
Botafogo perde de 4 a 1 para o São Paulo e está praticamente eliminado
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TEMPO — Continuará instável,
com chuvai esparsas, panando
a nublado. A temperatura te
manterá estável com ventot de
tul a sueste, fracos. A visibilida-
de passará de boa a moderada.
A máxima de ontem foi de 24.6
graus, no Engenho de Dentro; a
mínima, de 19 graus, ocorreu no
Alto da Boa Vista.

LOTERIA — O Rio Grande do
Sul, com o bilhete 33.423, levou
ontem os CrS 400 mil do primei*
ro prêmio da extração 916 da
Loteria Federal. O segundo prê-
mio de Cr$ 50 mil, saiu para o
bilhete 5.668, vendido em Minas
Gerais; a Guanabara ficou com
o terceiro, no valor de CrS 20
mil, com o bilhete 42.249; São
Paulo vendeu o 4.° prêmio,
17.T99, no valor de CrS 12 mil.
O quinto prêmio coube ao Rio
Grande do Sul, com o bilhete
13.783, no valor de CrS 6 mil.

GUERRA — Uma nova frente
de batalha começa a surgir no
cenário mundial: Uganda e Su-
dão, na África, travaram na
madrugada de hoje violentos
combates. A informação, via
AP, é de Kampala, que acres-
centa estar Uganda preparada
para novas ofensivas caso as tro-
pas do Sudão não cessem as nos-
tilidades. Os combates estão
ocorrendo na região de Kirwa e
toda a área foi bloqueada, ex-
ceto as guarnições militares, pe-
los guerrilheiros do Sudão.. Há
muitos mortos e feridos nos
combates, diz o porta-voz, acres-
centando que os sudaneses que
pedirem asilo serão atendidos

Selas 
autoridades uganesas,

esde que deponham suas ar-
mas.

SEUS TALÕES — Ò Sr. Moa-
cyr Carvalho Cherlles recebeu
ontem na Sede da Loteria do
Estado da Guanabara o primei-
ro prêmio do Concurso "Seus
Talões Valem Milhões",-"no va-
lor de Cr§ 40 mil. O Sr. Moa-
cyr, diretor do Café Globo, ex-
plicou que raramente concorre:
só o faz quando vende seu car-
ro para comprar um novo, apro-
veitando o recibo da compra.
Lembrou que já foi premiado há
muito tempo, não lembra quan-
do, como menor prêmio do
concurso na época, Cr§ 2,00. O
2.° lugar do concurso ficou com
a Professora Elza Dunder Bar-
bedo, do Colégio Pedro II, Sul,
que prometeu dar parte do di-
nheiro — Cr§ 20 mil — para
sua empregada fazer o enxoval
de casamento.

I Y

PESQUEIROS ¦>— O governo nor-
te-americano pediu à Corte Su-
prema que atue no sentido de
impedir que os Estados da Fló-
rida é do Texas apresem pes-
queiros estrangeiros fora do li-
mite do mar territorial dè três
milhas, adotado pelos Estados
Unidos. O Departamento de
Justiça afirma que a ação destes
Estados ameaça "causar dano
irreparável" à política exterior
dos EUA. O Departamento de
Estado já havia se queixado que
a Flórida apresara três pesquei-
ros cubanos a 25 de fevereiro.

TRANSAMAZÔNICA — O Con-
selho Penitenciário de Minas Ge-
rais decidiu ontem que somente
o juiz de Coromandel tem com-
petênciá para atender ou não ao
pedido de quatro presidiários da

JPenitenciáfia Agrícola de Neves
que desejam cumprir o resto da
pena trabalhando na construção
da Transamazônica. O presiden-
te dò Conselho Penitenciário, Jo-
sé Abranches Gonçalves, enviou
parecer, neste sentido, ao secre-
tário do Interior' e Justiça, ma-
nifestaridose, porém, favorável-
mente à reivindicação dos prer
sos.

LADRÃO EM PERIGO — En-
contra-se exposta á perigo de
vida a pessoa que roubou dois
aparelhos médicos de precisão
do interior da kombi AB-59-08Í
chapa do Estado de Minas Ge-
rais. O gerente da firma Profi-
labor, em Brasília, sr. Chafi
Fuad, informou que foram reti-
radas do interior do veículo duas
caixas que continham um ele-
trocardiografo "Cambridge" e
um osciloscópio monitor para
vigilância coronária. Esclareceu
que ambos os aparelhos funcio-
nam acoplados a outros enge-
nhos eletrônicos de precisão,
orçados em 40 mil cruzeiros,
mas quem se encontra, agora,
de posse das peças pode inad-
vertidamente ser eletrocutado
com uma carga de 30 watts, se
fizer alguma ligação sem esta-
rem acopladas as outras partes
que foram deixadas no carro.
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Nixon anuncia em Angra do Heroísmo, nos Açores, a desvalorização do dólar

Paquistanês pede um
cessar-fogo em Dacea
O comandante-chefe do Exerci-
to dó Paquistão .Oriental, Ge-
neral A. A.K. Niazi, aceitou um
ultimato indiario e pediu uin
cessar-fogo, na região de Dacca,
já virtualmente controlada pe-
los soldados da Índia. Respon-
dendo ao apelo paquistanês o
chefe do Estado-Maior indiano,

General Sam Maneskhaw, sus-
pendeu os ataques aéreos e exi-
giu rendição total. O.chanceler
paquistanês, 7Ztüfikar AUBhut-
to, rasgou todos òs projetos de
resolução apresentados no Con-
selho de Segurança da ONU e
retirou-se do plenário, prome-tendo lutar "durante mu anos,
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Mais um cario lio canal
Paulo Renato Mánhães.i apesar
das contusões e escoriações, po-
de considerar-se um homem de
sorte, porque muita gente con-
seguiu ajudá-lo. na manhã dc
ontem, quando o seu Volkswa-
gen, fechado por um ônibus, foi
atirado ao canal da Avenida
Presidente Vargas. Os bombei-
ros foram requisitados e, com

lanchas e um guindaste, conse-
guiram resgatá-lo. Quem teve
menos sorte, porém, foi o mo-
torista do caminhão Mercedes
que, rebentando, as grades da
Pça. da República, foi parar nu-
ma das árvores centenárias do
antigo Campo de Santana, amas-
sando toda a frente e ferindo
seus ocupantes.

se necessário". Bhutto denun-
dou as "manobras dilatórias"
do Conselho e seu fracasso em--'oferecer justiça" ao Paquistão.
O porta-aviões norte-americano
Enterprise ancorou no Golfo de
Bengala, apesar das reiteradas
advertência da Índia.
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Instalado
Seminário

de Integração
O I Seminário de Integração e
Desenvolvimento da Região Sul,
uma promoção do CORREIO
DA MANHA, foi oficialmente
instalado ontem em Porto Ale-
gré com a presença do Minis-
tro Costa Cavalcanti, que defi-
niu o esforço de integração co-
mo "solidariedade no cresci-
mento, quer econômico quer so-
ciai". A mesa que presidiu os
trabalhos foi integrada também
pelos Governadores .do Rio
Grande do Sul e do Paraná e
do representante do Sr. Colom-
bo Salles, de Santa Catarina, pe-
lo comandante do IR Exército,
General Breno Borges Fortes e
outras autoridades. O Sr. Mário
Nunes Alencar, diretor-superin-
tendente do CORREIO DA
MANHÃ, fèz a saudação aos
participantes do Seminário.

Páginas 3, 10 e 11

Miss Mundo

perderá
o títido

i

Lúcia Petterle perderá o seu ti-
tulo de "Miss Murtdo 1971", se-
gundo informou ontem, à noi-
te, a empresa que promove o
concurso. Júlia Morley. direto-
ra da Mecca. empresa promo-
tora do concurso de beleza,
acusou Lúcia de ter "atitudes
indevidas", durante o seu reina-
do de um mês como a garota
mais bonita do mundo. Lúcia,
carioca dé 22 anos. recusou-se a
assinar o costumeiro contrato
de um ano com a Mecca. que dá
a "Miss Mundo", pelo menos ..
30.000 libras (420 mil cruzei-
ros). por apresentações pessoais1
e contratos de publicidade. Lú-
cia considerou "aborrecido de-
mais", um ano de compromis-
sos. como uma viagem ao Vietnã.

cancelada
O Presidente Nixon obteve on-
tem o apoio de líderes democra-
tas e republicanos do Congresso
para seus planos de desvalori-
zar o dólar. Ao' mesmo tempo
em que os EUA se preparavam
para importantes negociações
comerciais, no fim dc semana,
com os principais paises indus-
triais, considerava-se prática-
mente certa a retirada da sobre-
taxa de 10 por cento nas impor-
tações norte-americanas, como

parte do acordo entre as gran-
des potências. Já em conseqüên-
cia do acordo prévio sobre as
moedas, o dólar continuou a
cair nos principais mercados:
cm relação aos níveis de maio
de 1970, a valorização das dez
moedas-chave chegou a um nó-
vo teto de 8.9 por cento (8,6 na
véspera). Na França, o dólar
chegou a seu nível mais baixo
após 22 de agosto.

Página 8 e Editorial na página 2

Brasil e Japão revêem
bases para cooperação

Durante duas horas e meia, a
missão econômica do governo
do Japão discutiu ontem em
Brasilia com o Ministro Delfim
Neto as bases nara uma refor-
mulação da política 

"de coope-
ração econômica entre os dois
países, seguindo entendimentos
iniciais em novembro, na capi-
tal japonesa, pelo Ministro Vil-
lar de Queiroz. Além da assina-
tura de contratos que assegu-

Volkswagen
lançará

minimodêlo
A Volkswagen alemã, que está
enfrentando uma crise econô-
mica, pretende produzir um mi-
nimodelo, como parte dè uma
campanha de recuperação.' O
novo modelo, porem, sô' será
lançado no niercado dentro de
três ou quatro anos. Em Paris,
o presidente da Sociedade Ae-
roespacial, Henri Ziegler, anun-
ciou que o supersônico Concor-
de vai custar 31,2 milhões de
dólares, preço que poderá ser
modificado se as companhias
que adquirirem o aparelho deci-
direm fazer alterações na parte
interior do avião.
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rem um aumento nas exporta-
ções brasileiras de matérias-
primas e produtos alimentares
— com a contrapartida de for-
necimento de equipamentos in-
dustriais pelo Japão — tratou-
se da possibilidade de investi-
mentos mistos no Brasil. Um
dos projetos ao gue se informa
envolveria o minério da zona
da Serra dos Carajás.
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Bolsa reduz
i ritmo após

forte avanço
A Bolsa de Valores do Rio, on-
tem, abriu com forte ímpeto de
alta, com avanço superior a 3,0
por cento para o IBV, em rela-
cão à véspera. O ganho àcen-
tnou-se até 12h30min, quando
já chegava a 4,1 por cento, mas,
a partir daí, houve ligeiro arre-
ferimento, com o índice recuan-
do para um ganho de 3,7 por
cento, e, finalmente, fechando
em baixa. O destaque do dia
coube às ações da Petrobrás,
que estiveram epitre as cinco
mais negociadas no mercado à
vista e liberaram o mercado a
termo.

Páginas 12, 13 e 14

Ações, bancos* IPI e
carne na pauta do CMN

Uma longa pauta foi preparada
para a-reunião de hoje do Con-
selho Monetário Nacional, em
Brasilia. incluindo: 1) reestrutu-
ração da sistemática do IPI; 2)
novo capital mínimo dos ban-
cos particulares; 3) autorização
para que as instituições finàn-

ceiras emitam ações' preferen-
ciais ao portador; 4) novo plano
nacional da carne; 5) recursos
para investimento na lavoura
cafeeira. Este último item, en-
tretanto, dificilmente chegará à
decisão na reunião de hoje.
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Dyzzie Gillespie, de bom humor, chegou para três apresentações (Pág. 6)

Embaixador jordaniaiio escapa de atentado a metralhadora em Londres
Página 15
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A transição monetária
A desvalorização do dólar constitui um acontecimento

da maior importância, na história viva do nosso tempo,
com uma repercussão em toda a economia mundial, tendo
em vista o papel que a moeda norte-americana exerce no
sistema financeiro internacional. A decisão de agora, con-
substanciada no Acordo dos Açores estabelecido pelos pre-
sidentes Nixon e Pompidou, modifica o valor de uma moeda
que se manteve intangível ao longo de quase 40 anos ...
(US$ 35 por onça de ouro), muito emoora não tenham
sido poucas as transformações ocorridas em todo o globo
terrestre. Assumida às vésperas da reunião do Grupo dos

o—Dez em Washington, a medida — que se completa com a da
papel revalorização simultânea de outras moedas, como a libra,

no dólar o franco francês, o franco suíço, o iene, o marco etc. — do-
cumenta a aspiração, das grandes potências, de encontra-
rem, na defesa de suas economias ameaçadas, um novo
equilíbrio monetário internacional, com o reconhecimento
da perda de vigência do acordo de Bretton Woods, no pós-
guerra. . .

Há. assim, uma crise a ser superada, pelo caminho da
negociação multinacional. Cabe, porém, ser destacado que
esse entendimento não se esgota na área das grandes po-
tèncias. Dai ter cabimento a reivindicação que consagra a
conveniência da consulta às nações em vias de desenvol-
vimento, na elaboração de uma nova ordem monetária in-
ternacional — tendo em mira que o objetivo básico dessa
ordenação será assegurar meios e condições para a expan-
são do comércio entre os povos. E é dessa expansão que
depende não só o destino das grandes nações industrial.-
zadas como o dos paises que, na execução de seus projetos
domésticos de renovação estrutural, buscam no Lxterior,
através da colocação cie seus produtos primários ou aca-
bados. os meios de financiamento de progresso e bem-estar.

No caso especial do Brasil, é bom assinalar que, graças
ao processo de amadurecimento de nossa economia e àins-
tauração de um sistema cambial dotado de racionalidade
(expressa no mecanismo das taxas flexíveis), o nosso Pais
esta aparelhado para ajustar-se ao novo quadro monetário,
muito embora sejam os Estados Unidos o nosso principal
parceiro comercial, representando 750 milhões de dólares
no fluxo de nossas exportações. A diversificação de nossos
mercados externos e das moedas que compõem as nossas
reservas monetárias documenta o espírito de vigilância do

A Brasil, atento às transformações econômicas e financeiras
nossa que se operam no cenário mundial e portadoras de refle-

posição xos para a sua vida interna. E o aumento da competiu-
vidade brasileira no plano das barganhas internacionais
desde já se impõe como uma evidência da desvalorização
do dólar e da revalorização das moedas dos demais paises
altamente industrializados. .Mas esta posição de tranqüili-
dade e confiança na nossa vida interna há de constituir
apenas um aspecto do problema.

Ainda há pouco, na OEA, o Presidente Mediei subli-
nhou que um dos objetivos capitais da política exterior
brasileira é a correção da "defeituosa e injusta estrutura
do comércio internacional", a fim de que todos os países
sejam convertidos em fatores do desenvolvimento mun-
dial. E, no almoço que lhe ofereceu o Vice-PresidentèjSpiro
Agnew, o Chefe do Governo brasileiro aludiu às bruscas¦ mudanças que, neste mundo em transição, estavam ocorren-
do, nos últimos meses, na área monetária, sustentando,

uma então, a necessidade de uma consulta aberta a todos os
nova países, para o estabelecimento de uma nova ordenação

realidade mundial ;
A desvalorização do dólar é uma etapa da transição

monetária a que se referiu o Presidente Mediei. E, eviden-
temente, ela será superada ou vencida na medida em queos mecanismos de negociação ora acionados pelas grandes
potências se ajustarem às novas realidades.do mundo.
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Fome de civilização
"O povo carioca confunde di-

tadura (assunto inteiramente poli-
tico) com as exigências do cumpri-
mento rigoroso das leis que visam,
tão-sòmente, reger normas que re-
guiam a vida de uma comunidade.
São as leis do trânsito, as leis do
süêncio etc...

