), Brunl-Flamengo (Praia do
Flamengo) as 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Censura: 18 anos.

¦•DE DB PECAB (lhe Grailhop.
per) — Drama americano em co-
res. direção de Jorrv Parla com
Jacqueline Blsset, Jlm Brown,
Josepb Cottan. A aesilusao dl
uma mfiça qut sal da cldadezl-
nha monótona, despreparada pa-
ra a vida. No Presidenta (Praça
Tlradentes), Matilde (Bangu).
Rio.Pálace, Mello-Boniucesso, 4a
14b, 16b, 18b, 20h, 22b. Censura:
18 anoi.

O ENIGMA DE ANDR6MEDA
(Tbe Andromeda strain) — Flc-
cao cientifica, em córes, direção
de Robert Wlse, com Arthur Htll,
David Wayne. No Roxj (Av. Co-
pacabana, Posto SI, ás 15h, ...
17hl5min, 19h30mln, 21h45mla.
Censura: 14 anos.

A riLHA OB BTAN (Hyaa't
Dancbter) - Filme em 70mm •
tom estereofAnlco, dirigido poi
David Lean, com roteiro de Ro-
bert Bolt. a dupl? de Dr. Jtrage
t LawTCBet da AráMe. Cova Ro>
bert Mitchum. Trevor Boward.
Sarah iJllea. John Mills. Chrlt-
topher Jones Ganhou dolt pre-
mios de Academia; melhor «tor
coadjuvante: John Mllli, e me-
lhor. fotografia Durante a pri-
melra Guerra Mundial (Irlanda
1918) um triângulo amoroeo: um
tímido prof de aldeia, a aluna
apaixonada por êlt e um oficial
em visita Vale e penai Quas*
um clássico em «u estrutura •
universal pelo sentido humano
I Opinião dt Judtth Christ do
New York). No TIJnca (Praça
Saenz Pefia), às I3h50mln
17h25mln, 21h. Censura: 18 ano».

UMA HISTORIA DE AMOR
(Love Story) — Drama america-
no em córes dirigido por Ar-
thur Hlller, baseado num ro-
manca de Erich Segai, beit-
seller número um dos Estados
Unidos, França e Inglaterra. A
primeira edição encadernada
foi a maior da história: 
4.350.000 cópias. Com AllMac.
Oraw, Ryan 0'Neal. Música de
Frencis Lal, Dois estudantes se
tomam amantes. Ele rico, ela
pobre, iliba de padeiro. O pai
dele Intervém: êle a pede em
casamento. Depois, as dificulda-

des numa casa de cômodoi. Ea

trabalha para pagar o a lugel

e os estudos. Quando a situa-

çSo começa a melhorar, o

diagnóstico médico acaba com a

felicidade" leucemia. Ea mor-

re. A "heroina" Ali MacGraw.

manequim profissional, é namo.

rada do vice-presidente da Pa-

ramount. No Império (Clnelân-

dia) às 14 - 16 - 18 - 20

e 22 horas. Censura: 14 anos.

O CHEFAO (Un Ceadê) Policial

francês, em côref direção dt

Ives Bolsset, com Michel Bou-

quet, Françoise Fabian. Mesmo

contra a vontade de seu chefe,

um policial duro» intranglgen-
te caça os assassinos de um co-

lega. No Carioca (Praça Saenz-

Pefia), Condor-Copacabana {Ti-

guelredo Magalhães). Paratodos

as 14h, 18h, 18h, 20h? 22b, NO

Mani (Ramos), às 15h, 17h, 19h,

21b. Censura; 18 anos.

AS TRAPAÇAS DO FALCÃO

(Fllght Of The Dores) De Ralph

Nelson, em córes, com Ron Mo-

ody, Jack Wlld, Dorothy McGul-

re. À perseguição a duas crlan.

ças, através da Irlanda, por um

tio sinistro. Baseado em livro do
Irlandês Walter MacNen. No RI-
camar (Av. Copacabana, posto
3), àa 14h, 16h, 18h, 20h.

OUTRA VEZ

CHRIST1NE — Em cflres, com
Alais Delon, Romy Scbnelder,
Jean Claude Brlaly, Mlcbellne
Presla. No Scala (Praia de Bo-
tafogo), Brunl-TUnca (Praça
Saenz-Pefia), RegêncU (Caaca-
dura), Brnnl-riedade, MeUo-Pt.
nha. Censura: 14 anos.

A GUERRA DOS DEMÔNIOS
(War Devils) Drama de guer-
ra italiano, em cores, direção
de Ben Albertinl, com Guy
Madlson e Pascale Petlt. No
Lagoa Drive-In às 20h30min e
22h30mui. Censura: 14 anos.

VOCÊ JA FOI A BAHIA (The
Three Caballeros) - Desenhos
de. Walt Disney, em córes. Pato
Donald, Zé Carioca e Panchlto,
na Bahia, fazem cenas com Au-
rora Miranda, Carmem Molina e
Dora Luz. No Sào Luis (Catete).
Vitória (Cinelândia), Leblon
(Ataulfo de Paiva), América
(Praça Saenz Pefia), Icarai, As
14h, 16h, 18h, SOh, 22b. No Santa
Alice (BarSo do Bom Retiro), as
15h, 17h, 19h, 21h. Censura: LI-
vre.

ANJOS E DEMÔNIOS — Nado-
nal, em córes. direção de Car-,
loa Hugo Christensen, com G*.
raldo Del Rey, Eva Chrlstian. No
MetrojSoavlsta (Cinelândla), às
14h. 1(5, 18h, 20h, 22h. Censura:
13 anos.

A MOHTE NAO MARCA HORA
— Policial, com Rod Taylor. Su-
iv Kendall. Em córes. No Capl-
tóllo (Cnelândla), Rlan (Av.
Atlântica, Posto 4). Comodoro
(Haddock Lobo, Tijuca), às 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Censura: 18

• anos.

VEJO TUDO NU — Comédia
italiana, .direção de Dino Ws!,
com Nino Mnnfredl, Sylva Kos-
clna. No Alaska (Av. Conacaba-
na, Posto 6), às 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Censura:' 18 anos.

A PISTOLA t MINHA BÍBLIA
com Giullano Gemma e A RA-
POSA DO SINAI (A Odisséia de
Moshe Dayan). em programa du-
plc no Rex (Cinelândla). O pri-
meiro. às 14h40m!n, 18hl5mln.
22h. O outro, às 16h30min 
MhOSmin.

teatro

manual Rodrigues t CoeUnha,
com Costlnha. No teatro Dulclna
(Rua Aicindo Guanabara, 17 -
232-5817), àa 20h a 22b.

LIBERDADE PABA Al BORBO-
LBTAS — Comedia de Uonard
Gerahe. traduzida e produzida
por Victor Barbara. Com lour-
dei Mayer, substituindo Mara
Rúbla. Oraelndo Júnior, 

'Ba-idra

Bréa e Jorge Botelho Espeta-
eulo aponUdo pela revista Time
como doe melhoree ao ano que
pastou. No Teatie Ginástico
.('Avenida Graça Aranha, Centro,
Tel. 221.4464), àa 20h e 
22h30nNn. Primeiras duas filas,
Crt 20,00, da terceira em dlan-
te, Crt 15,00 e balcão. Cri 10,00,

BIGAMIA DO*OUTRO MUNDO
— De Noel Ooward, com Iva,
André *Vlllon, Dayse Lúcldi. Di-
reçâo de B. de Paiva. No Tea-
tro das Artes (Epitácio Pessoa
1.657) 227-0757 às 20h e 22h.
O JOGO DA VERDADE - Co-
média musical de Aurimar Ro-
cba, com Iria Bruzzl, Aurlmat
Rocha, Neuza Amaral, Suzana
Vieira, às 21 e 22,45, no Teatro
de Bolso do Leblon (Av. Ataulfo
de Paiva, 269-A. Tel. 287-0871).

O MARIDO VAI A CAÇA - bo
Feydeau. Um veaudevllle, com o
triângulo amoroso àt avessas Dl-
reçao dt Amlr Haddad com Per-
nanda Montenegro. Sérgio Brl-
to, Ítalo Rossi. No Teatro Senae
(Pompeu Loureiro, 45. Copaca-
bana telefone 256-2(157. is 
10,45,. 22,30. 15 cruzeiros e 10
cruzeiros para estudantes, exce-
çSo de sexta, sábado t domln-
go.

O 8ANTO E A PORCA — Co-
média de Ariano Suassuna, dl-
reçâo de Sllnel Siqueira, com
Cleyde Yaconls, Germano Filho
e Oscar Felipe. No Teatro Na-
cional de Comédia (Centro, ....
222-0367), às SOh e 22h. Cinco
cruzeiros. Até domingo.

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200
— Comédia de Paulo Pontes, dl-
reçâo de José Renato e cenarloe
ds Fernando Pamplona. Com
Milton Morais, Eva Chrlstian.
Agora, no Teatro Serrador (Cl-
nel&ndla, 232-0531), 20h 
22hl5mln.

/
cionals em uma festa. As 
20h e 22.30, no Teatro Malson de
France, no Centro (242-3456).
Agora definitivamente até do-
mlngo.

SHOWS

goliai enteurro fechado
— Show humorístico com texto
de Marcos César, direção de
Carlos Manga. No Teatro da La-
goa (ao lado do cine Dríve-ln)
227-3589 e 227-6686, às 20b t...
22b30mln.

A VIDA ESCRACHADA DE
IOANA MARTINI B BABV
8TOMPANATO - Orna atro do
teatro rebolado, amante de mo

gangster perseguido pelu eaqua-
drão da morte. Comédlc musl-
cal de Briuilo Pedroto e músi-
cas de Roberto e Erasmo Car-
loa. Marllla Pêra. e Otávio Au-

gusto agora no Teatro Mesbla '

(Cinelândla, 242-4830). ia ...,
20h e 22h30min.

REVISTAS

B SEIVA AFRICANA
PICADEIRO
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i NOITES ÀS 20145 HS.

DOMINGO
i 10 -15 -17 e 20,4r '

SÁBADO
às 15 -17 e 20,45 hs.

BOJE B DIA DE ROCR - Dt
José Vicente, com Ivan de Al-
buquerque, Rubens correia. Uma
autobiografia. No Teatro Ipane-
ma (Prudente de Morais
247-8794). As lOh e 22h3«mln.
20 cruzeiros. Aos sábados, 25.

WOVSECK — Tragédia de
Buchner. direçSo de Marllda
Pedroso, com Antônio Pedro,
Malsa, música de Edu Lobo t
Rui Guerra. No teatro Casa
Grande (Av. Aírànlo de Melo
Franco, 300. Leblon, 227-6475), aa
20b e 22h30mln:

CASA DB BONECAS - Drama
,de Ibsen. dlreçío de Cecll Thlré,

com Tonla Carrero, Rubens d»
Falco. Roslta Tomás Lopes. No
Teatro Gl&uclo GUI (Praça Car-
deal Arcoverde. Copacabana,
221-0305) às 19h30mln e 
22h30mln.

A CASA DE BERNARDA ALBA
_ de Garcia Lorca, direçSo de
B. de Paiva com Maria Pompeu,
Henrlqueta Brieba, Schulamlth
Yaari. Aa 21h no Teatro João
Caetano, Oito cruzeiros. Ultimas
semanas. *

QUERIDO, AGORA NAO — Co-
media dt Ray fcooney e ' John
Chapman. direção de Sérgio
Viotl com Art Fontoura. Fellpt
Carone. Llllan Fernandes. Dia-
na Morei. No Teatro Copacabana
(Av. Copacabana, Posto 3, ....
257-1818), às 20h30min e 
22b30mln.

LONOB DAQUI, AQUI MESMO
— Sátira de Antônio Blvar. dl-
reçSo de Antônio Abujamra com
Nélla Paula, Leda Zepeltn. No
Teatro Opinião (Siqueira Cam-
pos, 143, 235-2119), às 20h30mln
e 22h30mln.
Últimos dias. 10 cruzeiros, estu-
dantes S.

TODA FERA TEM UM PAI QUE
B DONZELO — Comédia de Em-

OS RAPAZES DA BANDA —
Peça de Martin Crowler. Dlre-

çSo de Maurlce Vaneau, com Ro-
berto éMala (no Impedimento
eventual de John Herbert), Raul
Cortez, Paulo César Pepeio. Mo-
mossexuais e seus conflitos emo-

AS GAR01AS DA BANDA -
Revista com Emlllano Queirós,
Nestor de Montemar, Lelna
Krespl. No Teatro Marta Rosa
(Visconde de Pirajá. 22 
247-8641), as 20h30mln e 
22h30mln. Até domingo.

O REBU E DELAS - Revista dl-
rígida por Berta Loran, com
Maria Glbaldi. No Teatro Miguel
Lemos (Miguel Lemos, 236-6343)
Jean Jacques, Sônia Machado.
às 20h30min e 22h30mln.

MULHERES COM TUDO DE FO-
RA — Revista de José Sampaio
e Cole, com Cole, Tânia Porto e
os ingredientes de sempre. No
Teatro Carlos Gomes (Praça Ti-
radentes, 222-7581), às 18h, 20h
e 22 horas.

TA COM FOGO NA MffiONGA
— Revista dirigida por Manoel
Vieira. No Teatro Rival (Cine-
lândia), às 18h, 20h e 22h. tiltl-
mos dias.

Teatros por bairro
CENTRO

TemDULCINA - X6da Fer,
um Pai que 4 Donzelo
GINÁSTICO - Liberdade para
as Borboletas
JOÃO CAETANO - A Casa oe
Bernarda Alba
MESBLA - A Vida Escrachada
NACIONAL DE COMÉDIA -
O Santo e a Porca

SERRADOR - Um Edifício Cha-
mado 200
MAISON — Os Rapazes da Banda

COPACABANA
DA PRAIA — Rosa dos Ventos
GLAUC10 GILL - Casa das Bo-
necas
SENAC — O Marido vai à caça
OPINIÃO — Longe Daqui, Aqui
Mesmo
COPACABANA — Querido,
agora nio

IPANEMA
IPANEMA — Boje é dia de Rock
SANTA ROSA - As garotas da
banda

LAGOA
DA LAGOA - Goltas Circuito
Fechado
DAS ARTES — Bigamia do
Outro Mundo

LEBLON
CASA GRANDE — Woyseck
DE BOLSO - O Jogo da Ver-
dade

REVISTAS
CARLOS GOMES — Mulheres
com Tndo de Fora
MIGUEL LEMOS - O Rebn *
Delas
RIVAL — Tb com Fogo na Ml-
ronga
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• •exposições

Inauguração de uma
coletiva,

às 15 horas, no
Corredor

de Arte da
Churrascaria

Gaúcha.
(Laranjeiras, 114).

Heliana Vieira
(xilogravura),
Hertz (talhas),

Lu Vieira
(tapeçaria), Heraldo

Vieira (relevos),
Heraldo (pintura).

Ernani faz
exposição, hoje,

amanhã e domingo,
no Palácio
ios Leilões
(Praia do

Flamengo, 154). Do
dia 9 até 12, às

21 horas, leilão.
Pintura, gravura

e desenho.
São 240 obras
selecionadas

de grandes artistas
nacionais.