"Não viole a sua boa educa-
ção e o direito alheio", é um adá-
gio que bem merece uma forte
campanha popular, seja nas esco-
las, na Imprensa, no Detran, nas
organizações de rádio e televisão,
enfim, em todos os setores da vi-
da pública.

Parece que, por tradição, te-
; mos o hábito de incomodar e não

queremos ser incomodados. É o
caso dos ruídos, das depredações
dos patrimônio*, da indisciplina
do tráfego, de não gostarmos do
que é proibido e de chegarmos ao
progresso sem ordem. De onde
herdamos êste espírito? Quando
possuiremos uma mentalidade de
que "o nosso direito termina
quando atingimos o direito e a li-
herdade alheios"? <

Não possuímos espírito públi-.
co nem para a realização de servi-
ços, nem para respeitá-los. Haja
vista o crime de cabinas telefôni-
cas depredadas, a falta de sinaliza-
ção no trânsito, os inúmeros bura-
cos no asfalto, a má distribuição de
verbas, a inexistência dé faixas pa-
ra a travessia de pedestres, a fal-
ta de educação dos motoristas, p

Uma crítica à falta de pre-
servação ao patrimônio pú-
blico é o tema do leitor de
hoje, que faz uma alerta,"para o bem de todos": no
dia em que a humanidade se -
conscientizar de que deve
servir antes de ser servida,
todos serão servidos.

excesso de velocidade em áreas
impróprias para isto, em suma, a
ausência de responsabilidade em
cada cidadão.

Civilização, aumento que nu-
tre a organização de um grande
povo: temos fome dela.

Precisamos transmitir às ge-
rações futuras uma mentalidade de
cumprimento de seus deveres e
obrigações e, a exigência de seus
direitos, sabendo distingui-los. Ca-
so contrário viveremos num éter-
no caos, cheios de medo e neuro-
se, onde a tragédia será uma cons-
tante em nossas comunidades, e o
desrespeito pela vida alheia será
a tônica de nossas relações,

Torna-se necessário que haja
uma consciência de bem servir era
cada cidadão que assuma cargo nos
diversos serviços de utilidade pú-
blica, e que a comunidade colabo-
re e entenda as suas boas inten-
ções. Se é de interesse público,
saibamos respeitar e acatar.

Felizmente, embora de forma
desordenada, estamos progredin-
do. É aquele jeito do "quebra-ga-
lho" ou "dá-se um jeitinho" e da
solidariedade que caracteriza nos-
sp povo, que nos impulsiona. O de-
senvolvimento nacional é uma rea-
lidade e um processo irreversível."No dia em que a humànida-
de se conscientizar de que deve
servir antes de ser servida, todos
serão bem servidos", sábias pala-
vras proferidas por um diretor de
um conceituado colégio da Guana-
bara — HAROLDO COSTA —
Rio".

O Ministro Júlio Barata tornou obriga-
tória, através de portaria, a anotação,
na Carteira Profissional, da data do
cadastramento, código, banco e ende-
rêço que constitui o domicílio banca-
rio do participante do Programa de
Integração Social. Acompanha o ato
o modelo do carimbo destinado às
anotações.

BRASIL
Aplausos da classe política às

palavras do General Souto Malan
Dois senadores do MDB e um da

Arena — os Srs. Rui Carneiro, Dan-
ton «Toblm e Wilson Campos — ma-
nlfestaram de forma Inequívoca o*
aplausos da classe política ao pro-
nunclamento do General Souto Ma-
lun. chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, e que alcançou a maior re-
percussão nos círculos políticos na*
cionais. 0 Senador Rui Carneiro,
que também exerce a função dt
2.° vice-presidente do Senado, afir-
mou que as palavras do General
Malan vieram confirmar a solene
promessa feita pelo Presidente Gar»
rastnzu Mediei por ocasião de sua
investidura no governo da Repú-
blica.

Disse inicialmente o Senador RUI
Carneiro que, na qualidade de mem-
bro do partido da Oposição, nfio pre-
cisa elogiar o presidente da Repú-
blica porque 61c nfio nec:ssita de
seus elogios. Tampouco está interes-
sado em pedir coisa alguma ao Go-
vêrno, mas nfio podia deixar de re»
conhecer que o General Médlci me-
rece o respeito da Naçfio. Se éle
declarou que ao fira de «eu Governo
pretendia restaurar a democracia no
País, ninguém teria o direito de du-
vldar dessa afirmação, de modo qus
o pronunciamento do General Ma-
lan soa-lhe, aos ouvidos, como a rei-
teraçfio de propósito que só merece
o reconhecimento do País Inteiro.

Salientou o Sr. Rui Carneiro que,
nas reuniões do MDB, tem dito pre-
cisamente isso. E é porque assim
entende que procura, em suas ln-
tervenções, aconselhar a seus cor-
religionários paciência no desdobra-
mento do fenômeno político, sem
prejuízo, naturalmente, da pregação
partidária em favor de uma causa
que interessa de perto a toda »
Nação.

MDB: Vice
confirma

documento
O vice-lider do MDB na Câmara

dos Deputados, Br. Freitas Nobre, de
São Paulo, confirmou, ontem, a
existência de um documento, flnnado
pela maioria da bancada naquela Ca-
sa, estabelecendo o compromisso de
"luta por uma atuação mais afirma-
tlva" e repudiando "o adesismo sob
qualquer íorma".

Reconheceu o vice-lider oposicio-
nista que tal fato poderá trazer im-
pllcaçóes na renovação da direção na-
cional do MDB, em abril do próximo
ano, mas — acentuou — "o documen-
to está vazado com o objetivo dé de-
fender princípios e. náo o de com-
bater pessoas".

Esclarece o Sr. Freitas Nobre que
e-dstem dúvidas sóbre o número de
signatários do documento.

Após a lista Inicial, várias cópias
do documento foram tiradas e subs-
critas por outros emedeblstas. O mon-
tante exato de assinaturas, por Isso,
náo pode ser precisado, "mas — fri-
sou — já constitui, hoje, a maioria
da bancada".

Segundo o Dep. Freitas Nobre,
"não há porque ressalvar a posição
do lider Pedrosa Horta, pois sua1 pes-
soa nfto está em Jogo e náo se vin-
culou a qualquer movimento, mas
sempre demonstrou Interesse em fazer
com que o MDB atuasse de modo
firme".

O Sr. Danton Jobim afirmou, a
seu turno:

— O retorno do comando poli-
tico 4 classe civil, contido no pro-
nunclamento do General Souto Ma-
lan, chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, feito na pretença de altas auto-
rldades militares, inclusive do mi-
nlstro do Exército, reflete um es-
tado de espírito que por certo exis'.e
na grande maioria das Forças Ar-
madas.

O vice-líder do MDB no Senado
adiantou ainda que, no discurso, o
General "reconhece que o civil po«-
sul as qualidade* indispensáveis pa-
ra o exercício da Presidência da Re-
pública e que êste exercício lhe ca-
be, uma vez que quando um militar
da ativa se elege presidente da Re-
pública tem, obrigatoriamente, que
se'transferir para a reserva".

"-. A volta da direção do Pais
aos civis — concluiu o Senador Dan-
ton Jobim — proporciona prestigio
maior is Forças Armadaa e as llber-
ta dos naturais desgastes que o exer-
ciclo do Poder, por um militar, pro-
voca. A repercuisfio das declarações
nos meios oposicionistas só pode ser
excelente. Devemos recebê-làs com
alegria, mas com dlscriçfio, aguar-
dando com paciência que os aconte-
cimentos sigam o seu curso normal."

Já o senador arenista de Per-
nambuco, sr. Wilson Campos, cias-
slflcou o pronunciamento do Gene-
ral Malan de "marcante para a vida
democrática brasileira". Disse o sé-
nador que as palavras do chefe do
EME reproduzem idênticos conceitos
emitidos pelo Presidente Garrastazu
Mediei quando de sua estada em Vi-
tória do Espírito Santo. E que em úl-
tlma análise significara a reafirma-
ção dos compromissos da revolução
com a democracia. Segundo o sr.

ABI examina
representação
no Conselho

O Senador Danton Jobim afir-
mou ontem que "a posição da ABI
ante o problema de sua permanên-
da ou retirada do Conselho de De-
fesa dos Direitos da Pessoa Humana
será fixada hoje no Rio, em reunião
extraordinária do Conselho Admi-
nistrativo".

Encontrando-se em Brasília, o
Sr. Danton Jobim adiantou que se
absterá d» votar, considerada sua
situação de membro ativo de um
partido político. 

'

Na ABI --- disse -7- os direto-
res não fazem política e a questão
a decidir-se, no desdobrar dos acon-
teclmentos, converteu-se numa quês-
tão política. Se o voto da maioria
fôr contrário à permanência, dirão,
que vamos a reboque da Oposição *
que o presidente quer fazer da en-
üdade uma sucursal do MDB.

Fique,--pois, cada um com
sua consciência, exprimindo o seu
voto com Independência, como aliás
sempre ocorreu no Conselho.

.— Saparo nitidamente minha
posição no MDB da minha situa-
ção de presidente da Casa do Jor-
nallsta. Há sete anos que ocupo este
posto difícil e sempre n«(ntive a
ABI numa conduta isenta e altiva,
ao mesmo tempo, em face dos go-
vernos, como convém a uma insti*
tulção da tradição da nossa constan-
temente empenhada nas lutas pela
liberdade de. expressão. .

que Cong

Wilson Campos, quando as Forças
Armadas deixaram os quartéis, em
1984, nfio foi cora outro objetivo fe-
nfio o de salvar a democracia que
efetivamente esteve seriamente
ameaçada. De modo que as Forças
Armadas se altelam no conceito da
Naçfio, quando um dos seus ilustres
chefes proclama a necessidade de se
conferir à classe civil a tarefa da
qual nfio pode exlmlr-sc.

Na área política da Guanabara,
os deputados Mac Dowell Leite de
Castro e Vitorino James, líderes do
governo e da oposição na Assem-
bléia Legislativa, aplaudiram o pro-
nunclamento do General Alfredo
Souto Malan, considerando-o "peça
Importantíssima para o fortaleci-
mento do regime democrático no
País" — frisou o sr. Mac Dowell —
além de representar um verdadeiro
ponto de unlfio de pensamento de
todos aqueles que se preocupam e
empenhara para o crescimento e a
afirmação cada vez maior da Naçfio
brasileira". O 6r. Vitorino James res-
saltou o "conteúdo profundamente
democrático do pronunciamento do
chefe do Estado-Maior do Exército",
acentuando, Inclusive, Ir totalmente
ao encontro da linha central do dis-
curso do Ministro Orlando Geisel,
proferido na passagem do Dia do
Soldado. Os conceitos do General
Souto Malan — disse — atestam o
alto grau em que coloca a verdade!-
ra problemática nacional e represen-
ta uma autêntica reafirmação revo-
lucionária, sobretudo levando-se em
primeira consideração o objetivo
fundamental da revolução de março
de 64, que foi o de garantir o regime
democrático no Pais, aprimorá-lo e
fortalecê-lo, através do tempo e da
história, para a eternidade da pátria
brasileira".

Prêmio para
ensaio sobre
Legislativo

A Câmara dos Deputados insti-
tulu o Prêmio Poder Legislativo, de
35 mil cruzeiros, para o melhor en-
saio sobre a importância daquela

Poder, na vida institucional brasilei-
ra.

. "Não obstante tratar-se de um
dos Podêres da República — expli-
ca o Presidente da Câmara, Deputado
Pereira Lopes — o Legislativo' bra-
sileiro e sua contribuição para os
grandes' momentos da vida políti-
ca nacional permanece ainda des-
conhecido da maioria de nossos ci*
dadãosl",

E acentuou: "Em geral, sòmen-
te aspectos deformados da institui-
çfio chegam ao conhecimento do
grande público. Quase nada do que
tem sido o Parlamento brasileiro,
como, poder marcadamente político,
nos1 mais importantes aoonteclmen-
tos de-nossa-história —- Indepen-
dência, Abolição da Escravatura,
Proclamação da República, para cl-
tar apenas esses — tem merecida a
divulgação necessária.

As inscrições dos ensaios, que
deverão ter, no mínimo, oitenta pá*
glnas dactilografadas em espaço dois,
far-so-fio entro 3 de junho e 6 d»
setembro do próximo ano. Só pode-
rão concorrer brasileiros, com mais
de 18 anos de Idade, sendo perml-
tida a apresentação de mais de um
trabalho, sob pseudônimo.

resso naoPortela diz
será convocado durante recesso \

Num encontro informal que man-
teve, ontem, com um grupo de Jor-
nallstas, no Monroe, o Senador Petrô-
nio Portela afirmou que não há qual-
quer previsão de convocação extraor-
dlnárla do Congresso durante o atual
recesso, desfazendo dessa forma em
caráter definitivo qualquer especula-
ção a respeito.

Frisou, contudo, o presidente do
Seriado Federal que, a despeito do
período de recesso, os senadores qué
Integram as diversas Comissões de Re-
forma do Senado continuarão se reu-
nindo para debater o problema, em
toda a sua extensão, pois a reforma
deverá ser implantada no decorrer do
próximo período legislativo. Afirmou o
Senador Petrônio Portela qiie a refe-
rida reforma haverá de ampliar os

Instrumentos de açfio daquela Casa
Legislativa, a fim de que melhor possa
servir ao. regime e ao Brasil.
Hoje, o Senador Petrônio Portela es-
tara retornando a Brasília para presi-
dlr a mais uma reunlfio das aludidas
comissões.

Foi durante sua conversa com os
Jornalistas, que o presidente, do Con-
gresso Nacional. marcou encontro que
terá lugar no próximo dia 39 coni os
membro do Clube de Repórteres Poli-
ticos da Guanabara, quando fará im-
portanto análise política sôbré a par-
tlcipação do Congresso Nacional den-
tro' da estrutura do Poder,

O dirigente congressista deu a co-
nhecer, Igualmente, que tão logo o
Congresso Nacional reinicie suas ati-
vidades em abril próximo, deverá pro-

mover uma série de debates entre
congressistas e universitários em tôr-
no doa códigos quo- ae encontram
presentemente em tramitação. Inf or-
mou o Senador Portela que o primei-
ro debate nesse sentido deverá ser
travado entre o Ministro da Justiça,
Sr. Alfredo Butald, o*, congressistas e
universitários.

> Na próxima semana, o Senador
Petrônio portela. em companhia do
seu colega Magalhães Pinto deverá se-
guir para Belo Horizonte para uma
visita ao Senador Milton Campos.
Nessa oportunidade ambos examina-
rfio com o senador mineiro problemas
relacionados com a formulação poli-
tlca do Congresso Nacional, tarefa
cujas diretrizes ficaram a cargo do
Senador Milton Campos.

COLUNA
DOIS

POPULAÇÃO — O economlata Ru-
bens Cosia, presidente do BNH, se-
culu ontem para N. York, a convite
da Secretarla-Geral da ONU, a fim
de participar dc reunlfio do Grupo
Consultivo dc Peritos em Política Po-
pulaclonal que se realiza esta sema»
na. E*ta reunlfio é conseqüência doi
resultados da déclma-sexta sessão
das Noções Unidas, que estabeleceu
a reallzaçfio de estudos prioritários
sôbrc o problema.

CLASSES PRODUTORAS — O Se-
nador Jcssé Pinto Freire, Presidente
da Confederação Nacional do Co-
mérclo, vai fazer um pronunclamen-
to no próximo dia 20, Inclusive atra-
vés da TV-Tupi, sobre todos os as-
pectos da III Conferência Nacional
das Classes Produtoras, que se rea-
llzará em março do 72 na Guanaba-
ra.
PROVIDÊNCIA — O Banco da Pro-
vidéncia dirigiu mensagem ontem ao
povo carioca, agradecendo a coope-
raçfio que recebeu e permitiu à enti-
dade alcançar êxito cm suas tarefas
assistenclals no corrente ano. Em
71, recebeu mensalmente a média de
500 pedidos de emprego, solucionan-
do 65 por cento dos casos.