Da criança
UNITAS

Os navios da
frota da Operação

Unitas
estarão abertos,

hoje,
para a visitação

pública.

TEATRO
Peça Dom Chicote.

Como atriz
principal,

Regina Duarte.
Hoje e amanhã, no

Teatro Liceu de
Artes e Ofícios.

Sessão única
às 16 horas.,

Último dia

Coletiva de Marilia
Rodrigues, Mário

Carneiro e
Guilherme Bueno.
Galeria de Arte.

(Virconde de
Pirajá, 168).

televisão

Conceça Colaço,
tapeçarias na

Galeria
Marte-21,

Rua Farme de
Amoedo, 76,

sobreloja,
Ipanema.

Show
AP Show, 12 horas,

Costinha recebe
seus convidados:

Raul Cortez,
Sérgio

Bittencourt,
Isaebel Câmara,

Don Salvador
e Jece

Valadão. Estréia de
dois quadros.

TV TUPI

Filme
Sinfonia Azul, com
Ray Charles, Tony

Bell. Ray auxilia
um menino cego.

Na TV Tupi.
às 23h15min.

Reportagem
Amaral Neto, o

Repórter. Mais uma
da série de

homenagem ao
Exército

Brasileiro,
com reportagem

sobre
o papel' do soldado

durante o
período de

paz.

Infantil
As duas horas da

tarde, canal 4,
desenhos animados

com Minduin, o
cão filósofo.

Snoopy e outros.

ROTEIRO
MUSICAIS

EMANA, CRAVO B CAMELA —
Direção de Regls Cardoso, com
EUana plttman e o Quarteto Cl-
do. No Teatro Gloria (ao lado
do Hotel Glória, Rússel
265-3436), i* 20b e 22h. (29 cru-
zeiros, estudantes 10).

K08A DOS VENTOS — Sbow de
Maria Bethânia, direção de Fau-
zl Arap, Com o Terra Trio e ce-
nárlos de Flávio Império. No
Teatro da Praia (Francisco Sá,
88, PAsto 6. 227-1083), is 20h e
22h30min. últimas semanas.

CHICO BUARQUE DE HOLAN.
DA — Ainda Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira. Isaao Karabtche-
wsky, Jacques Klein e o MPB-4,
no canecâo, às sextas e sábado
à meia-noite e is quarta» e quln-
tas, is 22h30mln. Amanha nSo
tem espetáculo.

ESPECIAL

QUEM CASA QUER CASA —
Do Martins Pena. Tema juvenil.
No teatro de BOIso do Leblon
(Ataulfo dt Paiva, 287-0871). Al
18h30mln, de segunda • sábado,
Censura: 10 anos.

LIBERDADE PARA AS BOR...
BONECAS '— As 24h no Circo
Coliseu da Barra (fica perto da
ponto da Barra). Com as areja-
das Marquesa, Glsela, Suzy
Wong. Veruska, Jane, Maria
Leopoldlna e Jean Jacques, Jan-
tar-dançante a partir de 21h.
Amanh5 nSo tem espetáculo.

A PAIXÃO NOEL SEGUNDO
ARACI DE ALMEIDA — Dlreç&o
de Henninlo Belo de Carvalho.
Hoje is 21h30mln no Teatro Te-
reza Raquel (Siqueira Campos,
143 — (233-3465). Amanha não
tem espetáculo.

íacrianca
FESTIVAL TOM íi JERBT — ás
18h30min no Lagoa Drlve — In.
Cinco cruzeiros para adultos e
um por criança no cerro.

DESENHOS ANIMADOS, CO-
MÍDIAS. ESPORTES. As 14h e
16h no Jóia (Av. Copacabana,
680).

COMÉDIAS AMERICANAS —
No Estúdio de Criatividade (Bo-
ltvar 75, Copacabana) ás 14h
e 16b.

DESENHOS DE WALT DISNEY
— No MAM is 17h. Um cruzeiro:
Mlckey Di uma Festa, Mlckey,
Astro de Cinema, Mlckey Banca
o Papal, Caçador de Mosquitos.

A ILHA MÁGICA DO CONTA-
DOR DE HISTÓRIAS — Dire-
çáo de Paulo d'Alcântara no
Teatro Benac (Pompeu Loureiro
45, Copacabana), 256-2657. As
15h, cinco cruzeiros.

O BURRINHO AVANÇADO -
Produção, direção e música de
Dilu Melo. As 15h30min, no Tea-
tro Gláucio GUI (Praça Cardeal
Arcoverde, Copacabana
247-7003). Três cruzeiros para
criança e cinco para adultos.

CADEIRA DE PIOLHO — Musl-
cal com Waldlr Maia, no Teatro
Opinião (Siqueira Campos, Co-
pacabana). is 16h. ......

O CHtQUINHO MÁGICO — Co-
média com o mágico Tonlnho,
no Teatro de Arena da Guana-
bara (Largo da Carioca), às 17h.

MINICIRCO CARROUSSEL —
Palhaços malabarlstas, ventrilo.
quos no Teatro OplnlSo (Slquel-
ra Campos, Copacabana
235-2119). As 17h.

O PEIXINHO DOURADO — Pe-
ça de Aurimar Rocha, com Wan-
da Crlttskala no Teatro de Bôl-
so do Leblon, às 17 horas. Cin-
co cruzeiros.

A GAMBÁ QUE FICOU CHE1-
ROSA — Musical de Paulo Aíon-
son de Lima, dlreçSo de Cláudio
Gonzaga, Sorteio de uma boné-
ca Candry ou Jogo de futebol.
As lSh, no Teatro de Bolso do
Leblon (Av. Ataulfo de Paiva,
269, 287-0871). Cinco cruzeiros.

TRIBOBÚ CITÍ — Comédia mu-
slcal de Maria Clara Machado.
No Tablado (Av. Llneu de Pau-
Ia Machado, 795, fica em frente
ao "Clube Plrnqnê, 226^4554), as
15h30mtn e 17h30min. Cinco
cruzeiros.

O CORUJINHA - De Hamilton
Tostes, com grande elenco. No
Teatro OplnlSo (Siqueira Cam-
pos, 243 — 234-0471) e 235-2119),
às 16 horas.

BRANCA DE NEVE E OS 7
ANAEZINHOS - No Teatro da
Praia (Francisco Sá, 08
236-6957) is 17h. Cinco cruzei-
ros.

AVENTURAS DO BONECO NA-
RIGUDO — Musical no Teatro
de Bftlso do Leblon (Ataulfo de
Paiva, 287-0871) ás 16h. Cinco
cruzeiros.

A BELA ADORMECIDA t NO
REINADO DA ALEGRIA — Duas
peças no Teatro Miguel Lemos
(Miguel Lemos 81, Copacabana,
236-6343). Cinco cruzeiros. Re-
vistas grátis, sorteio de prêmios.

restaurantes

PLANETÁRIO

MARTE. O PLANETA VERME-
LHO - D* Ia a 6.'-felra, hori-
rio especial para sessfiea esco-
lares: de 14b á* 17b. Marcar pe-
lo telefone: 187-3520. Aoa aába-
dos, domingo* • feriados do 18b
is 22h. Entrada pela Rua Padro
Leonel França, na Gávea (pré-
jdmo i PUC). Preço: dois cru-
zeiros.

CIRCO

CIRCO MÁGICO fU-MANCHU
— Palhaços, macacos, chineses
e "O Rei dos Ladrões: Fu-Man-
chu". Fica na entrada do Tú-
nei Novo, em Botafogo. As 15h
e 21h. Arquibancada 7 cruzeiros,
meia 5.

BIG CIRCO AMERICANO —
Animais africanos, a grande
atração. Mágicos, equilibristas
etc. Na Praça Onze (Av. Presi-
dente Vargas). As 15h, 17h. e
20h45min,

CANTINA VENEZIANA (inter-
nacional). Especialidades: pato
a Califórnia, lagosta i Thermi-
dor, cuellu, á piemontesa, cama-
rio i f rega. Despesa média tor

pessoa: 18 cruzeiros ciuelra

Campo*. 18-B.

MARIO - Avenida Ataullc d*
Paiva, Leblon (247-4193) Despe-
sa média por pessoa, cem bebi-
Ia: 30 cruzeiro*. Aberto a par-
Ur dai set* d» noite nomingo
ao meio-dia

ANTOMNO'8 - Avenida Ataul-
fo d* Paiva quase esquina ae
Cupcrtlno Ourio (267-6791)
Abre d* seis da tardo is 
2h30mln. Despesa média por pes-
¦o* sem bebida: 30 cruzeiro*.

NINO'B - Domingo* Ferreira
esquina de Bolívar era Copaea-
bana (236-6484) Aberto do m*lo-
dia a uma da manhi. Despesa
média por pessoa, sem bebida:
30 cruzeiros. ,

ANTÔNIO 8 - Avenida Barto-
lomeu Mltre, quase esquina com
a Prata Antero de Quental, Le-
blon (247-3711) Aberto a par-
tlr das llh. Despe** média por
pessoa sem beblds: 18 cruzeiros.

ESPECIALIZADOS

REAL (mar) - Avenida AUln-
tlca, 814 (257-2853). Despesa mé-
dia por pessoa: crt 2S,oo.

LE BOND POINT (francesa, •
Fernando Mendes, 28-D. Despe-
sa média por pessoa: Cr| 20,00.

EL FARO (espanhola) - Aveni-
da Atlintica. 3808-A. quase es-
quina d* Francisco Sá. PAsto o.
Estl em nforma*.

A POLONESA (polonesa) — Hi-
lárlo Gouveia, 116, Posto 3. Dei-
pesa média por pessoa: Cr$ 15.0b.

VIZIR (irabe) — Constante Ra-
mo*, 22. Despesa médl* por pes-
soa: Crf 18.00.

K1T-KAT (írab*) - EspeclaU-
dades: esfllha, cafta, grio d* bl-
co, chlch barak. lentilha, bucho
de carneiro, berinjela recheada
Despesa média por pessoa: 8 cru-
zeiros. Rua _.• d* Ma»ço, *> •. •
(231-2396).

LISBOA A NOITE (portuguêia)
- Cinco de Julho, 335 (236-44311.
Show com Ellen d* Uma • Pau-
Ia Ribas, qu* representou Por-
tugal no último FIC. Agora tam-
bém a cantora Mara Lúcia, re-
cent* vencedora d* programa de
tev6..Despesa média por pessoa:
Cr| 25.00.

SOL E MAR (i"«i) - •>'•" Pi«-
no de Athle Bell, de 9 is 2 da
manhã. Avenida Nestor Moreira,
11, ao lado do Club* Guanabara
Despesa média por pessoa: ....
Cr» 20,00.

AL PAPAGALLO (italiana) -

Avenida prado Júnior, 237-D ..

(237-4283). Despesa médl* por
pessoa: Cr» 10,00.

LEME — Rodolfo Dantas. 18-B
(237-5590).

MAJORICA — Senador Verguei-
ro, 11 (245-8947).

MINUANO — Largo do Macha-
do, 50 (365-5750)

PARQUB RECREIO - Marquês
de Abrantea, 98 - Catete 
(225-5284). Tem serviço de re-
felçOes i domicilio (225-9999).
(246-7858).

RINCÃO GACCHO — Marquês
d* Valença, 83, Tijuca (248-3663).
Tem atrações variadas.

COSTA DO SOL - Praça do
Alto <S* Boa Vista. Preço fixo
de doze cruzeiros, fora a bebi-
d*.

BOTAFOGO — De terça a do-
mingo até ás 3 da manhã. Zé
Ketl ás sextas e sábados e Black.
Out diariamente. Bem na en-
trada do Túnel NAvo (226-9716).

LAS BRAZAS - No Largo do
Humaitá.

DRUGSTORES

ESPECIAL

MOON WALR - O colchão

«làçttco que dá • sensaçSo de

ausência de gravidade. Agora,

na Praça N. 8a. da • Paz, em

Ipanema e na Praça Saenz Pefia

Dez minutos, quatro cruzeiros.

Até as oito d* noite para me-

nores de 14 anos. Até is dez

para adultos.

CAVE AUX FROMAGES - Lu-
gar tranqüilíssimo Almirante
Gullhem, 262, no Leblon 
(227-3051).

LA PALLETTE (francesa) —
Avenida Copacabana, 1143 — ..
(256-2966). Despesa média por
pessoa: Cr) 30,00.

ADEGA DE ÉVORA (portuguê-
sa) — Maria da Graça canta ta-
dos. Santa Clara, 292 (237-4210),
Despesa média por pessoa; ....
Cr$ 25,00. ¦

LE MAZOT (suíça) — Pedidas
Poulet e Ia moutard* — vlana*
des grlson — enateaubriand Ma-
zot e fondue bourgulgnose. pau-
Ia Freitas, 31-A (236-6717). Deu-

pesa média por pessoa: CrS 3U.OU.

CHURRASCARIAS

Aberta* desde o almAço e até
as 2 d* madrugada em geral
Preço variando d* 2 * 15 cru-
zeiros, por pessoa, em um dia,
fora a b*blda.

CABBETA — Visconde de Pira-

já, 451, Ipanema (267-1066 e ...
247-4191).

CAMPONE..A — Praia de Bota.
fogo. 42 (246-9022).

GALETO — Constante Ramos,
140 (237-5363)

GAÚCHA — Laranjeiras, 114 ..
(243-2665 e 245-3185).

JARDIM — República do Peru,
225 (235-3263).

ZKPEL1N - Restaurante, bar,
livros, revistas, discos, objetos ae
arte • chopp. Um dos pontos d*
reunião da intelectualidade de
Ipanema. Visconde de Pirajá.
499 (227-1289). O prak, mais ba-
rato custa 14,00. Um casal uai-
ta em média 35 cruzeiros.

LA LAGOA — Bar, restaurante
e sanduíches original*. Lugar
tranqüilo e discreto. Avenida
Borges d* Medeiros, ao lado do
Estádio de Remo da Lagoa,

KATAKOMBE - Dois shows por
nolt*. A* 33b30mln • a uma da
manha. LorttU Trio • mulata*.
Avenida Copacabana, 1.241, Ga-
lerla Alaska (267-2735). Despesa
média por pessoa: Cr$ 25,00.

BALAIO — Um reencontro com
o plano de Sacha Rubln, An-
chteta, 2, no Leme, anexo ao
Leme-Palac* Hotel (257-8080)
NSo é mal* exigido o passeio
completo. Couvert: Crf 18,00

MACUMBA - Cario* tiachado
apresenta o show MOTEL BU-
8INE8S com Ary Fontoura, Rui
Cavalcanti, SAnla Machado. Diá-
rlamente a partir de mela-
noite. Aos sábado* uma hora
mais tarde. Couvert: dez cru-
zeiros, aos sábados 15. Fica per-
to do Largo da Barra da Tijuca

NUMBER ONE - A cantora
anerleana lançada no FIC d* 70,
Spnnky Wilson, e os conjuntos
de Osmar Millto e Don Salvador.
Fica na Maria Quitaria. 19. Ipa-
nema (267-2231).