RESERVISTA — A Liga da Defesa
Nacional vai comemorar a passagem
do Dia do Reservista, com uma sole-
nidade ás 10 horas da manhfi de ho-
je em frente ao monumento de Ola-
vo Bllac, no Passeio Público. O Se-
nador Jessé Pinto Freire será o ora-
dor oficial da solenidade.
MÚSICAS — No próximo domingo,
às 16 horas, no encerramento do ano
letivo da Escola de Dança do Teatro
Municipal, a consagrada compositora
e pianista ítala Martins Moreira lan-
cará três músicas em primeira audi-
ção: Prelúdio, Adágio e Tocata.

ELEITOR — O Deputado Vitorino
James, líder da Arena na Assembléia
Legislativa, revelou ontem que o
Ministro Mário Andreazza encontra-
se filiado à seção carioca do partido
e votará nas eleições de janeiro para
formação dos /'novos Diretórios de
Bairro. O Ministro dos Transportes
é eleitor da décima-oitava Zona Elei-
toral (Copacabana e Ipanema) e está
apoiando á chapa liderada pelos srs.
Gilberto Marinho, Célio Borja e Car-
los de Brito.
ELEIÇÃO — O Ministro Poty Me-
deiros foi eleito ontem presidente do
Tribunal de Contas do Rio Grande
do Sul para o biênio 72/78 e tomará
posse no próximo dia 30.
CONCORRÊNCIA — A concorrên-
cia da Caixa Econômica Federal
para a elaboração de um Plano Di-
retor de Telecomunicações, Proces-
samento de Dados, Segurança e
Alarma para todas as agências da
Guanabara foi vencida pela Enge»
tele-Eletrônlca e Telecomunicações
S/A.
NATAL — O Natal para os filhos
dos jornalistas, promovido pela ABI,
será realizado no próximo sábado,
das 14 às 17 horas. Haverá distri*
buição de brinquedos e a represen»
tação, pelo Grupo Setta, do Pe»
uueno Polegar, peça premiada no
II Festival de Teatro Infantil da
Guanabara. O Grupo Setta é inte-
grado por jovens atores que vêm
elevando o nível dás representações
infantis.
AÇO LIQUIDO — A Electro Aço
Altona S/A já está montando em
seu novo prédio de uslnagem, em
Blumenau, um torno de facear de
5 metros de diâmetro, importado da
Alemanha. O torno pesa 42 tonela»
das e custou 112 mil dólares. Com
essa aquisição, a empresa vai am-
pilar sua produçfio de aço líquido
para 700 toneladas mensais. O au*
mento da produção reduzirá a fila
de espera de fornecimento que, no
momento, é de 4 meses. A Altona
fornece para a Indústria automobi»
listlca, para a Indústria de tratores,
de implementos agrícolas, de cl»
mento, petrolífera e petroquímica,
além de para os Batalhões Rodovia-
rios e Ferroviários do Exército.
BECKETT —' O professor Roberto
Ballalai, da PUC c da UEG, recebeu
da Universidade de Sorbonne, este
ano, o titulo de doutor, com menção
honrosa por sua tese sobre "Redu»
ção e Desintegração na Obra de
Beckett".
AUDIOVISUAL ---Amanhi, às 16
horas, na Seção Sul do Colégio Pe-
dro. II (Rua Humaltá) será reali-
zada a festa de encerramento dos
cursos de audiovisual do estabeleci»
mento' de ensino. O sistema, Intro-
duzldo há dois anos por um grupo
de professores, apresentou resulta-
dos extraordinários no rendimento
do ensino. ¦%
COM O BOTAFOGO — O Sr. Marce-
lo Soares de Moura, assessor de Es»
portes do governo da Guanabara,
considerado o adversário número um
do Botafogo, atendendo a um apelo
de um. grupo de alvinegros tendo
à frente o clrurglfio Nicolau Man-
íredl, comprometeu-se ontem, a,
pela primeira vez na vida, torcer
pelo Botafogo na decisão do Cam-
peonato Nacional, no próximo do-
mingo. O Sr. Marcelo Soares de
Moura, se o Botafogo fôr campeão,
irá1 até o vestiário cumprimentar os
dirigentes e jogadores, quebrando
uma velha paixão de sua vida: a
de antibotafoguense. Afinal de con-
tas -i disse — é um time carioca
que está na final,->. \ ,
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OOLUNA
TRÊS

INDEPENDÊNCIA - Foi roa-
Iluda ontem no Palílclo do
Planalto a primeira reunião
da comissão encarregada de
preparar os festejos do sesqul-
centenário da Independência.
A reunião contou com a pre-
sença dos Ministros da Jurtl*
ça, Marinha, Exército Arro-
náutica. Relações Exteriores,
Educaçfio. os Chefes dos On*
blnetes Civil e Militar d» Pre-
ildèncla. o Presidente do Ins-
tltuto Histórico e Oeo»rMlco
Brasileiro, o. Presidente do
Conselho Federal de Educ-,-
çfio. o representante da Liga
de Defesa Nnclonnl c os pre-
slrientes tia ABI. Ab»rt e As-
soclacfio Brasileira de Ríi'lio
e Televisão.

ALTAMIRA — O Ministro
Clrne Lima. da Acrrlcultur*.
estará hole cm Altamira no
Pará. onde. acompanhado de
uma caravana de empresários
agrícolas, lideres de trabalha-
dores rurais e Jornalistas, vi-
««'tnrft os núcleos de coVmlzn-
rfio ali Implantados dentre
do Prourama de Integraçfío
Nacional.

OPERAÇÃO 1WATIA — O cn-
nrdenador ria Oneraçlo Màiíá
Horonel Jofio Corlos Nnh-e d')
tfclpa. disse ontem em Br««l-
lia que multo breve.» Onems
se tornará fundaçfio ou órgão
de administração direta.,para
melhor desenvolver suas fl-
nalldades. Anenas com três
nnos de existência, a Onera-
rfio Mauá Já nroiorclonmi q
U.500 un'versltárlos o cnnhc-
"Imento técnico e tMnolfrrleo
h»s emorê^s nnclnn"ls. r»r-
mlfl"dn cn—i lcso ii"i<i viO-i
fimnleta dn problema oue
ter? o de enfrentar apôs for-
mados.

PILOTOS — O Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Joel-
mlr Araripe Macedo, entreeou
ontem os breves de 155 alu-
nos do Centro de Formação
rie Pilotos Militares situo do
em Paranamirim. o 18 nu!1*"-
metros de Natal. Rio Grande
rin Norte.

PESQUISA — A A"""!»"^
Comercial de Sno Paulo fir-
mou ontem um orotocoio com
os Institutos de Administra
çfio e de Pesquisas Econôm1.-
cas da universidade de Sáo
Paulo, para a realização de
pesquisa nes campos da ad-
ministraçâo de empresas e
da economia, promoçfio de
cursos para empresários, pa-
lestras de empresários e está-
gios para estudantes. ,«

VENEZIIELA — Estiveram
em Brasüla, nos últimos dias
13 e 14, altos funcionários
venezuelanos que mantiveram
conversações, no Itamarati,
sobre os projetos venezuelanos
de desenvolvimento da nave-

gaçfio no Sul daquele País e
a eventual' interconexão das
Bacias do Orenoco e do Ama-
zonas.

BANCO BOAVISTA S. A.
Orna completa organização

bancária. 48292

Começa em Porto Alegre Seminário
de Integração e Desenvolvimento

O I Seminário de Integração e
Desenvolvimento da Rtglno Sul foi
Instalado ontem no plenário da As-
scmbléla Legislativa pelo Ministro
do Interior, General Costa Cavalcán-
ti, na presença dos Governadores do
Rio Grande do Sul, liuclldes Triches,
e do Paraná, Parlgot de Souza, e re-
presentanto do Governador de San-
ta Catarina, Vitor Fernando Sasse.

Promovido pelo CORREIO DA
MANHA, o Seminário visa, princl-
palmente, a abrir um diálogo entre ho-
mens de governo c «nlclatlva priva-
da dos três Estados do Sul, com vis-
tas a uma maior Integração e desen-
volvimento da Região. O Dlretor-Su-
perlntcndcnte do CORREIO DA
MANHA, Mário Nunes de Alencar,
falou cm nome dos oiganlzadores do
conclave. Em um discurso de 24 pá-
glnas, o Ministro Costa Cavalcanti
troçou um perfil completo de todos
os projetos em execução na Região
Sul, abordando o Sudoeste 1, o plano
de turismo e pesca, além de falar sô-
bre os aspectos do desenvolvimento
mlcro-reglonal e sobro a coordena-
ção geral.

O Governador Euclides Triches,
falando de improviso, :eiatou que não
é mais possível pensar no equacio-
namento de problemas econômicos
dentro dos limites de um Estado. "O

Seminário de Integração — disse o
Governador gaúcho — será a gran-
de oportunidade de !« problemas do
Paraná, Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul, serem levantados em con-
Junto. A reunião cm Porto Alegre
dos governadores dos três Estados su-
Unos com o Ministro do Interior irá,
acima de tudo, dar condições para a
obtenção de conclusões capazes de
promover o progresso do extremo
meridional brasileiro.'1

PROGRAMA
Com a presença de 200 delega-

dos, entre técnicos e observadores
dos princlpai organismos das áreas
oficial e privada dos Estados do Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, bem como de representantes
das confederações do comércio e da
indústria, foram instaladas ontem à
tarde, no plenarlnho da Assembléia
Legislativa do Estado, em Porto Ale-
gre, as cinco comissões que de hoje
até sábado examinarão um temário
de oito assuntos que integram o 1
Seminário de Integração e Desenvol-
vimento da Região Sul, promovido
pelo CORREIO DA MANHA. Foram
indiéados presidentes, secretários, co-
ordenadores, relatores e assessores
para as comissões de Agricultura.

Pecuária, Extração Mineral e Vege
tal, Industrialização e Comercializa-
çúo, Infra-estrutura Material, Infra-
estrutura Soclol e Perspectivas de In-
tegroeiío e Desenvolvimento. Pouco
antes da Instalação das comissões,
na comissão representativa da As-
sembléia, o líder do MDB. Deputado
Pedro Slmon, congratulou-se, com o
apoio dos demais parlamentares, pe-
Ia edição do I Caderno do Extiismo-
Sul. Pelo menos dez deputados gaú-
(Mos, além de outros cinco técnicos,
estão participando oUvamente dos
trabolhos das comissões.

Além do Governador Parlgot de
Souza, que chegou ontem a tarde cm
Porto Alegre com uma comitiva de
7 membros, também desembarcou no
Salgado Filho o Ministro Costa Ca-
valcantl. Da Câmara Federal, estão
em Porto Alegre cinco deputodos In-
dlcados pela mesa da Câmara para
participar do encontro. O Senado Fe-
deral Indicou três dos seus repre*
sentantes.

As comissões técnicas serão pre-
sidldas pelo Dr. Atos Muniz Vas-
concelos (Pecuária, Agricultura, Ex-
tração Mineral e Vegetal), Deputado
João Carlos Gastai (Industrialização
e Comercialização), Deputado Nél-
son Marchezan (Infra-estrutura So-
ciai), Dr. Jorge Orsanay (Infra-es-
trutura Material) e Dr. Armando
Faria Castro (Perspectivas de Inte-
gração e Desenvolvimento da Região
Sul).

Hoje, às 9 horas, falarão técni-
cos convidados nas Comissões de Pe-
cuária, Agricultura, Extração Mineral
e Vegetal, Industrialização e Comer-
clalização, Infra-estrutura Social,
Infra-estrutura Material e Perspec-
tivas de integração e Desenvolvi-
mento da Região Sul.

A noite, às 20 horas, cm sessão
especial, falarão os Governadores do
Rio Grande do Sul, Euclides Tri-
ches, n do Paraná, Parlgot de Souza,
sobre a integração da Região Sul, sob
o ponto de vista de seus Estados.

TESES
A Associação do Aço da Região

Sul, através de seu Presidente, Car-
los Stalger, apresentará na Comissão
de Infra-estrutura Material, tuna te-
se em que mostra a conveniência de
que seja criado um conselho perma-
nente unificado — formado de repre-
sentantes dos três Estados, elementos
oficiais e de empresas — incumbido
de acompanhar a marcha de situa-
ções ou de fatos, apontar pesquisas
e consultas, programas etc. tudo en-
fim que represente interesse comum.

DECLARAÇÕES DO
GOVERNADOR DO PARANÁ.

PARIGOT DE SOUZA
O Governador do Paraná, Parlgot

de Souza, chegou ontem a Porto Ale-
gre, ás 17h30mln, dizendo que a lnl-
clativa do I Seminário de Integra-
çfio e Desenvolvimento da Região
Sul ó um Instrumento que deve ser
multiplicado eai sua puUnclalIdadc c
extraídas as suas conn.nk.lns.

— Acho que o-progresso brasilel-
ro está agora represado nas mãos dos
empresários, declarou o governador
paranaense. Disse ainda que o Brasil
tem um Governo que compreendeu
o papel da Iniciativa privada no pro-
cesso de desenvolvimento nacional.

Parlgot de Souza declarou ainda
que o Brasil pnssa por um processo
de desenvolvimento extraordinário
que começou a aparecer a partir de
19B9 c isso se deve à resposta que o
empresariado deu ao Governo Fe-
deral.

O I Seminário do Integração e
Desenvolvimento da Região Sul, na
opinião do Governador paranaense,
vai proporcionar o aprimoramento da
inter-rclação dos emprcíárlos do Sul
com seus governos. "A grande vanta-
gem de um encontro como éste, disse
Parlgot de Souza, é o espirito de co-
laboração cm busca de objetivos co-
muns."

PROGRAMA PARA HOJE
horas — Exposições nas comls-

sões técnicas: comissão n.o l — Se-
cretárlò da Agrlcultun do RS Ed-
gar lrio SImm. Comissão n.o 2 — Se-
cretárlò da Indústria e do Comércio
do RS, Roberto Plre3 Pacheco. Co-
missão n.o 3 — Secretário dos Trans-
portes do RS, Paulo Nunes Leal. Co-
missão n.o 4 — Secretário da Saúde

.do RS, Jair de Oliveira Soares. Co-
missão n.o 5 _ Secrotário-substltuto
do Planejamento, Prof. Mayer Av-
ruch.

10 horas — Exposições nas comls-
sões técnicas: Comissão n.° 1 — Pre-
sidente da Federação da Agricultura
do Paraná. Paulo Patriaut. Comissão
n.o 2 — Coordenador cio Centro de
Exportação do Paraná, Fernando An-
tônlo Miranda.

12 horas — Almoço para gover-
nadores e convidados especiais — no
Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

15 horas — Reunifies das comis-
sões técnicas.

20 horas — Sessão especial no
Plenário. Pronunciamentos: Gover-
nador Euclides Triches, Governador
Parlgot de Souza e Cuvfrnador Co-
lombo Sallcs.

Veloso instala em Brasília
Encontro de Planejamento

Abrindo ontem em Brasüla o Encontro
Nacional de Secretário» de Planejamento, o
Ministro Jofio Paulo dos Reis Velloso disse
oue a estratégia do Govêmo para 1972 tt
resume em quatro pontos:

1) /n/laçáo — Será possível, no pró*
>iino ano, dar um avanço maior no sen tido
di sua conicnçuo progressiva, que éste ano
foi prejudicada, pêlo comportamento msa*
tlMntórlo das safra* de alguns produtos agri*
colas,

2) Tecnologia — O Brasil deverá apll*
c_r no setor, nos próximos 3 anos, cerca de
2 bilhões de cruzeiros no desenvolvimento
cientiílco-tccnolóRtco.

3) Desenvolvimento regional — Um*

grande ofetulv». pois niarao em plena ear-
ga programas como o PIN. Proterr» e Pro*
aotalt. que Já dispõem dt recun*» par» a
execução do* projetos.