DRINK — Show com Dorl
Calmi, a uma e meia da ma-
nhã. Avenida Princesa Isabel,
82-A,

NEW JIRAl) - Discoteca.
Consumação mínima de terça
a sexta-feira 25 a 45 cruzeiros
aos sábados. Siqueira Campos,
perto da Av. Atl&ntlca. Aberto
normalmente até ns 5 horas,

DANÇANTES

bém o jornal da arte, com Ml
rio Willmers).

19h40min
4 — Jornal Nacional (noticias).

20 horas
4 — O Homem Qu* Deve Mor-
ret (novela).
13 — Gigantes do Rlng (Lutai
d* catch).

21 horas
4 — Premlere Mundial (Filme
O Preço da Atualidade com Hal
Holbrook).

21h50min
13 — Muslkelly (com João Ku-
berto Kelly).

22 horas
g _ cidade sem Deus (Novela).

23 horas
13 — Vt de um Jogo do Cam-
peonato Nacional.
6 — Perspectiva (Jornal).
4 — Amaral Neto, o Repórter
(Homenagem ao Exército Brasi.
leiro com reportagem sobre o pa-
pel do soldado na paz).

23h15min
6 — Sinfonia Azul com Ray
Charles, Tony BeU. O famoso
cantor cego Ray Charle* auxl-
lia um menino cego em sua
carreira.

24 horas
« — Dois filmes: Batalhlo Sul-
clda com Michael Connor*. John
Ashley e O Monstro de MU
Olhos com Vineent Prlce, Bret
Halsey.

televisão

Cinemas por bairro
CENTRO

CAPITÓLIO (Tel. 224-6069) -

A Morte Mo Marca Hora.
FESTIVAL (Tel. 252-2828) -

MU Pecados - Nenhuma Virtu-

de

IMPÉRIO _ (Tel. 224-5276) -

Uma Histeria do Amor

MARROCOS (Tel. 222-7979) - O

Homem das Estréias

METRO BOAVISTA (Tel
222-6141) - Anjo* • DemAnios
ODEON (Tel. 222-1503) - Ca(

cada Sádica
PALÁCIO (Tel. 222-0838) - RW

Lobo
PATHÊ (Tel. 222-8795 - «da-

de Violenta
PLAZA (Tel. 222-1097) - Hoje

Nova AtraçSo

PRESIDENTE (Tel. 242-7128) -

Sede de Pecar
REX (Tel. 222-6327 - A Raposa

do Sinal e A Pistola é a Minha

Bíblia
RIVOLI <«"» t*lefon,> - zaw

o Nívo Bel das Selvas
VITÓRIA (TeL 242-9020) -

Voei já FOI à Bahia?

CATETE
AZTECA (Tel. 2«-6f"3>- ,a-

mes Tonto OperaçSo D.U.E.

COOTOR - LARGO DO MA-

OHADO (Tel. 245-7374) - Clda-

de Violenta

SAO LUIZ (Tel. 225-7679) - Vo-
cê já Foi à Bahia?

FLAMENGO
BRUNI - FLAMENGO (Tel;: ..
226-6072 — A Monja, de Monta

PAISSANDU (Tel. 265-4853) -

Tristana, uma paixão mórbida

BOTAFOGO
BRUNI — BOTAGOFO (Tel.: ..
226-6072 — O Irresistível Foras-
telro
OAPRI (sem telefone) — Rio
Lobo
ÓPERA (Tel. 246-7706) — A Da-
ma Escariate
SCALA (Tel. 246-7218) — Chrts-
tine
CORAL (Tel. '^46-7218) — Me.
teUo
VENEZA (Tel. 226-5843) - Um
Homem como poucos

COPACABANA
ALASKA (sem telefone) —

Vejo Tudo Nu
ART-PALACIO COPACABANA

(Tel. 235-4895) — MU Pecados...
Nenhuma Virtude
BRUNI-COPACABANA (Tel. ..
257-6646) — Zan O NAvo Rei das
Selvas

CARUSÒ (Tel. 227-3544) — A
Monja de Monza
COPACABANA (Tel. 255-0953) —
Rio LAbo
CONDOR - COPACABANA

(Tel. 225-2610) — O Chefio
JÓIA (Tel. 237-4714) — A Vênns

Proibida

METRO — COPACABANA (Tel.
237-9889) — O Homem Que Do-
minava as Mulheres
RIAN (TeL 236-8141) — A Mor-
te NSo Marca Hora
RIOAMAR (Tel. 237-0932) - As
Prapaças do Falcão
RIVIERA (Tel. 247-8900) — Hoje

Nova Atração
HOXY (Tel. 236-6245) - O Enlg-
ma de AndrAmeda
CARUSO . (Tel.: 227-3544) — A
Monja de Monza

IPANEMA
PAX (Tel. 227-6621) — Amante
Extr* Conjugai
SUPER-BRUN1 70 (Tel. 246-7218)
O Golpe de John Andenoa

LEBLON
LEBLON (Tel. 227-7805) — Vo-
cê Já Foi i Bahia?
MICAMAR (Tel. 287-4524) — Em

Liberdade Para Matar

JARDIM BOTÂNICO
JUSSARA (Tel. 226-6275) — San-
gueem Santa Maria

LAGOA
DR1VE-IN (Tel. 227-6686) — t.
Guerra dos Demônios

TIJUCA

ART-PALACIO (Tel. 254-0195) —

MU Pecados... Nenhuma Virtu.
de
AMÉRICA (Tel. 248-4519) — Vo-
cê já Foi i Bahia?
BRITANIA (Sem Teleíone) —

MeteUo
BRUNI - TIJUCA (Tel.
268-2325) — Chrlstine

CARIOCA (Tel. 228-8178) —

O Chefio
COMODORO (sem telefone) —

A morte não marca hora

METRO (Tel. 248-8840) — O Ho-
mem que Dominava as Mulhe.
res
OLINDA (Tel. 248-1032) — Ho.

je Nova Atração
RIO (sem telefone)' — MeteUo
TIJUCA PALACE (Tel. 228-4610)
— zan o NSVo Rei das Selvas
TIJUCA (sem telefone) — A Fl-
lha de Ryan

SUBÚRBIOS
ALFA (Tel. 229-8215) - Zan o
NAvo Rei das selvas
ART-PALACIO MtlEH (Tel. ...

249.4544) — MU Picados... Ne-
nhuma Virtude
ART-PALACIO MADUREIRA
(sem telefone) - MB Pecados...
Nenhuma Virtude.
ASTOR (sem telefone) - MU
Pecados... Nenhuma Virtude
BARONEZA (Tel. JPA 623) -

Rio LAbo

BRUNI-MÉIER (Tel. 229-1222) -

Zan o NAvo Rei das Selvas
BRUNI-PIEDADE (sem telefone)
Christlne
COLISEU (Tel. 229-9753) - O

Padre que Queria Casar-se e O

Quebra-Cabeça Chinês
ENGENHO DE DENTRO (Tel. ..

229-4136) — O irresistível Fo-
rasteiro
IRAJA (Tel. 229-8330) - Um fe-

nAmeno chamado Casslus Clay

MASCOTE (Tel. 281-2630) -
Hoje Nova Atração
MADA (Tel. 230-5056) - Sede de
Pecar
MELO (Tel. 230-6652) — Sede de
Pecar
PARATODOS (Tel. 229-5191) -

O Chefáo
SANTA ALICE (Tel. (38-9993) -

Você Já Foi i Bahia?
IMPERATOR (Tel. 249-7982) —

Em Liberdade Para Matar

SAMBAO — José Messias co-
manda o show, com Monsueto.
cabrochas e ritmlstas e Míriam
Batucada. O espetáculo oomeça
i meia-noite. Música* para dan-
çar a partir das 10 da noite.
Constante Ramos, 140 (237-5368)
Couvert, 15 cruzeiros.

8CIIN1TE - Diariamente, i par-
tir de uma da manha, passistas
da Mangueira e do Salgueiro.
Agora, também a cantora pau-
lista Marllda. Cozinha yenuina-
mente alemã. Voluntários da Pá-
trla, 24, em Botafogo (226-5928)
Estacionamento privativo com
guardador automático. Despesa
média por pessoa para almoço,
ou Jantar: Cr$ 15,00, sem bebida,

BIERKLAUSE - Plano até 22
horas. Depois, a Bandlnha do
Alemão, com Stauber. Abre ei
seis da tarde, cozinha alemã.
Couvert: Cri 8,00 e despesa mé-
dia por pessoa: Cri 20,00. No
primeiro andar fica a "Fossa",

boate de música romintlca. Ro.
nald de Carvalho. 55. Praça do
Lido (237-1521).

O BIGODE DO MEU TIO -
Atrações variadas: Paulinho da
Viola á meia-noite, ainda Êlen de
Lima, a paraguaia Perla, e o
serestelro Evnndro. Teodoro da
Silva, 668 (238-0267). Couvert ar-
tlstico: 15 cruzeiros.

SARRO — Nanai, Grande Otelo,
Anlk Marvll, Adelzon Alves, pas-
slstas e ritmlstas. Dois "shows"

diários. Alfredo Pinto 4, esqui-
na de Conde de Bonfim, Tijuca
(228-6658). Courvert artístico, 12
cruzeiros. Consumação mínima
10.

boates
SUCATA — Samba autêntico,
com SargenteUi e "as mulata»

que não estão no mapa". Duas
apresentações por noite. Bar e
restaurante. Avenida Borges de
Medeiros, 1.426, ao lado do Es-
tádio de Remo da Lagoa 
(227-3589 e 227-6686). Chopp du-
pio — 3,00 — Cr$ 12,00 de eou-
vert

9h40min
6 — Tv-Educatlvs.

10h45min
B — Crônica de AustregésUo de
Athayde.

11 horas
6 — Reprise de Grand Prlx (au-
tomobUismo).

Ilh30min
4 — Aulas de Alemão e Inglês.
6 — Sala de Espera (Adolfo Cruz
comenta atualidades clnemato-
gráficas.

12 horas
6 — A. P. Show (Costinha re-
cebe seus convidados, presen-
ças de Raul Cortez, Sérgio Bit-
tencourt, Icabel Câmara, Dom
Salvador, Jece Valadão. Estréia
de dois quadros).

13 horas
13 — TV-Educallva.

13h30min
4 - Amaral Neto, o Repórter

(reprise do programa passado).
13 — 0 Circo de Carequinha
(com entrada franca, nos estú-
dios da Av. 28 de Setembro,
perto da Praça Sete).

14 horas
4 — Hoje (Noticiário).
4 — Desenhos animados inéditos
(Mindulm, o cão filósofo, Snno-
py e outros).

14h30min
4 — Tarzan (Filme).
13 — Programa César de Alen-
car (música, prêmios, júri Jui-
gando calouros, diretamente do
Ginásio do Vasco da Gama, em
São Januário).

15h30min
4 — Festival de Bang-Bang —
(Filme western).

16 horas
(t — Capitão Aza (Filmes Inran-
tis: Daniel Boone, Paladino do
Oeste, Sombra e Água Fresca).

17h30min
4 — Campeões de B i 1 h e t cria
(Longa-metragem).

18 horas
6 — Programa do Silvestre
(Show especial com Jalr Rodrl-
gues. Ainda as respostas de
Maurício sobre Chopln « uma
Varlant aos moradores do En-
cantado e Cascadura).
13 — Show do Grande Rio (Ma-
slca a entrevistas».

18h30min
13 — Pingo de Gente (novela*.

19 horas
4 — Minha Doce Namorada —
(novela).

19h30min
13 — TV-Rio Noticias (jornal

| d* futebol da Rei • agori tam-

museus
MUSEU DE ARTE MODERNA

Av. Beira Mar - Tel.: 231-1871
2.» a sábado: das 14h is !9h;

domingos: das 12h is 19h; In-
gresso: Cr» 1,00.

MUSEU DE ARTES E TRAD1-
COES POPULARES — Parque
do Flamengo — Av. Rui Bar-
bosa - Tel.: 245-1195 — 3.* *
domingo: das 12h is 17h.

MUSEU CORPOLÚGICO — Rua
Jardim Botânico, 1008 — Tel.:
227-4430 — 2.* a domingo: das
9h30min ás 17h30min.

MUSEU DA CIDADE — Estrada
Santa Marinha - Tel.: 247-035»
- 2.* a 6.»: das 13b a* 17h; ti-
bados e domingos: das llh is
17h. Visitas guiadas apenas
para grupos de escolares. Mar-
car com antecedência pelo tele-
fone 247-0359.

MUSEU DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL — Av. Pasteur, 404 —
Tel.: 226-0309 — 2.» a 6.*: das
9h ás Uh30min e das 13h i*
17h30mln.

MUSEU DA FAUNA — Quint»
da Boa Vista - Tel.: 828-0556 -
3.» a 6.*: das 12h is 17h-, sába-
dos, domingos e feriados: da*
lOh ás 171).

Capitulação
Maria Letlcla de Alencar

Vai, que eu quero ver
explodir a bomba
na esponja deste chão
espuma branca, colchfio etéreo
aéreo esvoaçar de carnes
disformes células, qual

tpapel picado]
a festejar a íesta
desta explos&o...

Vali quero Bentlr
o calor que desta vez será

[humano]
aquecendo estes
escombros, sombras e sonos
meus sonhos, cínicos segundos
de llus&o, que v5o sumir
desajeitados
em melo à graça
desta explosão...

Vai. deixa que eu viva
meus vãos minutos
de tolueno. a plenos pulmões
enchendo os olhos de vls&o

[vermelha]
e de poeira meu coraçfio
neste festlm, de fim de viagem,
no cogumelo deste sonho

[velho].
neste barulho, surdo. cego.

[mudo],
dentro do orgasmo
desta explosão...
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Esta arte não fala
do homem: só

cuida de Geometria
Rogello Polesello é argentino, mis

podo ser considerado tüo europeu como
Bacon e Vasarcly, seus dois grandes
Ídolos nas artes plásticas. A impressão
6 que a Argentina para éle foi (6 um
acidente: êle nasceu lá. Suas raízes são
italianas. Entretanto, a Argentina —
e por extensão a América Latina —
deveriam ser bem mais que um aclden-
te para Polesello. Êle vive aqui.

São as conclusões a que se chega,
diante de sua arte fria, desumanizada,
eminentemente geométrica, que está, a
partir de hoje, na Galeria Bonino. Uma
arte que, pelo estetlcismo predominan-
te, é muito mais o reflexo — ou con-
seqttência — de uma sociedade desen-
volvida como a européia, do que o de
uma sociedade de carência como a da
América Latina. Aqui, parece que isso
já foi dito — inclusive europeus ilus-
três — o compromisso é outro. Mas
Polesello vive em Buenos Aires e essa
posição íormalista — de esteticismo fe-
chado — é também a da maioria dos
escritores de Buenos Aires, como Bor-
ges e Cortazar. Para esses artistas, a
arte só tem compromisso com a arte,
embora já estejam surgindo escritores
argentinos — e por isso latino-ame-
ricanos — a partir de Sabato.

A arte de Polesello chega a um tal
clímax de desumanização, que muitos
de seus desenhos geométricos são feitos
por computadores. Êle não acha Isso
desumano, "muito pelo contrário".

UM PROCESSO MECÂNICO,
CALCULADO

£ apenas um processo, como o
mecânico, o de cálculo. Eu quero expe.
rimentar todos os processos possíveis.
E hoje este deve ser o verdadeiro ca-
minho para o artista plástico realizar
sua obra. A desumanização não se pro-
duz no objeto final. O importante é
o resultado de todo um processo de
criação.