4) Eeonorsio externa — Uma offnsi*
va nas exportações, com o funcionamento
de noves mecanbmoi de eooperaçio com w
Estados Unido». Mercado Comum Europeu,
Jap3o, América Latina e outra» áreas «r.*
do importante que r.tua Mirítep» geral
haja uma bea inter-rtUçio entre » Uniie
c ca Esudc*-"

No tocante *o sistema r.acfcn»! de p'.»*
r.ejamento. düse o MinOtro Rei» Velio»
oue -a idéia é que venh» a prevalecer o
interesse nacional*.
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Mais Seminário de Integração e Desenvolvimento nas páginas 10 e 11

19,00
16,50

240,00
PANHA DE PRESSÃO MAMUG0C ESMALTADA 4 litros de 87.70 por ÜÜjUU

20,00

TOALHA DE MESA FRANCESA 160 x 160

TOALHA DE MESA GINA 140 x 140

CONJUNTO MARMICOC ESMALTADO 5 peças

de 25JH)por

de __00por

de28Z00por

CAMISA TORRE SOCIAL de 27X10 por

Dia do Reservista no II Exército

*z _* *i_* -*£_*

Com uma homenagem do Co-
mandante do II Exército, General
Humberto de Sousa Mello, aos ofi-
ciais da reserva, será comemorad
hojo em São Paulo o "Dia do Re-
servlsta".

A nota de instrução do Coman-
dante assinala que às 16h haverá
formatura do 2.° Batalhão de Guar-
das e Policia do Exército, na Praça
Mário Kozel Filho, quando, após a
revista da .tropa, será cantado o Hi-
no Nacional e procedida a leitura
da Ordem do Dia do General Hum-
berto de Souza Mello. A solenidade
será encerrada com desfile geral da
tropa em homenagem às autorida-
des presentes que também partici-
parão de um coquetel. Nessa opor-

tunidade, haverá troca de flâmulas
entre militares da ativa e da re-
serva e o General Fernando Belfort
Bethlem, Comandante da 2" Região
Militar, proferirá oração alusiva à
data.

CONFERÊNCIA
Por ocasião das comemorações

da "Semana do Reservista", o Pro-
fessor Hely Lopes Meireles, ex-se-
cretário de Segurança Pública de
São Paulo, proferiu ontem conferên-
cia no auditório da 4a Circunscri-
ção do Serviço Militar sobre o papel
do reservista, cujo dia será festejado
hoje.

. O Cel. Tércio Veras, chefe da
4* CSM, apresentou o conferencista
à oficialidade afirmando que "o

comparecimento anual do reservista
é de alta relevância para a 6eguran-
ça nacional".

Depois de reverenciar a memó-
ria do Olavo Bilac, Patrono do Ser-
viço Militar, o Prof. Lopes Meireles
dirigiu mensagem aos jovens, enfati-
zando a união "dos moços do Bra-
sil num Exército admirável, sendo
os escoteiros da nossa fé".

A certo trecho de sua palestra
disse: "Sei que é preciso que todo
o Brasil saiba, que um hálito sanea-
dor e criador percorre hoje todos os
quartéis. O pensamento e a ação, o
estudo e o exercício, a vontade o
a disciplina, animando os oficiais.e
dele emanando, inflamam e.fortale-
cem os soldados."

Toafoa de Banho Débora
de 214)0 por
Toalha de Rosto Débora
de 8,00 por
Lençol Viviam Garcia - casai
de 5150 por
Lençoi. Vhriani Garcia - soit.
de 34^0 por
Lençol Percal Calfat - casai
de 49,40 por
Lençol Percal Calfat - soit.
de 36,00 por
SOUtienS de MIUS ordem 32.516
de 7,70 por

19,00
7,00

45,00
30,00
43,00
3100

6,80

Boneca Susi Estréia
de 43,60 por
Bda Denta da Leite Estrela
de 13,72 por
Barrai. Térmica Invicta-íirtro q ««
de 124)2 per O-tlU

32,00
1100
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des presentes que também partici- 4* CSM. apresentou o conferencista | | dele emananao, iniiima... _.¦„,»«.. 
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CORREIO DA MANHA - Rio de Janeiro, qotntn-fcira, 16'de dezembro de 1971 1.» CADETWO

COLUNA
QUATRO

PROFESSORAS MINEIRAS¦*¦ As professoras iirtmdrlsa
do Miiim; Oerols que estive-
rem «n desvio de funçfto se-
ifto lotadas, sem direito &
promoção, em quadro 6uple-
mentar que será elaborada
peto Gavímo do Estado, no
prato de 00 dtns. Nenhum
professora poderá ser coloca-
da ã dlfiposlçúo de outro or-
SAo da administração está-
dual.
TURMA ROBERTO LYRA
— Os Integrantes da turma
Roberto Lyra de 1056 vAo se
reunir amanhA, As ÍOh, no
restaurante Berro d'AguB, no
Panorama Palace Motel, para
comemorar seu 15." anlver-
t&rlo de formatura. As ude-
sócs podfin ser feitas com o
presidente da comissáo de
festa, Paulo Ladeira, pelo tel.:
357-6718.
PARQUE DO FLAMENGO —
Plano-plioto de atividades cul-
turals do Parque do Plamcn-
go. organizado pelo Departa-
mento de Cultura da Secreta-
ris de Educação e Cultura da
GB, apresentará amanhã, As
17h, o Grupo Glru-tnundo, no
Teatro de Marionetes da Pnr-
q;:e do Flamengo. Domingo
rróicmo, As 17h, na pista de
dança do Aterro, haverá uma
programação de canto-coral
reunindo 140 cantores dos co-
tais da Universidade Gama
Filho, Clube Ginástico Por-
tugués e Colégio Pedro n, sob
a regência do Maestro Abe-
lardo Magalhães. Serão apre-
sentadas 10 canções de Natal
da Alemanha, Portugal, Fran-
ça, Inglaterra, Estados Uni-
dos e Brasil, além do texto
notalino de Silva Júnior,
narradD por Diana Maga-
lhãcs.
ANALISE DE SISTEMA — O
Centro de Processamento Ele-
trõnlco de Dados (Ceteme)
da Sociedade Propagadora das
Belas Artes promoverá curso
de Formação de Analistas de
Sistemas, mantido em convê-
nlo com o MEC. As inscrições
estão abertas até hoje. na Se-
cretaria do Seteme, na Rua
Frederico Silva. 86. bloco A,
oitavo andar. Praça 11. A
escolaridade mínima exigida é
a equivalente ao segundo ci-
cio do ensino médio.
PESQUISA HISTÓRICA — A
Associação de Pesquisa JJlstõ-
rica e Arquivlstica promoverá
a partir de 5 de Janeiro, um
curso sobre "A História e as
Correntes d» Ciências So-
ciais, com aulas dos professo-
res José Arthur Rios. Rlc&r-
do Lustosa e John Schulz. és-
te da Universidade de Prin-'.
centon. As aulas serão no Ar-
quivo Nacional, na Praça da
República, 26. onde poderão
ser feitas as iascrições.
COLÉGIO NAVAL — A pro-
va de Matemática do con-
curso de admissão ao Colégio
Naval está mírcada para o
dia 3 d» Janeiro, às 9 horas,
no Estádio Mário Filho. O?
candidatos deverão se apre-
Sentar às 7 horas, no portão
princioal do Estádio.
TREINAMENTO PROFISSIO-
NAL — Cerca de 10 mil pes-
soas participaram de cursos
de treinamento ránido de pro-
fissionais. em Minas Gerais

O programa foi proporciona-
do pelo Ministério da Educa-
ção e Cultura. Em fevereiro
em Belo Horizonte, serão rea-
bertas as Inscrições para os
cursos de mestre-de-obra.
eletricista, mecânico, leitura
de desenho e TWT íTreina-
mento dentro da Industrial.

SECRETARIADO
O Ctntre Taqulgráflco Brasl-

Iclro promoverá turma especial
em ianelro. Matrículas abertas.
Tsquigraíla e DaUlografla em
qualquer dia e hora. Praça Fio-
Mano, 55, 12? (Cinelándia) —
Tels.: 152-e«l« — 252-2972. Manhü
à noite.' 1335

CÜUvflüAU

Reforma vai valorizar
téciiicos de nível médio
Ao aplaudir a nova lei de reforma do

ensino, principalmente, por seu caráter pro-
Ilsslonallzante o terminal no ensino de 2."
grau, a professora Edilla Cqelho Garcia —
presidente do' Sindicato dos Estabeledmen-
tos dc Ensino da Guanabara — citou para
os educadores presentes ao seminário sobre
implantação da reforma o exemplo do Ja-
pio e da Alemanha, que após a guerra es-
tavam totalmente arrasados e conseguiram
se recuperar graças aos ticnlcos de nível
médio e mão-de-obra especializada.

Para a professora EdlUa, o aspecto be-
néflco da lei é a transformação da escola
intelectuallsta, que prevaleceu tantos anos
no Brasil, em escola profissionalizante, que
náo abandona a formação cultural de seus
educandos.
PLANEJAMENTO

O seminário promovido pe'* Associação
rios Educadores da Guanabara continuou
outetn recebendo o mesmo Interesse dos
professores da Guanabara, do Estado do
Rio, de Minas Gerais e de Sáo Paulo que
lotaram o auditório do MEC. Na primeira
parte, dos trabalhos a Irmã Maria Paula
Fower, do Colégio Nossa Senhora da Assun-
çáo. em Niterói, apresentou um planejamen-
to prévio para os 8 anos da escola funda-
mental, elaborado em agosto e outubro dês-
te ano, mas que se adapta perfeitamente às
exigências da reforma. O trabalho de alto
nível, todo esquematlzado e organizado para
implantação gradativa a partir de 1972. mos-
tra as áreas de Comunicação e Expressão,
Integração e Estudos Sociais e Ciências e
Matemática, incluindo os programas do 1.°
áo 8." ano. ,
A NOVA ESCOLA

A professora EdlUa Coelho Garcia de-
fendeu dois aspectos que considerou prlori-
tários na reforma: o sentido profissional-

zante e termina! do ensino de 2/ grau e a
liberdade dada kí escolas para o seu plane-
Jamento educacional.

Para a presidente do Sindicato dos Es-
tabeieclmentos de Ensino da Guanabara se
colocam duas per-juntas Importantes. "O
que a nova escola deve ensinar? O que e
Importante na era dos computadores e dos
Concordes"? Respondeu que a nova escola
deve ensinar a pensar, averiguar. Indagar e
pesquisar. Ei-slnar o indivíduo a adaptar-se.

No Brasil, durante muitos anos. formou-
se um mito de que só x Universidade era
uma escola profissional, relegando as pro-
fissões intermediárias a segundo plano. O
mesmo não ocorreu na Alemanha e no Ja-
pão, que obtiveram sua recuperação de pós-
guerra graças aos grandes contingentes de
profissionais de nível médio. Segundo a pro-
fessóra Edilla, o desenvolvimento brasileiro
está nas mãos dos educadores, que deverão
formar profissionais de nlve! médio. Obser-
vou o desperdício funcional no Brasil, onde
médicos fazem serviço de auxiliares de la-
boratório, engenheiros trabalham como de-
senhistas e muitos outros profissionais de
nivel superior desempenham funções de téc-
nicos de nivel médio.

A presidente do Sindicato dos Estabele-
cimente* de Ensino citou.o ex-Mlnlstro Ro-
berto Campes, que afirma™ "que o Brasi!
não gasta pouco em educação; gasta tre-
mendamen<e mal".

A REFORMA
— Nós os educadores de nivel médio te-

mos que aplaudir esta Governo pela reforma
que realiza, que vem desenvolver a profissio-
utilização do nivel médio, deixando de ser
uma ponte para o vesUbular. Nós éramos
apenas um fabricante de vesübulandos",
declarou a professora Edflla.

Ministros da ÁL aprovam
"Declaração de Caracas"

A conferência de ministros de Educação
da América Latina e Caribe aprovou ontem
a "Declaração de Caracas", que traduz as
aspirações e conceitos mais importantes dos
debates realizados durante a conferência.

O documento servirá d» preâmbulo ao
corpo de resoluções e recomendações que
deverá emitir a conferência a constituirá
Juntamente com estas uma verdadeira
"Carta da Educação latino-americana" para
o próximo decênio.

A declaração começa por afirma; que
esta conferência se realizou "num momento
de importância decisiva para os paises desta
parte do mundo", Este momento — acrescen-
tou — se caracteriza pela aspiração crescen-
te dos povos da região de obter melhores
condições de vida espiritual e material e
uma maior participação nos processos1 poli-
ticos, econômicos e culturais, e de um firme
propósito de independência cultural e eco-
nòmica e de autodeterminação politica.

Outras características do atual momen-
to histórico na América Latina, segundo a
declaração, são a atitude critica da Juven-
tude frente às necessidades da sociedade em
que vive; a preocupação pelo futuro desta
sociedade e uma ponsciência cada vez maior
sobre a necessidade da integração que
lhes permita afirmarrse como região, me-
diante a convergência de objetivos e a com-
plementação de esforços para seu desenvol-
vimento.

A "Declaração de Caracas" comunica
aos governos da,América Latina, assim-como
à Unesco, que a democratização e a re-
novação do ensino devem ser os dois obje-
tivos de suas ações em matéria educativa
durante o próximo decênio.

Destaca também o problema da educa-
ção nas zonas rurais, "onde se evidenciam

o<: maiores desequilíbrios quanto à distri-
buição de oportunidades".

Neste sentido, a declaração aponta que"as políticas e reformas agrárias que estão
sendo aplicadas nos países da América La-
tina nâo somente acentuam a necessidade
e urgência de uma atenção educativa às
zonas rurais, como também podem ser a
conjuntura para gerar nos habitantes a mo-
tivação favorável à educação, da qual an-
tes careciam".

A declaração acentua que a evasão de
milhões de estudantes conduz à necessidade
de renovar a educação e que para isso deve-
ria seguir-se uma década :de' ações intensi-
vas e sistemáticas,, dirigidas à renovação
global das estruturas e da própria substân-
cia da Educação.

A Declaração trata também do proble-
ma levantado pela dificuldade de elevar no
futuro o nível dos gastos em Educação.

A planificação e a inovação podem de-
senpennar nesta matéria um papel decisivo,
já que é muito difícil qué os governos pos-
sam ir muito além dos nivels atuais". A
ajuda exterior apenas poderá representar
uma miriima parte des recursos que serão
necessários, enquanto que será necessário
continuar desenvolvendo quantativainente a
educação para assegurar sua democratização
é empreender a renovação de seus sistemas".

Finalmente, a "Declaração de Caracas"
sugere à Unesco que suas ações nesta regi-
âo. durante o próximo decênio, devam ten-
der à "promoção da investigação e experi-
mentação educativas, numa perspectiva de
Inovação e reforma, o desenvolvimento dos
componentes científicos e tecnológicos da
Educação, e a aplicação dos modernos meios
de comunicação aos processos educativos.
(AFP, Caracas).

Faculdades que ainda estão
recebendo inscrições

A Universidade Gama Filho
(Faculdade de Ciências Juridlcu,
Economia e Administração, FUoso-
fia. Ciências e Letras e Serviço So-
ciai); Associação Universitária San-
ta Úrsula (todos os cursos com ex-
ceçSo de Engenharia de Operações);
UFRJ (Centros dc Letros e Artes,
de Ciências Jurídicas e Econômicas
e de Ciências Humanas); Faculdade
do Ciências Políticas e Econômicas
da Cândido Mondes; Universidade
Rural (todos os cursos); EBAP; Es-
cola Nacional de Ciências Estatlstl-
cas e Faculdade de Humanidades
Pedro II mantêm suas inscrições
abertas para os vestibulares de 1972.

Gama Filho

A UGF estará recebendo ins-
crlções para o vestibular das Fa-
culdades dc Ciências Jurídicas. Eco-
nomla e Administração, Filosofia,
Ciências e Letras e Serviço Social
até o dia 11 de janeiro, nos dias
úteis das 9 às 21h e aos sábados das
9 às lfih, no Posto Centralizado de
Inscrição, situado no Campus Uni-
versltário, Rua Manuel Vitorino,
625, Piedade.

As' provas serão realizadas no
Campus GonMga da Gama Filho de
acordo com o seguinte calendário;
dia 25 1 — Português e Língua Es-
trangeira (Francês ou Inglês) para
as duas áreas; 26/1 — História e
Geografia para a Área I e Ciências
Biológicas para a Área II; e 27/1 —
Matemática para a Área I (sômenta
para os que desejarem concorrci>
também às carreiras de Economia,
Adrhinistraçf.o e Contabilidade) e
para a Área II.

As vagas, em número de 2 mil,
estão assim distribuídas: Área I —
Direito — 600 (200 cm cada turno);
Serviço Social — 100 (noite); His-
tória — 100 (50 de manhã è 50 à
noite); Geografia — 50 (noite); Pe-
dagogla — 50 (noite); Português-
Literatura — 100 (50 de manhã e
50 à noite); Português-Latim — 50
(noite); PortUTUês-Francês — 50

(noite); Português-Inglês — 100
(50 de manhã e 50 à noite); Eco-
nomia, Administração e Contabill-
dade — 500 (100 de manhã e 400
à noite": Área II — História Nâtu-
ral — 100 (50 de manhã e 50 à noi-
te) e Psicologia — 200 (100 de ma-
nhã e 100 à noite).

Humanidades Pedro il

Encerram-se no próximo sába-
do, dia 18, as inscrições para os 12
cursos da Faculdade de Humanida-
des Pedro II que oferecerá para o
próximo ano 800 vagas.

KQ candidato-para, se inscrever
deverá aprefentw (Si1.' seguintes do-
cumentos: identidade-Jcom fé públl-
ca em fotocópia autenticada; dois
retratos 3 x 4: e declaração de que
poderá apresentar prova de conclu-
são do curso secundário na época
da matricula. As Inscrições podem
ser feitas no Campo de São Cristo-
vão, 177, até sexta-feira, das 14 ás
20h e no sábado, das 9 às 12h.

O exame vestibular constará
das seguintes provas, que dependem
ainda de calendário a -ser divulgado
oportunamente: Área I— Portu-
sues. História Geral e do Brasil ou
Francês ou Alemão. Área II-— Por-
tuguès. Matemática, Ciências e In-
glês ou Francês ou Alemão. Área
III — Português, Ciências e Inglês
ou Francês ou Alemão.

Santa Úrsula

•Com exceção do curso de Enge-
nharia de Operações, unificado na

Diariamente, na seção "Altas/Baixas", o Diretor Eco-
nòmico analisa as fichas técnicas das empresas, em des-
toque, nos negócios das Bolsas de Valores, sejam elas
integrantes ou náo dos índices de valorização. Juntamente
com a análise, quadro das altas e baixas do dia.

PETROMINAS-PETRÓLEO
MINAS GERAIS S.A.

C.G.C. 33.036.260/001

V 52.a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
\\v \ 1.° CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores Acionistas
desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, que se realizará no próximo dia 23 de dezembro, às 9,30 horas, em
primeira convocação, na sede social da Companhia, na Rua BuenosAires n.° 90 — 5.° andar, nesta cidade, a fim de deliberarem sobrea seguinte Ordem do Dia:

I — Efetivação do aumento i de Capital Social de  .CrÇ 20.940.480,00 para Ci4? 34.900.800,00, autorizado
,.*- r pela Assembléia Geral Extraordinária de 23 de julho de-k'.'V - *v i':v:,V..1.9.7i;>:'' 'V- v\

4.é'*y $&? ¦'¦¦ .*. '. ¦ Vi ". . "
'm7 .Tí.II;,-*-Deliberação sobre provimento.de cargo vago na Diretoria.

III —.Assuntos de ordem geral. /
Os possuidores de ações ao portador deverão depositar até 48

(quarenta e *oíto) horas antes da realização da Assembléia, na* Divisãode AçõeSi os respectivos títulos, recebendo em troca, até à instalação
da AGE, documentos que os habilitarão a comparecer na citada As-
sembléia, na forma da lei. *

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1971. \
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Universidade Gama Filho
FACULDADE DE ECONOMIA E

ADMINISTRAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO

O Diretor da Faculdade de Economia e
Administração do Rio de Janeiro informa aos
bacharelandos de 1971 que a solenidade de im-
posição de grau foi antecipada para as 17 horas
do dia 17, 6.a feira, permanecendo o mesmo lo-
cal— TEATRO MUNICIPAL. 47829

VICTORIO FERNANDO BHERING CABRAL
Diretor-Superintendente
p/ Diretoria

46843

cer-
v

Caixa Econômica Federal

pis
MUDANÇA DE ENDEREÇO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial da.
Guanabara — comunica às entidades bancárias que
integram a rede arrecadadora do PIS, às empresas e
ao público em geral que a GERÊNCIA DE ÓPERA-
ÇÕES DO PIS funcionará, a partir de 16 do corrente,
na Av. 13 de Maio, 23 — Loja "E"* (térreo) — Ed.
Darke. 48295

área lecnoiógies do Grande Rio as
demais unidades da AísoclnçSo Uni-
ven liaria Santa úrsula farão seu
vestibular unificado por áreas de
conhecimentos. A área dc Ciências
Humanos abrangerá os cursou de Fl-
losQfin,' Historia, Letras, Pedagogia e
Biblioteconomia; a dc Ciências Dio-
Psicológicas os cursos dc Ciência»
Biológicos, Psicologia c Ciências
(1° ciclo); a dc'Ciências Tccnológl-
cas os cursos de Matemática c Ar-
qulletura.

As inscrições estão sondo recc-
bidas durante este mês na Divisão
de Ensino, sala 110 do prédio 75 da
Rua Fernando Ferrari (ex-Farani) o
os candidatos além de preencherem
o requerimento do inscrição, deve-
rão apresentar os seguintes do-
cumentos: carteira dc identidade;
dois retratos 3x4; prova de conclu-
são dc curso colegial ou cqulvalen-
te; o prova de pagamento da taxa
de Inscrição.

As provas serão realizadas du-
rante o mes de janeiro.

EBAP

As inscrições estarão abertas
até o próximo dia 27 e as provas se-
rão do tipo classiílcatório versando
sobre Português, Matemática, Co-
nhecimentos Gerais (abrangendo
História, Geografia, Biologia. Física,
Quimica e Inglês), eom datas pre-
vistas para janeiro. Além do paga-
mento da taxa de Cr$ 30,00, os can-
didatos, no ato da inscrição, deve-
rão apresentar certificado de con-
clusão do ciclo colecial ou equiva-
lente; carteira de identidade, e 2 fo-
tograíias 3x4.

UFRJ (unificado)

A Universidade Federal do Rio
do Janeiro unificou por área£ de
conhecimentos os seus exames ves-
tibulares de 1972. Os candidatos ao
Centro de Letras e Artes, Centro
de Ciências Jurídicas e Econômicas
e Centro de Ciências Humanas po-
derão inscreveT-se até o próximo
dia 17, nas secretarias das unidades
do respectivo centro de conhecimen-
tos. Na ocasião deverão apresefitar
documento de identidade; deis re-
tratos 3x4; declaração de que pode-
rá apresentar prova de conclusão do
ciclo médio no ato da matrícula;
declaração de que está ciente com
as normas do concurso e pagamento
da taxa de CrS 100,00.

O Centro de Letras e Artes ofe-
recerá 1.065 vagas (Arquitetura,
Belas-Artes, Letras e Música). O
Centro de Ciências Jurídicas e Eco-
nômicas disporá de 640 vagas (Di.
rcito, Economia, Administração e
Atuaria). Para o Gcsítro de Ciên-
cias Humanas 750 vagas serão ofe-
re-cidas (Educação Física, Comuni-
cação, Serviço Social, Pedagogia,
Ciências Sociais. Filosofia, História
e Psicologia). /

As provas serão realizadas por
Centro e obedecerão ao seguinte ro-
teiro: Centro de Letras e Artes —
dia 9 de janeiro. Português; dias 10,
11 e 12, Desenho à Mão Livre; dia
13,. Língua Estrangeira; dias 14 e
15, piano; dia 17, Física e prova com
instrumento de arco, sopro e regên-
cia; dia 19. Matemática; Centro de
Ciências Jurídicas — dia 9 de ja-
neiro. às 15h. Português; dia 13, às
15h, Francês ou Inglês; dia 15. às
15h, História Geral e do Brasil;'dia
17, às 15h. Matemática; Ceptro de
Filosofia e Ciências Humanas —
dia 9 de janeiro, às 8h, Português;
às 16h, teste de aptidão física;, dias
10 e 11, às 7h, ainda os testes de
aptidão física; dia 12, às 15jti. Ciên-
cias; dia 14, às 15h, Língua Estran-
gcira; dia 16, às 15h, Matemática;

dia 18, às 15h, História; dias 13. 15
e 17, às 8h, teste psicológicos.

Estatística

O prazo para recebimento dc
inscrições para o vesUbular da Es-
cola Nacional do Ciências EstftllKll-
cos dn Fundação IBGE terminnrá no
próximo dln 17.

Serão oferecidas 180 vogas e ns
provas terão caráter classlflcatórlo,
abordando as seguintes matérias:
Português, Geografia, Inglês e Ma-
temática, respectivamente nos dias
9, 12, 14 c 20 de janeiro, em hora-
rio e local a serem divulgados opor-
tunomente.

As Inscrições poderão ser feitas
na Secretaria da Escola, Rua André
Cavalcanti. 106 — 1.° andar, de se-
gnnda à sexla-felra. das 12 às 19
horas, mediante preenchimento de
requerimento e apresentação de do-
cumento de Identidade; documento
comprabatórlo de conclusão do Cur-
so Colegial ou equivalente; dois re-
tratos 3x4 recentes (de frente e
iguais); recibo do pagamento de taxa
de inscrição no valor de CrS 80,00:
declaração dc que o candidato está
de acordo com as normas do edital.

Cândido Mendes

A Faculdade de Ciências Politi-
cas e Econômicas do Rio de Janeiro,
da Sociedade Brasileira de Instrução
Cândido Mendes, oferecerá 600 va-
gas para seu próximo concurso ves-
tibular. As inscrições estarão aber-
tas alé 4 de janeiro, mediante apre-
sentação dos seguintes documentos:
carteira de Identidade (fotocópia au-
tenticada); 3 fotografias 3x4 (de
frente); pagamento dc taxa de ins-
crição; e preenchimento de formula-
rio — branco para os candidatos bo
Curso de Ciências Econômicas e Ad-
ministração de Empresas e verde oa-
ra os candidatos ao Curso de Ciên-
cias Contábeis.

UFRRJ

As inscrições para o vestibular
da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, terminarão no pró-
ximo dia 22- A UFRRJ recebe ins-
cricões nos seguintes locais: Facu'-
dade de Educação da UEG. Rua Had-
dock Lobo. 269; na Secretaria da ...
UFRRJ, Km 47 da antiga Rio—São
Paulo: na. Diretoria de Educação da
Prefeitura Municipal de Cachoeiro
de Itapemirim. Espirito Santo; na Se-
cretaria de Educação da Prefeitura
Municipal de Santos, São Paulo; na
sede da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em São Paulo; na Prefeitura
Municipal de São Carlos, em São
Paulo; e na Prefeitura Municipal de
Teóíjlo Otoni, em Minas Gerais.; -

Os candidatos, no ocasião da ins-
crição, deverão apresentar fotocópia
de documento de identidade; recibo
de pagamento da taxa de Cr$ 80,00
e recibo de pagamento da contribui*
ção para o Diretório no valor de -..,
CrS 10,00.

As provas serão realizadas nos
seguintes dias: dia 9 de janeiro, Por-
tuguês; dia 10, Inglês ou Francês;
dia 12, Química; dia 14, Biologia;
dia 17, Fisica e Conhecimentos Ge-
rais; e 19, Matemática.

A UFRRJ oferecerá cerca de 700
vagas assim distribuídas pelos cur-
sós: Engenharia Agronômica, 150;
Medicina Veterinária, 100; Engenha-
ria Quimica, 100; Engenharia Fio-
restai, 50; Zootécnica, 25; Geologia,
25; Educação Familiar, 50; Licencia-
tura em Ciências Agrícolas, 50; Li-
cenciatura em. História Natural, 15;
Administração, 40; Economia, 40; e
Ciências Contábeis, 40.
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les Fere Noèl

n' attendez pas le dernier moment

Ofereça a seus amigos
os presentes

que gostaria de receber"i \; k .
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QUEIJOS ,
VINHOS
ESPECIALIDADES FRANCESAS

Atacado - Varejo - Degustação

Luxíromages
Rua Almirante Gullhem, 262 • B • Leblon

CLa cqye 3

Instituto Italiano Di Cultura
7CURSOS DE LÍNGUA E CULTURA ITALIANA

MÉTODO AUDIOVISUAL E NORMAL ,
CURSOS INTENSIVOS DE VERAÒ; A PARTIR DE 3 DÈ JANEIRO DE §1972.

INSCRIÇÕES ABERTAS DAS 9 ÀS 12 E DAS 16 ÀS 19 HORAS.
AVENIDA N. S> DE COPACABANA, 919/201 — TEL.: 255-4054

47268 .
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!.• CADERNO CORREIO DA MANHA - Rio de Janeiro, quinta-feira, 10 de dezembro de 197!

Rui Guerra premiado
cora Golf inlio de Ouro

Rui Ouerra, por seu filmo Oi
Deuses e os Morto», (oi escolhido on-
tom para receber o Golfinho de Ouro)
o Ademar Gonzaga, pelo livro 70 Ano»
do Cinema Brasileiro, (oi premiado
oocrii o troféu EsUclo de s„, pelo
Conselho do Cultura Clntmatogratl-
ca do Museu da Imagem o do Som.
Alnd.i ontem, o Conssllio de Litera-
tura apontou os nomes do Eduardo
Portela, para o Golfinho de Ouro, e
Peregrino Júnior, para o Eit.clo de
Sa, embora par norma estatutárias
tenham que ser rotlllc-dos na reu-
nlfto do próximo dia 0 de Janeiro.

Representantes dos dois conse-
lhoe do MM, reunidos an diferentes
horários, patentearam suas esperan-
ças de que o Governo do Estado venha
estabelecer melhor politica tm favor
do Museu, que se encontra sem ver-
bas e sem apoio dos órgftos culturais
o financeiros da administração públi-
ca estadual. Após ouvirem do Sr. Ri-
cardo Cravo Albln, confirmação de
sua decisão de afastar-se da direçfio
do MIS, os membros dos Conselhos de
Cinema e de Literatura votaram em
seu luvor, menção de solidariedade e
de louvor "pela forma apaixonada e
despida de interesse, senão o cultu-

ral, cem que se devotou - administra-
çfio do MIS, ao longo de seis »ncs".

VOTAÇÃO
O neme de Rui Guerra foi tpon-

tado para receber o prêmio de Cri 6
mil e o Golfinho de Ouro, por 10
membro- do Conselho de Cultura Ci-
ntmatogrtflca, «pós tri» escrutínios.
No primeiro, íle *«ve cinco votos, co-
mo Dlb Luftl e Paulo Porto (os mais
votados numa lista de oito nemes).
No segundo empatou com Paulo Pôr-
to, por sete votos e, por fim, no últl-
tno escrutínio teve 0 Indicações con-
tra sete dé Paulo Porto,

Ademar Gonzaga foi escolhido em
üegundo escrutínio, ficando para fl-
nal com Paulo Emílio Sallee Ornes,
co-autor do livro 70 Anos do Clnem*
Brasileiro.

Quanto ao Conselho de Literatu-
ra, registrou-se unanimidade na Indl-
caçfio de Eduudo P:rtela, para con-
correr ao Golfinho 4e Ouro, e Peregrl-
no Júnior, para o EsUdo de St. A
reunlfio foi convocada apenas para
indicação de nome», mas os escrito-
res preferiram nfio apontar outros, de
forma que os dois jfi estfio cem as
prímlacóes conferidas. Restará, ape-
nao, a realização de nova reunlfio.