Para êle, os verdadeiros pensamen-
tos humanos — ou as idéias sociais —
devem ser expressos com linguagem
apropriada e precisa — a literatura e
o cinema.

Eu nego a atitude romântica de
um pintor que acha que está comunl-
cando uma realidade, porque êle acaba
comunicando isso sempre, muito tarde.

Também não aceita que a arte deva
ter origens nacionais. Como argentino,
em particular, êle diz que "não existe
uma cultura argentina".

Se eu tivesse que buscar bases
nacionais para a minha arte, teria que
partir para a pintura de imagens dos
pampas. A fazer isso, eu preferiria me
dedicar a outra coisa.

Pelas idéias artísticas de Polesello,
a função de um artista plástico é
somente a de um investigador.

Um investigador de formas piás-
ticas. É realmente uma posição de arte
pela arte. Se eu tivesse que dizer algo
mais, procuraria outros processos de
expressão.

ARTE PLÁSTICA, MAS SEM
IDÉIAS

Toda a arte plástica comunica
uma emoção. Mas essa emoção deve ser
eminentemente plástica, sem nenhum
conteúdo, sem idéia.

Polesello, multo jovem, simples e
Inteligente — sempre ao lado de sua
linda mulher — defende com clareza e
precisão as suas idéias.

— O aparecimento de novas formas
de comunicação — e o seu conseqüente
aperfeiçoamento — serviu para purifi-
car a arte. Fêz com que o artista pudes-
se se dedicar apenas aos aspectos piás-
ticos.

Polesello, anunciado nos jornais e
no catálogo de apresentação da mostra
como pintor, não gosta de ser classlfi-
cado assim. Diz que, se fôr necessário
que lhe dêem um rótulo, o mais acer-
tado é o de desenhista. Nega que a arte
tenha, no nosso tempo, qualquer função
social. "Ela só tem que provocar pra-
zer estético." Admira Picasso, porque
êle já entrou para a história da arte,
mas os dois artistas que, a seu ver, me-
lhor expressam o mundo de hoje — ou
melhor, que são frutos do mundo de
hoje — são Pacon e Vasarely.

DESENHOS GEOMÉTRICOS

A exposição de Polesello, na Gale-
ria Bonino, consta de uma parte de de-
senhos geométricos, em acrílico — e
outra parte derivada desses desenhos,
que são as lentes. Pinturas (ou dese-
nhos) e lentes, depois de montada a ex-
posição, formam, no geral, um espeta-
culo. Mas cada peça funciona separa-
damente também.

São pinturas geométricas, nas
quais a única preocupação é a côr e
a forma, em sua pureza geométrica. As
pinturas trabalham também como. ca-
leldoscóplos. As lentes têm parte lm-
portanto nesse caleidoscópio. Elas estão
trabalhadas de tal.modo que reprodu-
zem, ampliam e distorcem o todo. Quer
dizer, os desenhos e as pessoas que os
contemplam.

Polesello acha que ai é que entra
a participação do espectador. Mas pare-
ce que, para um artista americano, es-
sas lentes, ao Invés de refletir formas
geométricas distorcidas, deveriam ser
usadas para reduzir às suas devidas
proporções a realidade do Continente.
Mas não é isso que pensa Rogello Pole-
sello.

O meu processo de criação ter-
mina onde começa o processo humano.

Polesello chega ao Brasil, para esta
primeira exposição, com muitos prê-
mios Internacionais. Exposições na Eu-
ropa, Estados Unidos, a América Lati-
na, e vindo diretamente da Bienal de
Paris. Contar que aquela Bienal é
muito desorganizada e que a melhor
coisa que lhe aconteceu lá foi ter ven-
dido seu trabalho para Pierre Cardin,
que o colocou no seu teatro recentemen-
te inaugurado. Quem faz a apresentação
da mostra brasileira do artista é o Pre-
sidente da Associação de Críticos de
Arte de Buenos Aires, BasOio Urribe.

A mostra de Polesello é um acon-
teclmento que deve ser visto. Com cer-
teza, ela vai fazer sucesso para uma
certa critica, muito preocupada com as
abstrações. E, por suas características,
vai de encontro ao gosto de pessoas me-
nos preocupadas com o conteúdo. Po-
lesello, na verdade, faz arte. Só que
não ê arte latino-americana.

O Hair, em

versão francesa
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Há pouco tempo, Jean Jac- '
ques Bebout era um tran-
quilo cornuositoi •''• «"•"
Seus cantores preferidos eram
Sylvie Vartan. Johnny Hally-
day. Sacha Distei e Mirellle
D'arc. Com seu rosto muito
parecido com Jean Gabln,
aparência de um jovem bo-
xeador, Jacques Bebout era
festejado pelas suas músicas.

Filho de um oculista, Ja-
cques Bebout nasceu em 1940.
Éle morava na casa de sua
avó, rue de Crolssant, expul-
so de Saint-Mandé, por seu
pai, por ter impedido todo o
quarteirão de dormir com o
barulho de uma pequena or-
questra composta de amigos.
Sua avó trabalhava à noite
na Impressora L'Human:té.
Jean Jacques passeava em-
brlagado pelas luzes de Mon-
tmartre.

Fred. porteiro do Chez Fa-
tachou, gostou do menino que
conhecia todas as canções de
Trenet. Jean-Jacques se lns-
creveu no concurso de canto
dos Petlts Ponlbots. Com uma
camisa roulé preta e uma
calça velha, de pé sóbre o pa-
Ianque instalado na praça de
Trète, Jean-Jacques cantou
En Avril a Paris. Quando aca-
bou, tinha ganho 60.000 fran-
cos antigos e um contrato no
Pomme. üma senhora res-
ponsável pelo concurso leva-o
até uma mesa onde um senhor
louro lhe diz: "Você cantou
multo bem a minha composl-
ção, melhor que todos os
meus Intérpretes, melhor do
que eu."

Charles Trenet tinha assis-
tido à primeira apresentação
de Jean Jacques, acompanha-
do daquela que seria a maior
admlradora: Senhora Raoul
Breton. Jean-Jacques entrou
para a gravadora Breton. Ele
continuou escutando religlo-
samente Trenet e Bécaud.
Devagar, começou a imita-
los. üma canção de Vldaine e
Datln, tes Botons Dores, fêz
com que êle ganhasse um

concurso no rádio (os prodf-
glos de Bryrrh).

Mais tarde Jean Jacques se
tornou amigo de Jean Phllli-
pe, que depois do sucesso do
primeiro disco — Itii Bitsl Pe-
tlt Blkinl — passou a ser cha-
mado de Jonnhy Hallyday.
Para êle e para Sylvie, Jean-
Jacques começou a escrever
canções de sucesso imediato:
Four Mol, La Vie v» Commen-
cer, Comme un Garçon, Çhw
Toutes Besoln d'un Hommè, e
multas outras.

Já um compositor de suces-
so, Jean Jacques se casa com
Chantal Goya e tem dois fi-
lhos: Jean Paul e Clarrlsse.
Logo depois, Roland Petlt pede
a Jean Jacques 14 canções pa-
ra seu espetáculo do Cassino
de Paris e o sucesso é total.