Manguinhos
aiuda sem

solução
As 01 famílias de ex-favelados

sem renda, obrigados a abandonar o
Centro do Habitação Provisória de
Manculnhos, porque o Conjunto
Drasil onde estavam alojadas encon-
tra-se em perigo de desabamento,
ainda nfio tem lugar para ir. A
maioria está alojada em casa de omi-
gos c parentes, mas existe uma gran-
de quantidade de pessoas dormindo
ao rclento e sem lugar para fazer as
refeições.

Os funcionários da Fundação
Leão XIII e da Cohab afirmam que
ce levantamentos nos demais cen-
tros de habitação provisória estão
sendo feitos desde o dia da interdi-
çfio, mas até agora só estão abriga-
dos os que têm renda suficiente para
ocupar os apartamentos da Cohab.
Dentro de alguns dins, serfio também
condenados os Conjuntos Guanabara
e São José e mais 2.250 pessoas fi-
carfio desabrigadas.

A possibilidade de remoção para
outros centros provisórios nfio agra-
da aos moradores e aos técnicos, pois
as casas estão em péssimo estado de
conservação.

Proibições do Detran
*

já causam
1

reboques
O Detran quer fazer cumprir as

proibições que determinou terça-
feira, quando dilatou os prazos de
estacionamento (trolbldo em várias I
ruas do centro da cidade. Ontem
foram multados 584 carros c rebo-
codos 21, em operação desenvolvida
pelo Serviço de Policiamento, oon-
tlnuando até derols do Natal. O Bri-
gadeiro Hermes dn Cama pretende
aumentar a repressão no centro da j
cidade, para conter o uflux- íesor-
denedo de veículos nessa época do
ano.

O estaclcnnmcnlo nas Luas dn
Alfândega, Senhor dos Passos, Re-
gente Feijó e Gonçalves Ledo —
proibido até as 18h — teve seu pra-
zo aumentado para ?0h. Outros lu-
gares, onde era permitido estácio-
namento aos sábados, também foram
suprimidos, como a Avenida Rio
Branco. Na operação desenvolvida
ontem, tomaram parte duas viaturas,
oito homens e quatro carres-rebo-
ques. O Detran não conta mais com
os carros-rcboqqucs particulares c o
serviço está mais lento.

ADVERTÊNCIA
operação-reboque com«v*

com um a carta de adverU.fi-
..* jfregada no pára-brisas, uo
Indo do motorista. Se o dono do car-
ro chegar antes do reboque, é só
tirar a enrta e sair com o carro, que
estará, entretanto, inír_clonado. Se o
reboque chegar na frente, 0 forro
irá pnra o depósito. A blit: de on-
tem foi nas Runs Sete de Setem-

I bro. Inválidos, Buenos Aires, La-
! vradlo, Srriador Dontns, Carmo e
I Avenida Presidente Vargas, quando
! diversos carros do DNER foram
• multados.

Resolvido a fazer laixaj de
orientação do tráfego o Brigadeiro
Gama estôv- com o Governador
Chagas Freitas terça-feira e conse-
guiu a liberação de uma verba espe-
ciai para compra de tinta. Diz êle
que a pintura nno sai mais depressa
porque c necessário entrar em en-
tendimentos com a Sursan antes,
para saber as ruas que vão ser rc-
capeadas.

As ruas que forem liberadas pe-
ia Sursan e pelas outras concessionâ-
rias de serviço público serão imedia-
tamonte atacadas. Na Zona Sul, os
trabalhos de pintura de faixas estão
prosseguindo cm ritmo moroso.

Sociedades
vão processar

Diana Camargo
t Porque rectamou da direitos
autorais da sua música — Karonv
Knranué — um dos maiores mces-
sos do último Festival da Cançio,
Diana Camargo está proibida, des-
de ontem, de entrar nas empresai
envolvida» com a assinatura do con-
trato de gravaçfio e execução da su»
música. , . . .,

Compositora de subúrbio, que
diz ter feito Karanu Karanu. « par-
tlr de "uma mensagem do astral".
Diana resolveu enfrentar as soeje-
dades arrecadador»» de direitos au-
torals, chamando-as de mafiosas e
denunciando o contrato, além de re-
clamar a falta de recebimento dos
direitos de execução de sua múslc».
A Cantagalo Empreendimentos, fir-
ma que administra quatro empresas
do gravações, entregará hoje. atra-
vés do advogado Paulo Goldrajch,
uma petição para processar Diana
por calúnia.

Diana afirma que até «gora só
recebeu um adiantamento, em duas
parcelas de Cr? 1.500,00. Justamen-
te por Isso ela é acusada de desço-
nhecer a lei dos direitos autorais.

PREFEITO PRESTOU CONTA
DE SEU TRABALHO: CAXIAS

r |!

O Prefeito Carlos Marciano de Medeiros prestou
suas contas
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Técnico mostra as obras

O Prefeito Carlos Marciano de Medeiros, de Du ,
que de Caxias, realizou, segunda-feira, às 9 horas, n.
Gamara Municipal,; uma explanação onde mostrou to
do o planejamento já executado por seu governo pa-
ra o próximo, ano, no setor de finanças e obras pno-
ritárias, no que chamou de "uma prestação de con
tas à cidade". y ' '

Na reunião tomaram parte as hderenças muni
cipais _ dirigentes sindicais, comerciantes, indus-
triais deputados e vereadores — que assistiram, dn
prefeito e seus auxiliares diretos, um completo rela-
to sobre as atividades da Prefeitura Municiai nes-
ses últimos cinco meses, através, inclusive, de diver-
sas plantas e organogramas. Depois, todos acompa- i
nharam o Prefeito Carlos Marciano de Medeiros até
o Mercado Municipal, onde foi inaugurada a primei-
ra das três passarelas sobre a linha férrea da Leopol-
dina, ligando as Avenidas Duque de Caxias e Plmio
Casado.

CASA ARRUMADA •]?¦
Agradecendo o integral apoio da Câmara Muni-

cipal, sem o qual nada se poderia realizar, o Prefeito
¦ Carlos Marciano de-^ Medeiros declarou que nesses

cinco meses de governo procurou "arrumar.a casa ,
deixando tudo apronto para executar o planejamento
iá elaborado, dando lima maior assistência ao setor
das obras prioritárias, visando dar ao Município _ a
infra-estrutura necessária e estabilizar a arrecaqaçao
municipal, que será aumentada. 7 ; . , ...

Na ocasião, o Prefeito,Carlos Marciano de Me
\deiros ressaltou a impbrtância do seu Plano de Obras

Prioritárias, elaborado pelo Departamento de. Obras
e Viacão e que,já no próximo ano terá sua execução

/ iniciada no valor total de 56 milhões de cruzeiros
I Dentre 

"ás 
obras anunciadas — construção de via-,

¦ Idutós, pontesí pontilhões, passarelas, drenagem e pa-
.¦¦ vimentação de logradouros 

-públicos — a. mais im-
\S portante é o, Centro de Educação Física e Desportos

de Duque de Caxias, que será construído no Jardini
\ Primavera à margem da Rodovia Washington Luiz

(BR-135), com capacidade para abrigar 30 mil crian-
cas e contando com tôdàs as instalações necessárias
para a prática de esportes, inclusive piscina olímpica.

DIVIDAS PAGAS
Disse, ainda, que durante os seus cinco meses/dp

governo, as dívidas da Prefeitura, contraídas na 'ad-
ministração passada, foram pagas e que-as obras mi-
ciadas na gestão anterior à sua, terão continuidade,
"èm caráter prioritário, mesmo não sendo as ideais
ParSVSrHadon,°o Prefeito Carlos Marciano ae
Medeiros ressaltou a importância do aumento da ar-
recadação tributária — o Orçamento Municipal foi
triplicado, de 25 para 74 milhões de cruzeiros — pa-
ra a execução desse plano de obras, sem que seja ne-
cessário aumentar os impostos, mas graças a dinami-
zação da máquina arrecadadora.
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Leve
sempre junto de vo^câ em. c^sa, no trabalho,
nos fins de semana, em qualquer altura ou latitude,.
imponha ao calor a sua primavera, agora condensada
no novíssimo turbo circulador arno.
em plástico de alto impacto ",-.

nada das vibrações incômodas dos aparelhos de metal.
usado à noite, não perturba o sono. , ¦

mais resistente que o metal, e muito mais leve.
não descasca, não risca, beleza perene. ^

nova concepção em arejamento . ,
grande hélice e possantes pás, em rotações mais lentas^

que os ventiladores comuns, proporcionam grande
destacamento de ar, sem o ruído próprio da alta rotação.

I'-" ¦¦;¦-. ,7 ,,, \

i

NovíssinfUITlJO

_H - - —-Am \ H_. H IÊm / w __k \W I H ' ^_l -___ H ¦ I m
, \ -fl __f fll ZL \ fl. \'"v >'< i• / ___. flk ?_! VI II ^m__-___________4__I- ¦¦ ÀM WA H —__>_*-———^ i ^H I mJ /

_¦ __^^^^^^fl ____,! í' V. B ^Wa\ —^
.— — 

~
\ x ' V

\\zz _v - \\ \ \ ; . :- v" • - . . •'¦¦¦ ¦¦ , - .¦ ¦' ¦".. -
y%

7 v

grade giratória com aletas direcionais'.
para orientar o fluxo do ar. 1

dupla função: circulador ou exaustor, dois problemas,
resolvidos com um só aparelho, como circulador
refresca o ambiente, como exaustor renova o ar.

5 velocidades controladas por botões,
produzindo desde uma brisa í
leve até uma rápida circulação. v 

' ¦ ;
emals-; ,. i. - yV\ ¦ ¦ \"

alça móvel: fácil transporte,
suporte opcional: adaptado ao corpo do aparelho,

torna mais versátil a sua colocação em qualquer posição,
motor arno, claro, "aquele" motor. ,1
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1.° CADERNO

Mim
SÉRGIO FIGUEIREDO

Ainda em junho último, logo depois que
Nixon anunciou no dia 15 as medidas econômi-
cas dos EUA que aprofundaram uma crise mt>
netária mundial, essa coluna informava: "O Go-
vêrno brasileiro, podemos garantir, tem infor-
mações categorizadas estimando que a solução
da crise virá com uma combinação da proposta
européia (desvalorização do dólar em relação ao
ouro) com a proposta americana (revalorização
de outras moedas). O percentual de cada lado,
isto é, da desvalorização do dólar e revaloriza-
ção média de outras moedas, deverá estar cm
volta de 6 por cento."

De resto, repetimos essa informação ao
correr da crise, acrescentando um ou outro d«;-
talhe secundário novo.

Fazemos êsse registro para demonstrar quo
o Governo brasileiro estava "por dentro" do
que se passava.

!
Há poucos dias, explicávamos que uma coi-

6a é desvalorização efetiva do dólar (diminuição
do número de onças que compra) e outra é des-
valorização relativa do dólar (aumento da co-
tação de outras moedas em relação à ameri-
cana).

A desvalorização efetiva do dólar já agora
admitida oficialmente por Nixon, significa uma
vitória européia e japonesa, pois rompe a inex-
pugnabilidaae da moeda americana como moeda
de reserva, abrindo caminho para discussões de
uma nova medida monetária internacional, com
base em direitos especiais de saque.

Além desse aspecto, a medida significa que
os países que têm ouro, passem a poder, com
êle, comprar mais dólares.

-:o:-

Em vez de vitória há quem diga que a des-
valorização do dólar não passou de um consolo

Èara 
os paises europeus e Japão, aos quais os

UA queriam impor uma violenta revalorização
de suas moedas, que diminuiria substancialmen-
te sua capacidade de exportar, trazendo refle-
xos gravíssimos sóbre suas necessidades de ex-
portação e conseqüentemente sobre suas econo-
mias internas.

Com a gangorra anunciada (desvalorização
$ US simultânea) as moedas européias terão
uma revalorização média bem menor do que
aquela desejada pelos americanos.

-:o:-

Desvalorização de moeda significa imedia-
tamente diminuição da capaddade do importar
de um país e elevação da capacidade do exportar,
sabendo-se que crescimento de exportações, mo-
dernamente, tem o sentido virtual de aumento
da renda interna.

i.

Revalorização, obviamente, tem o sentido
inverso.

A criação da sobretaxa às importações pe-
los EUA teve êsse significado: pressionar os pai-
ses europeus e Japão para valorizarem suas
moedas.

O Brasil e os países da América Latina en-
traram de "gaiatos' como se diz na gíria.

Agora, substituiu-se a sobretaxa pela so-
lução gangorra (desvalorização US $ — valori-
zação outras moedas) aliviando-se a situação na-
cional e continental.

-:o:-

G Brasil, como prevíamos, acompanhará" o
dólar. Se não o fizesse estaria praticamente re-
nunciando à competição no mercado norte-ame-
ricano, onde nossos produtos teriam seus pre-
ços aumentados — como vai acontecer com os
europeus e japoneses.

Acompanhando o dólar, o Brasil mantém o
nível competitivo de seus produtos com os nor-
te-americanos nos EUA e no mercado mundial
e yê melhorar nossa posição em relação aos pro-
dutos europeus e japoneses.

Tudo que se disser, em favor ou ao con-
trário, além disso,' é secundário.

Expressas
# Chico Buarque volta às origens: vidrado
em circos, como deixou bem claro em A Banda,
à sua música de maior sucesso, pretende alugar
um circo na Zona Sul, cuja capacidade é de
3.500 pessoas, a fim de montar com grande
elenco um show para estrear na primeira quin-
zena de janeiro • Nosso colega e amigo Car-
los Chagas é o novo chefe da Sucursal do Esta-
dão em Brasília • Infelizmente, não podemos
registrar todos os cartões de Natal que rece-
bemos, mas é lima beleza o do Sr. João Cabral,
presidente do Banco dò Estado de Minas Gerais,
com uma bela gravura de Guignard • Teve a
melhor receptividade a criação da Audipec —
Mercado de Capitais, empresa presidida por Mar-
ceio Lobo Maenado, com especialização em aná-
Uses e estudos sobre underwriting, fusões, in-
corporações e financiamentos — bem como as-
sessoria a departamento de acionistas • Ar-
mando Salgado Mascarenhas convidando para a
inauguração, hoje, das novas instalações no Rio
(Avenida Rio Branco, esquina de Rosário) do
Grupo Financeiro /Bandeirantes (Gilberto Fa-
ria) • Mediei cancelou sua vinda ao Rio por re-1
comendação do seu médico particular, Eduardo
Faraco, reitor da Universidade do Rio Grande
do Sul — o qual está certo em que num Presi-
dente da Republica, até uma simples gripe me-
rece respeito ©Batista Ramos^presidente da
Arena: '"Prefiro deputados obedientes a depu-
tados inteligentes". Depois dessa jóia, eviden-
temente, Batista já era presidente da Arena, car-
go para o qual foi escolhido o Senador Filinto
Müller. —• V

Caixa Econômica quer que
penhor tenha nova imagem

A nora agíncla central de penhores de
jóia* da Caixa Econômica Federal, que
funciona num prédio na esquina da» Ava-
iiida* Almirante Barroso e Rio Bran:o,
onda tudo é funciona! e moderno, mostra
bem a nova ílloaofW desse órgão, que vUa
principalmente transformar o mutuário em
cliente e o penhor numu transação bancária.

A mudança do velho prédio da Aveniia
Treie de Maio para c novo edifício da CEP
vem causando grande descontraçio noa mu-
tuárlos, que ali se •entera mais à vontade
• desfez aos poucos, f. Idéia de "vergonha"
que muitos sentiam do penhor. Un"- balnn-
çr> suíça, de alta precisão — que é capai
de indicar até a diferença de piso entre um
papel em branco e outro escrito — espo-
clalm-nte para pesar brilhantes é um dos
símbolos dessa mod-nil-açfio. Também os
guichés de separação <do tipo bala) foram
extintos e a entrega de Jóias é feita num
baleio aberto..

Partindo do principio de que um mutua-
rio ó um cliente e um cliente é um amigo,
a Caixa Econômica está dando a verdadeira
vis&o do que é o penhor: uma operação es-
tiitamente comercial. O comportamento das
pessoas que ali comparecem Já é outro. Ês-
táo calmas, descontraídas, como se estives-
sem num banco objetivando um empréstimo.

A nova agência conta com 14 balanças
de precisão seml-automátlca para a pesa-
gem de Jóias, além da balança suíça dc alta

precisão, utilizada para pesar pedru pre-
ciosas, estabelecendo os quilates e cujo custo
foi de Cr| 7 mil. A calxa-forte ocupa uma
área subterrânea de 000 metros quadrados
p foi projetada pela mesma equipe que
construiu o do Forte Knox, nos Estados
Unidos.

A aeç&o de penhores possui vltrala e oa
diversos balcões de atendimento lembrara
exatamente oa de um grande banco. Tam-
bém foi instalada uma moderna arvore de
natal, em forma de um dodecaedro trancado,
de cinco metros de altura, com 120 pecas
dc alumínio c 20 lâmpada* que piscam ai-
lemadamcnte, numa profusão de córes e re-
flexos. Essa Arvore simboliza o agradeci-
n.cnto da Caixa & todos os seus clientes e
íoi criada por três Jovens: P. N. de Alencar
Barreto, Erasmo de Holanda (ideallzador) e
Vanda Roxo.

O movimento di penhora 6 maior -m
fevereiro, més do carnaval e marco, por
causa da anuidade escolar. De novembro em
diante, é maior o número de resgates, pois
com o 13.° salário a maioria das pessois
procura retirar suas Jóias ou mercadorias,
para em Janeiro penhorá-las de novo.

Qualquer objeto penborado aó Tal a Jei-
láo depois de um mês de vencimento da
cautela, mas o mutuário pode resgatá-lo
na hora do pregão, pagando o que deve ou
uma taxa de afastamento de 5% do valor
devido.

Menor seqüestrada
na Favela de Ramos

Um mulato de estatura mediana, de
cerca de 30 anos, nariz achatado e lábios
grossos, que usava camisa azul, calça es-
cura e gravata preta e carregava uma ma-
leta tipo 007, seqüestrou na tarde do têr-
ça-íelra a menina Hélla Carsiano Pereira,
de 10 anos, na casa dos pais, na Favela
da Praia de Ramos.

O raptor, que se dizia corretor de se-
guros, visitou durante toda á tarde os mo-
radores da favela, mas não apresentou ne-
nhum documento, nem disse o nome da
companhia em que trabalhava. Após con-
versar com o pai de Hélla, José Salvino
Pereira Filho, pediu à menina que o acom-
panbasse até o ponto de ônibus, que fica
fora da favela. O pai concordou e Hélla
não apareceu mais.

Depois de ter procurado inutilmente
pelos arredores, José Salvino dirigiu-se ao

posto policial da favela, de onde saiu para
novas buscas em companhia dos soldados
de serviço. O cão pastor de José Salvino,
Rex, também ajudou a procurar e por três
vêzer, seguiu o rastro da menina até um
ponto de ônibus que fica na Avenida Bra-
sü.

O seqüestro foi comunicado à 22a. De-
legada, que enviou mensagem por telex
às demais delegacias da Guanabara, mas
as pistas são poucas. Apenas um vizinho
disse ter visto o raptor embarcar em um
ônibus, com destino a São João de Merltl,
levando Hélla pela mão. Poucos minutos
antes de Ir à casa de José Salvino, .o ho-
mem foi visto em um armarinho, quando
falava ao telefone, mas não se sabe para
onde foi a chamada, nem com quem con-
versava.
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Cantora
CLAUDIA

Revelajão Majeulina
ANTÔNIO CARLOS o dOCAFE

Revelação Feminina
MARIA CREÜSA

Ahfe
MARIUAPERA

Ator
FRANCISCO CÜOCO

. Animador
SILVIO SANTOS
Apresentadora
HEBE CAMARGO

Narrador Esportivo
GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA

%

Humorista \
J0 SOARES

Locutor de Noticiário
CID MOREIRA.

Melhor Jurado
J0SÊ FERNANDES e HENRIQUE LOBO
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Comercial de TV
DAN0NE
Melhor Programa de TV

SILVIO SANTOS
Melhor Novela
O CAFONA
A Figura móis Elegante da TV
MÁRCIA DE WINDSOft

Quem Você mais Gosta na TV
SILVIO SANTOS
Melhor Filme do Ano (Seriado)
MARCOS WELBY

A Figura mais Bonita da TV
TÔNLA CARRERO E DINA SFATT

Melhor Músiea do Ano
CONSTRUÇÃO • E AMADA AMANTE .
Comentarista Esportivo
J0AO SALDANHA • E RUI PORTO

Melhor Cantor
ROBERTO CARLOS0
E CHICO BUARQUE DE HOLANDA

• • votados por unanimidade
TROFÉU ESPECIAL-k

0 Troféu serd onftogue na
Festa de 9.» Aniversário do
Programa SILVIO SANTOS
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STM cassa despacho
contra ex-Comandante

Por unanimidade, o Superior Tribunal Müller decidiu
ontem cassar o despacho do Juiz José Bezerra Filho, da
2* Auditoria da Aeronáutica, pelo qual o magistrado »«»beu
denúncia oferecida contra o ex-comandante da 3» /.on»
Aérea. Brigadeiro Francisco Teixeira, e 40 outras P™-
acunadaa de atividades subversiv»* na Base Aérea de bania

Õs latos constantes da denúncia ocorreram durante o
Governo do Sr. Jofio Goulart. A declsfio do STM íoi com
base no parecer do procurador geral da Justiça MUitar, Rui
de Lima Pessoa, que entendeu nüo existir crime capitulado
na Lei de Segurança Nacional, de natureza subversiva. No
Inquérito, figuram ainda como Indiciados os Coronéis-
aviadorca Rui Moreira Lima e Mudo Svorzell.

Oa advogados Egidlo Lopes Enel e Rosa Maria Car-
doso representaram, ontem, junto ao STM, contra o diretor
do DCI (ex-OperaçSo Bandeirante), pelo fato de manter
presa o estudante Aírton Mortatl, desde o último dia qua-
tro de novembro, sem que tenha sido comunicada a prisão
à autoridade judiciária competente. Os advogados junta-
ram a representação informação dos familiares do estudan-
te, segundo a qual, o mesmo teria sido preso por agentes
de segurança em Sfio Paulo.

Na Procuradoria Geral da Justiça Militar, o subpro-
curador Silvio Barbosa Sampaio deu parecer no sentido de
que o STM nfio tome conhecimento, com base no artigo 10
do Ato Institucional n.o 5, do habeas-corpus impetrado em
favor da estudante Maria de Fátima Pinto de Oliveira, quo
se encontra presa desde o dia 29 deoutubro último,

ENCERRAMENTO
O Juiz Teócrlto de Miranda, titular da 1» Auditoria da

Aeronáutica, promoverá dia 20, às 15 horas, na sede da-
qucle juízo, reunião comemorativa do encerramento do ano
judiciário. Após aquela data o STM entrará em recesso,
retornando ás suas atividades judiciárias no período de 6 a
17 de janeiro, depois do que o Tribunal Pleno entrará em
gozo de férias até a segunda quinzena de março. Durante
o período de férias, o presidente do STM, Almlrante-de-
Esquadra Waldemar de Figueiredo Costa, poderá apreciar
cd-referenduro do Tribunal, os recursos de habeas-corp-M,
conforme determina a nova legislação judiciária militar.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
AVISO

CONCORRÊNCIA N.° 3/71
(AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA

APARTAMENTOS FUNCIONAIS)
A Comissão. Permanente de Licitações chama a

atenção dos interessados para a errata do Edital da
Concorrência n» 3/71, publicada no Diário Oficial da
União, de 13/12/71, referente a camas e colchões, cujos
itens passaram a ter as seguintes medidas:

Item 14 — Cama de casal, 1,90 x 1,40 m'" 18 — Cama de solteiro, 1,90 x 0,90 m" 26 — Colchão de espuma, 1,89 x 1,39 m" 27 — Colchão ortopédico, 1,88 x 1,38 m" 28 — Colchão de mola, 1,88 x 1,38 m" 29 — Colchão de espuma, 1,89 x 0,79 m
Com referência aos colchões, deverá ser aprésen-

tada amostra de tamanho reduzido, que comprove a
natureza da parte interna e do revestimento.

Brasília, 1 de dezembro de 1971
ATYR EMILIA DE AZEVEDO LUCCI
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações
VISTO:

LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA
Diretor-Çeral 48300

A PEDIDO
Havendo chegado ao meu conhecimento que a

Sra. Margarida Barrozo de Campos, dizendo-se casada
utiliza indevidamente, no Rio e em Nova Yorkj o so-
brenome ARMANDO, pertencente ao signatário venho,
a bem da verdade, esclarecer o seguinte: a referida
senhora íoi casada com o signatário que, íundamen-
tado em Injúria grave, moveu-lhe uma ação de des-
quite litigioso qüe teve sua decisão exarada por sen-
tença do MM Dr. Juiz da 6* Vara de Família da Gua-
nabara em 24 de junho de 1963 • pela qual a ré foi
considerada cônjuge culpado, perdendo o direito ao
uso do nome do marido, voltando portanto a só poder
utilizar seu nome de solteira, MARGARIDA BARRO-
ZO DE CAMPOS.

A sentença acima foi confirmada em Instância
Superior no dia 15 de setembro de 1964. Vê-se por-
tanto que a senhora em questão, não somente é des-
quitada, como não pode continuar usando o sobreno-
me de seu ex-marido, isto é ARMANDO, com o qual,
inclusive, apresentou-se em um programa dc TV do
Sr. Flávio Cavalcante. Tal utilização, sendo indébita,
somente poderá possuir finalidades ilícitas.

Agradecendo a publicação da presente carta, que
vem salvaguardar meus interesses e a honorabilldade
do meu nome, firmo-me

Atenciosamente
Carlos Alberto de Carvalho Armando
R. Vitor SUva, 75 — Tristeza
Porto Alegre — RS

COLUNA
sas

GUIANA — Quarenta opera-
rios brasileiros foram expul-
sos de Caiena recentemente,
porque trabalhavam olandestl-
iminente na Guiana Francesa,
segundo fontes de Parts, a
imprensa brasileira tinha
anunciado terça-feira que tra-
balhadores foram expulsos por
terem participado de uma gre-
ve que provocou desordens em
Caiena.

DESVIO — Após tomar conhe-
cimento de que os desvios de
dinheiro dos cofres estaduais
sobem a Cr$ 1,4 milhões, o
Governador Rondon Pacheco
enviou ao Ministro da Justiça
o pedido de aplicação das san-
ções do Ato Institucional nú-
mero 5, contra funcionários pú-'
blico;; de Minas Gerais. Os prin-
clpaia autores dos desfalques
sfio: Osvaldo Silva, ex-tesourel-
ro Geral do Estado, responsa-
vel pelo "estouro" de Cr$ 300
mil, Ernesto Dias Loureiro Fi-
lho, ex-Diretor de Rendas do
Estado e Delegado Fiscal na
cidade de Aimorés, responsável
por Cr$ 600 mil, e Germlnto
Santos, que desviou Cr| 300
mil.

BANCÁRIOS — Para come-
morar a conquista das férias
de 30 dias, uma das mais an-
tlgas aspirações da classe, os
bancários cariocas estarão reu-
nldos na sede do seu sindicato,
às 20 horas de hoje, para a
chopada da vitória, durante a
qual será festejada também a
consecução do aumento sala-
rial de 25 por cento. Os barris
de chope começarão a ser
abertos logo após a solenidade
de posse da nova diretoria do
órgão classlsta, eleita para o
triênio 1971/74.

MARIEL — Um telefonema
anônimo mobilizou ontem de-
zenas de policiais para prender
Marlel Marlscott. O informan-
te dizia que Marlel havia se
comunicado com seu advogado
e marcado um encontro nas
proximidades da TV-Rio, às
11 horas. O prédio foi cercado
pelos policiais que esperaram
inutilmente até as 12hl5min.

ACIDENTE — Um avião mo-
nomotor construído por alu-
nos da Faculdade de Engenha-
ria Industrial da Unlvcrsida-
de Estadual de Jolnvele, caiu
na tarde de ontem, nas pro-
ximidades do aeroporto de
Jolnvile. O aparelho era pilo*
tado pelo acadêmico Néllo
Frederico Probs e tinha como
acompanhante seu colega Rei-
naldo, que ficou ferido sem
maior gravidade. Morreu Né-
lio. o mais entusiasta nas
construções do protótipo.

CONVIDADO — Dlzzy Gil-"espie. 54 anos. seus cinco mú-
slcos e um jornalista, passa-
ram em transito pelo Galeão
com destino a Sfio Paulo pa-
ra fazer, esta noite, uma uni-
ca apresentaç&o no Teatro
Municipal Paulista. Hoje êle
estará de volta ao Rio de Ja-
nelro e será a principal atra-
çfio na Inauguração do novo
auditório da TV-Globo, na
Lagoa, e na sexta-telta segue
para Buenos Aires.
REIMPLANTE — O estado de
saúde do lustrador, de móveis
Dlmas Alves Lopes, que teve
o braço direito re'molantado
sibado. «Inspira cuidados, em-
bora esteja evoluindo favora-
velmente". O boletim distri-
miido pela dl-eção clinica do
Hosnital Ernesto Dorneles. on-
de foi realizada a operação
aue durou 12 horas e mela, ex-
nllca que "dado a natureza de
tais casos, o sucesso da relm-
plantação nfio poderá ser vi-
rifleado antes de decorrido,
no mínimo, dez dias após a
cirurgia" ainda que o estado
do membro reimplantado"evolua satisfatoriamente".

KERALUX S. A. - IND.' C0M.g DE AZULEJOS
E PISOS CERÂMICOS

AVISO AOS ACIONISTAS
\

Os títulos acionários, relativos ao aumento de Capital de
Or$ 24.000.000,00 para.CrÇ 26.500;000,00 deliberado pela Assembléia Geral
Extraordinária de, 19 de novembro de 1971, encontram-se à disposição dos1 se-
nhores acionistas. ¦ .. . .,-.''-.

Em qualquer caso, os títulos deverão ser retirados pelos próprios titu-
lares ou procuradores devidamente credenciados, contra apresentação do re-
cibo (côr amarela) na CORRETORA NACIONAL DE FUNDOS PÚBLICOS
LTDA., sito à Praça 15 de Novembro n? 20 — 4» andar, conj, 413/416, no
horário das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, a partir desta data. 48302
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Aplique no Fundo que jà
rendeu 21.500% até agora:
Condomínio Crescinco de
Reinversâo.

GRUPO
UNIÃO
DE BANCOS
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COLUNA
SETE

petiiôm;o — Foi concluído
anteontem um acordo en-
tre a Petrobrea e o Iraque pa- .
ra a, venda de petróleo cru e
outros produtos da Irak Na-
tlonal 011 h Petrobrás. Fontes
da Embaixada do Iraque revê-
laram que se trata de um
acordo "bastante grande'' e
que devera ter a duração de
S anos, de 1071 a 1975. Revela-
ram essas fontes que ha ainda
outros acordos em vista. As
negociações por parte do Ira-
que foram realizadas pelo Pre-
sldente da Irak National OU,
Adnan Al-Eassab, que retor-
nou ontem à Europa. Segundo
as mesmas fontes, além das
negociações com a Petrobrás,
a vinda do Presidente do Irak
National OU ao Brasil fo-
ram motivadas pelo desejo de
manter relações comerciais
com o Brasil, tendo em vista
a crescente expansão Indus-
trlal brasUeira.

AÇÜCAR — Dados divulgados
ontem pelo Instituto do Açu-
car e do Álcool Indicam que as
exportações de açúcar e méis
residuais alcançaram ÜS$ ..
155,2 milhões êste ano, para
um volume global de 1,5 ml-
lhao de toneladas, contra OS$
128,7 mjlhóes no ano passado.
O aumento em 1971 será, por-
tonto, de 20,5 por cento, no
valor. -

No período de Janeiro a no-
vembro foram exportadas ...
1.054.370 toneladas de açúcar,
por TJS$ 125 milhões. Para os
Estados Unidos foram vendi-
das 441.0*7 toneladas e para
o mercado livre mundial ....
613.323 toneladas (no valor de
US$ 55,2 milhões). As expor-
tações de melaço, na sua tota-
lidade, representaram aproxl-
madamente USS 5,7 milhões.