A Sra. Raoul Breton o man-
da para um retiro, num pe-
queno hotel de Flotte-en-Ré,
com o autor de Donble V,
François Dusoller. Durante os
três meses, os dois conversam,
compõe e transformam o Doa-
ble V numa espécie de ópera
espacial para os jovens. Don-
ble V não é uma comédia mu-
slcal comum. Sua carreira In-
ternaclonal já parec: assegu-
rada porque, antes mesmo da
criação em Paris, a Broadway
já comprou os direitos para
montá-la. Seu autor, François
Dusoller, que assegura a mon-
tagem em Paris (êle escolheu
Paris por razões sentimentais,
segundo diz), conhece bem as
receitas do sucesso. Foi êle
que montou Hair em duas d-
dades americanas (Los Ange-
les e Acapulco). Le Chatelêt,
2.700 lugares, foi reformado
para receber Double V.

Jean Jacques agora está
tranqüilo com a montagem do
Hair francês, onde vinte e oito
jovens intérpretes dançam sob
os raios de luzes coloridas. Éle
não terá mais problemas para
comprar uma casa enorme na
Ilha de Ré onde passava suas
férias de criança. L'le já pro-
cura Puces de Salnt Démls
para moblliá-la.

Crítica

A Preservação Vital (Encontro de Salvador -1)

Segundo a tese que o arquite-
to Maurício Nogueira Batista apre-
sentou no n Encontro de Gover
nadores para a Preservação do Pa-
trimônio Histórico, Artístico e Na-
tural, em Salvador, os esforços pa-ra aquela preservação devem-se
desenvolver d,e acordo com plane-
jamentos regionais de âmbito ex-
tenso e integrado. Â noção de "pa-
trimônio" alcança a sua verdadeira
dimensão; e os problemas das pre-
servações são encarados em con-
junto com problemas a eles essen-
cialmente realcionados. Além de
uma legislação nacional especifica
cobrindo todo o território brasilei-
ro, Nogueira Batista pede o esta-
belecimento de legislações munici-
pais para as edificações, para o uso
do solo e para a realização de obras
de interesse público em geral, por
empresas privadas, ou por insti-
tuições governamentais. A legisla-
ção federal cabe definir os princí-'
pios das leis municipais. Monu-
mentos e paisagens a serem pre-
servados nao devem constituir cor-
pos estranhos no ambiente onde se
inserem, mas partes harmônicas
em um todo. Apenas as administra-
ções municipais são capazes de pia-
nejar e executar as medidas ne-

cessárias para cada caso concreto
de preservação de patrimônios,
com a assistência do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, e, se fôr o caso, dos ór-
gãos estaduais equivalentes. O pia-
nejamento regional encontra-se
demasiadamente subjugado, em
nosso País, a interesses econômicos
imediatos, não chegando ainda a
delinear sistemas de desenvolvi-
mento integrado.

Dentro do cenário nacional, o
Rio de Janeiro nos oferece os
exemplos mais tristes em relação
à falta do planejamento integrado
indispensável à preservação de ra-
trimonios. Em conjunto, esses
exemplos nos fazem mesmo duvi-
dar das possibilidades de concre-
tização das resoluções adotadas no'
ü Encontro de Governadores, de
Salvador. No Rio, o crescimento
não planificado da cidade não des-
figura apenas a paisagem natural,
mas a paisagem urbana, igualmen-
te. Nao faria sentido se apontar
aqui o número crescente de erros
já materializados, no crescimento
da cidade. Mas vale uma referên-
cia passageira às desfigurações que
a cidade recentemente sofreu, ou
encontrà-se ameaçada de sofrer.

IL

Veja-se, por exemplo, o caso de um
novo edifício de apartamentos
construído na base do Pão-de-Açú-
car, sobre cota alta, que passou a
definir nova aberração na paisa-
gem local; ou o caso de um gigan-
tesco conjunto residencial, também
sobre cota elavada, em local de at-
mosfera super-poluída, onde, ain-
da recentemente, o Governo do
Estado desapropriou um prédio de
apartamentos (adaptando-o depois,
para a instalação da Esp*eg).

A duras penas, do ponto de
vista urbanístico e habitacional, a
Avenida Atlântica conseguiu uma
feição própria. Entretanto, seu
alargamento talvez venha servir
de pretexto para novo atentado
desfigurador: a elevação do gaba-
rito para 30 andares. O caso das
Avenidas Vieira Souto e Delfim
Moreira é ainda mais absurdo e la-
mentável. Sua primeira feição mo-
derna, deliberadamente planejada
para evitar as aberrações de Co-
Eacabaria, 

começou a ser pertur-
ada, há poucos anos, também com

uma liberação de gabarito. Mas
esta liberação impunha condições
capazes de garantir imponência e
funcionalidade dos edifícios. As

construções, mais elevadas só po-
diam se erguer com espaços livres
em torno de si. Agora, uma nova
legislação dúbia começa a ser in-
terpretada, oferecendo oportuni-
dade para construções de 10 anda-
res, ou mais, sem espaços laterais
livres. Concretizada a ameaça, as
praias de Ipanema e Leblon esta-
rão aviltadas como paisagem urba-
na e como áreas residenciais.

Em matéria de desfiguração
de paisagem natural, o caso do Ar-
raiai do Cabo bate todos os recor-
des, pelo menos os nacionais. É
difícil encontrar-se, em qualquer
país do mundo, uma paisagem ma-
rítima capaz de rivalizar com a da
localidade vizinha de Cabo Frio.
Ora, uma enorme usina foi cons-
truída em sua praia principal; fre-
qüentemente, cobre de fumo suas
outras praias, mesmo nos dias
mais límpidos. Não contestamos a
utilidade da Fábrica Nacional de
Alcalis. Mas parece-nos que um
planeiamento integrado para o de-
senvolvimento da área de Cabo
Frio teria indicado uma localiza-
ção menos desastrosa para a usi-
na. Grande parte das vantagens
econômicas por ela trazidas para a

região é anulada pela destruição
de seus outros potenciais.

Também um professor de ar-
quitetura da Universidade Federal
da Bahia, Paulo Ormindo de Aze-
vedo, apresentou ao Encontro dos
Governadores, em Salvador, um an-
teprojeto de lei para a salvaguar-
da de patrimônios, no qual encon-
tram-se mencionadas, além de "zo-
nas de preservação rigorosa , zo-
nas de preservação ambiental e zo-
nas de preservação da paisagem
natural ou urbana". O mesmo an-
teprojeto de lei manda incluir nos
projetos particulares de desenvol-
vimento industrial, de loteamentos
e de obras públicas e particulares
em geral a especificação de me-
didas e recursos para a preserva-
ção de patrimônios possivelmente
âfctávGis.

O problema da proteção e da
recuperação dos ambientes para a
vida humana é hoje em dia aborda-
do com maior freqüência que qual-
quer outro nroblema de interesse
universal. Chegou a suplantar o
problema das rivalidades políticas
e econômicas. Já se tem dito a seu
respeito que, nos Estados Unidos,
por exemplo, êle é um dos raríssi-

mos problemas em relação aos
quais a administração Nixon e os
grupos mais radicais do país en-
fretem idéias muitas vezes concor-
dantes. No Encontro de Salvador
ficou bem claro a relação entre
aquele problema e o da preserva-
ção dos patrimônios. Resta saber,
porém, se o apoio dado ao Encon-
tro e às suas conclusões em ge-
ral, pelo Sr. Ministro da Educação,
pelos Srs. Governadores Estaduais
e seus representantes será sufi-
ciente para assegurar a concreti-
zação das idéias debatidas e arei-
tas de maneira praticamente unâ-
nime. Nem mesmo a atribuição de
recursos financeiros necessários
àquela concretização poderá ga-
rantir o seu êxito, se legislações
dúbias, incompatíveis com plane-
lamentos regionais integrados, ofe-
recerem oportunidade para a des-
figuração progressiva do ambiente.
Não faz sentido o desenvolvimen-
to de esforços para a preservação
de alguns patrimônios concomitan-
temente com a licença para a sua
desfiguração de outros.

JAYME MAURÍCIO
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