Para dezembro estáo progra-
mados embarques, para os dl-
versos mercados, no total de
179.325 toneladas, no valor de
üs$ 24,5 milhões, sendo 115
mil toneladas (USÍ 18.9 mi-
lhões) para o Estados unidos
e 42.181 toneladas para o mer-
cado livre mundial (US* 5
milhões); Além disso, mais 8
mil toneladas (USS 612 mil) de
açúcar serfio ainda embarcadas
neste mis, para consumo nfio
humano.

31 ¦ ¦¦

OMENTO — Ajrodução bra-
slleira de cimento Portiand,
nos 10 primeiros meses deste
ano, alcançou 8.009.799 tone-
ladas, superando em 8,7 por

, cento a produção conseguida
no mesmo periodo em 1970, de
7.373.185 toneladas. O Estado
de Sfio Paulo liderou a produ-
çfio deste ano com 2.263.384
toneladas, substituindo o Es-
tado de Minas Gerais, que em
70 íoi O líder com 2.093.691
toneladas mas que êste ano só
produziu 1.902.839 toneladas.
O Estado do Rio de Janeiro
manteve a sua terceira' coloca-
ção com uma produção de ...
1.283.760 toneladas contra ...
1.038.281 no ano passado. Em
quarto e quinto lugares Situa-
ram-se os Estados de Per-
nambuco e Paraná, respectivo-
mente.

CONFECÇÕES t- Represen-
tantes de firma norte-ameri-
canal especializada, em Impor-
tar confecções, especialmente
artigos de malharia para mu-
llheres, homens e crianças, es-
tarão em São Paulo no dia 13
de janeiro a fim de tomar co-
nheòlmerito das confecções
brasileiras, estudando a possl-
blUdade de compra.

DATAMEC — Cientistas mem-
bros da Academia Nacional de
Ciências dós Estados Unidos
estiveram ontem, em visita de
observação na Datámeo S/A
— Engenharia de Sistemas e
Processamento^ de Dados. O
propósito da visita é posslbi-
lltar trocas de experiência
dentro do setor.

ALCALIS — A _JCompanhla
Nacional de Alcalls adiantou
como da ordem de 8,6 milhões
de cruzeiros ó faturamento
obtido em setembro último,
còm as vendas de 10.720 tone-
l__as de barrUha e 1.654 de
sal refinado. Naquele mês, fo-
ram produzidas 10.319 tonela-
das de barriihò, 6.985 de cal e
1.069 de sal reílnodo.

AÇO — O Instituto Brasileiro
de Siderurgia dá conto de que,
entre janeiro e setembro, a
produção nacional de aço-em-
lingotes somou 4:394.328, tone-
ladas, 10,4 por cento superior
_ produção de igual periodo
de 1970. Os laminados de aço,
segundo o D3S, atingiram, no
referido periodo deste ano, o
volinèe de 3.608.498 toneladas,
16,6 por co-*0 maior que a
obtida de Janeiro a setembro
dò ano passado. | ;-

BIB--— O presidente do Banco
Interamericano de Desenvol-v
vimento, Antônio Ortiz Mena,;
anunciou ontem, o nomeação
de Henry J. Constanzo como
vice-presidente executivo dês-
te banco a partir de;l» de ja-
nelro.de 1972. Substituirá T
Graydon üpton, cuja renúncia
se tornará efetiva a 31 de
rjewnibr© do corrente.

Secretários decidem

por novas isenções
As empresas brasileiras que vencerem concor-

rendas internacionais, respaldadas por créditos de
instituições financeiras do exterior, serão beneü-
ciadas com todos os incentivos concedidos à expor-
tação, mesmo quando o equipamento fôr destinado
ao mercado Interno — decidiram ontem os secreta-
rios da Fazenda de todo o Pais, reunidos em Bra-
slllfl com o Ministro Delfim Neto.

Durante a reunião foi também aprovado um
convênio que considera a embalagem utilizada nas
exportações de frutas frescas como produto Indus-
trlaUzado, o que permitirá sua inclusão no. bene-
ííclos fiscais inerentes às exportações. O convênio
beneficiará as exportações de abacaxi do Nordeste
e de banana do Vale da Ribeira, esta última recen-
temente prejudicada pela sobretaxa argentina de
15 por cento.

COMO EXPORTAÇÃO

O Ministro Delfim Neto, explicando os benefí-
dos concedidos às empresa, vencedoras de concor-
rendas intemadonals dedarou que esta equipara-
ção (isenção do IPI e do ICM e demais vantagens
dadas às exportações), se justificada pelo fato de
que, numa concorrênda internacional apoiada em
créditos de Instituições do exteriorl a partldpação
da empresa brasileira assume todos as caracterls-
ticas de uma operação de exportação, considerados
os seus efeitos sobre a balança de pagamentos.
Os maiores beneficiados com os referidos incentivos
serão os Estados onde se. realizam os maiores es-
íorços de investimentos na infra-estrutura dos ser-
viços de energia elétrica, portos, siderurgia.

Segundo o texto aprovado pelo ministro da Fa-
zenda e secretário., "serão isentas as saldas de pro-
dutos de origem nadonal destinados à Instalação,
ampliação ou reequipamento de empreeiidlmentos
industriais julgado, de interesse nacional, quando
o fornecimento seja resultante de coleta de preços
entre produtores nadonals e estrangeiros, e feito
contra o pagamento de instituições financeiras in-
temacionals ou de entidades governamentais es-
trangeiras."

Uma vez que o empreendimento seja definido
como de interesse nadonal, o Ministério da Fa-
zenda emitirá certificado garantindo a isenção do
IPI e o Estado onde se localize a empresa conce-
dera, automaticamente, a isenção de ICM.

Foram isentas também do ICM: as exporta-
ções de aspargos em estado natural (solidtação do
Rio Grande do Sul), a fabricação de rações e as
exportações de açúcar cristal realizadas através do
Instituto de-Açúcar e do Álcool, as saldas de pesca-
do em estado natural, congelado e salgado, e, fl-
nalmente, foi prorrogada por mais um ano a isen-
ção do ICM para carne verde, mantendo-se a ori-
en tação que já vinho sendo seguida no sentido de
mão onerar os produtos Indispensáveis à alimen-
tação.

Durante a reunião foi aprovada ainda a isen-
ção do ICM nas transferências de bens, do ativo
ou 4o estoque, nos casos de fusões ou incorporação
de empresas aprovadas pelo Cofie.

Ações, carne ^ café
na pauta do CMN
A reestruturação da sistemático do IPI, o novo

capital minimo dos bancos particulares, as ações pre-
ferenciais ao portador emitidas pdas entidades finan-
ceiras, as fusões de usinas de açúcar, o novo plano
nacional do carne e o aumento dos recursos para re-
Investimentos no lavoura cafeeira compõem o longo
pauto paro o reunião do Conselho Monetário Nado-
nal, que deverá realizar-se hoje, em Brasília.

O problema do café e o do IPI eram considerados
ontem os de maior importânda pelos assessores go-
vernamentals que, entretanto, consideravam como
provável que a questão da lavoura cafeeira seja ape-
nas discutida, sem que lhe seja dada uma solução
final.

Ainda em relação ao café, informavam técnicos
do Governo que a Intenção é aumentar a renda paro
o produtor. Quanto ao IPI, cuja sistemático de reco-
lhimento deverá ser simplificada, considerava-se
também possível a diminuição de suo incidência em
alguns setores considerados preferenciais "pelo Govêr-
no. A questão da fusão de usinas de açúcar seria um
assunto a ser resolvido sem grande margem de dis-
cussão, uma vez que os pedidos de fusão a serem
apresentados já receberam a aprovação do IAA. Sabe-
se que os pedidos de fusão de usinas a serem debati-
dos referem-se quase exclusivamente à Região Centro-
Sul do Pais. _

PLANO DA CARNE
O Plano Nadonal da Carne, que deverá ser apro-

vado hoje pelo Conselho Monetário Nadonal, foi
apresentado ontem, em Brasília, pelo Ministro Orne
lima. A grande modificação do novo plano, como já
havia sido divulgado, está no vincalação das expor-
tações à garantia de estocagem do produto, a fim de
atender io abastecimento interno no período de en-
tressafro.

, O plano, prevê, para o Brasil Central, umo esto-
cagem de uma tonelada para cada li de produto ex-
portado. Esta vinculação somente começará a vigo-
rar depois que forem exportadas as primeiras 25 mil
toneladas do produto.

No Rio Grande do Sul, os critérios serão outros:
para cada cinco toneladas exportadas deverá haver
estocagem de uma tonelada de carne paro o mercado
Interno. A vinculação, no caso, somente vigorará de-
pois que forem exportadas, Uvremente, trinta mÜ to-
neladas de carne, as quais, como no caso do Brasil
Central, serão distribuídas pela Cacex, segundo a tro-
dlção.

O Ministro Orne Lima revelou também estima-
tivas de exportação de carnes, segundo as quais o
Brasil exportou 124 milhões de dólares, até outubro
último.

Velloso
destaca

objetivos
O Ministro Rela Velloso,

do Planejamento, afirmou,
ontem, durante a abertura
do Encontro Nacional de Se-
cretários de Planejamento,
em Brasília, que "o ano de
1972 poderá ser o da tecno-
logia industrial no Brasil,
assim como 1971 foi o da ex-
pansão de capacidade no se-
tor Industrial".

Falando cm presença do
Ministro Costa Cavalcanti,
do Interior, ressaltou três
objetivos a serem atingidos
no que se refere ao Sistema
Nadonal de Planejamento:
O A idéia de que realmen-
te venha a prevalecer o in-
terésse nacional em relação
a interesses regionais e es-
taduais;
0 O objetivo de eficiência
do setor público, através de
uma divisão de trabalho ade-
quada entre a União e os
Estados, em que se evite a
superposição, e através da
qual sejam transferidas pa-
ra os Estados tarefas exe-
cutivas de sentido mais lo-
cal.
a) O acompanhamento dos
desequilíbrios de renda, de
modo que a União possa
realmente exercer uma ação
moderadora e de fomento,
com o objetivo, prindpal-
mente, de proporcionar aos
Estados de renda mais baixa
a oportunidade de desenvol-
vimento e a integração no
mercado nacional

Brasil e Japão acertam
nova base de cooperação

FUNDO EMISSOR D£
KVVESTÍME]^

INFORMA:
Valor das subscrições até. 14.12.71 ., v

Cr$ 114.702.575,22
Valor da Cota em 31.12.70

Cr$ 1,5553
Valor da Cota em 14.12.71

Cr$ 2,4367

EMISSOR S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO B INVESTIMENTOS
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS — _. .., „,__
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Em reuniáo de duas horas e mela,]
ontem, em Brasília, cora a missão do
governo japonês chefiada pelo Sr.
Toshlo Doko, o Ministro Delfim Neto,
da Fazenda, discutiu as bases para a
reformulação da política econômica en*
tre o Brasil e o Japão, de forma a
adaptá-la à nova conjuntura das re-
lações econômicas mundiais.

•
Os entendimentos, iniciados em

novembro, em Tóquio, pelo Ministro
Vilar de Queiroz, chefe da Assessoria
tntemadonal do Ministério da Fazen-
da, versaram, basicamente, sobre a eco-
veniênda de ser assegurado sensível
aumento nas exportações brasileiras de
matérias-primas e produtos allmentl*
dos para o Japão, mediante a assina-
tura de contratos a médio e longo pra-
zos. Em contrapartida, a Indústria ni-
põnica deverá fornecer equiaamentos
para diversos projetos brasileiros de
grande vulto, tanto na Infra-estrutura
como nos setores industriais e de mine-
ração.

Também foi objeto de negociações
a aplicação, no Brasil, de vultosos in-
vestimentos mistos para a exportação
de nossos produtos, constituídos de ca-
pitais japoneses e de empresas publicai"
e privadas brasileiras. Entre os proje-
tos que poderão ter execução conjun-

ta, está o de uma usina iider_r_ica,
para aproveitamento do minério da Zo-
na da Serra de Carajás, na Amazônia.
desíinanflo-se o aço produzido à expor*
tação para laercadcs intern-donais. A
participação japonesa do projeto já fó-
ra aventada pelo presides** da Nlpon
Steel e a fábrica, que náo está incluída
oo programa siderúrgico nadonja, já
aprovado, produziria 10 S-übões de pro-
dutos semi-acabados, arnialmente.

Durante os ecteadiznentos, o chefe
da missão ressaltou a confiança do go-
vèmo e dos meios empresariais de seu
país no processo de desenvolvimento
acelerado da economia brasUeira, que
vem despertando a atenção de todo o
mundo.

A missão, integrada por 25 mem-
bros, é a mais Importante já enviada
pelo Japão ao Brasil, tendo chegaüo a
Brasilia anteontem, procedente de São
Paulo.

Hoje, pela manhã, a delegação irá
a Belo Horizonte, para conferências
com autoridades esta . __is e lideres em-
presarials mineiros, viajando para a
Guanabara à noite, para outros eaten-
dimentos. Depois de amanhã, encerrará
a visita ao Brasil. e__barcando no
aeroporto do Galeão para Nova York.

O chefe da missão ocupa atualmen-
te a presidência da Tokyo S__ba_ra Ele-
tric. A delegação tem dois s-xbchefes

i — Koji Kobãyasiii. presidente da Rippon

Eletrie, e Hideo Edo,
Mitsui Real State.

presidente da

COM PRATINI

A missão econômica japonesa foi re-
ceblda ontem à tarde pelo Ministro Pra-
tini de Moraes, da Indústria e do Comer-
do, sendo analisada as perspectivas de
tav-estimentot japoneses no Brasil em dl-
versos setores industriais, prindpalmen-
te no petroquímico, siderúrgico, de má-
quinas pesadas e equipamentos. O Ml-
nistro Pratínl de Moraes, ita. uma rá-
pida exposição sóbre cada um desses
setores, destacando a política governa-
mental e os programas em andamento.

Também o secretário-executivo do
Conselho de Desenvolvimento Indus-
trial, presente ao encontro, fêz uma ex-
posição sóbre a política de incentive,
dirigida para o desenvolvimento indus-
trial brasileiro. Foi debatida ainda a
adoção de uma política de complemen-
tação industrial entre o Brasil e o Ja*
pão. •

SANTA CRUZ

O Ministro Reis Velloso, do Plane-
Jamento, e a diretoria da Confedera-
ção Nadonal do Comérdo estarão reu-
nidos, boje, com a missão econômica
japonesa quando serão apresentadas
ao. industriais do Japão as possibilida-
des de Investimentos na Zona Industrial
de Santa Cruz.

-  i

~" "

~~~ _m_o__M_________i _________!__________ __________¦__-__¦____¦_____ íBMUMM!_____________. ____n____________B8B3 ',
___________________________». _______g____________3_____5_ _!*£§___ ______ --7S_ * it ift , m. ^^^^ *• ¦ ¦ \ ¦ $

Í " i! ^3k. I _á^55r« ;' ^ ¦¦'"'" ^mW _______ i______ ___k txrt\. " í

['. I.
DEPÓSITOS
Milhões de Cruzeiros 511

495

453

402

351m s»
777..

- |
MÉDIA jl»

ti SEM WW* AGO 5ET OUT NOV

Novembro foi mais um mês de
impressionante crescimento.

Atingimos CrS 569.695.959,52
em depósitos.

Participe também deste
vertiginosa desenvolvimento,

incrementando seus negócios
financeiros conosco.
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Fixado
preço do
Concorde

O Presidente da Socleda-
de Aeroespacial, Henrl Zle-
glcr, afirmou .em. Pnrls que
o aviüo supersônico Concorde
custará 31.200.000 dólares o
exemplar, preço oficial que
pode ser modificado se as
companhias de aviação dccl-
dirom modificar a distribui-
çfio Interna ou os sistemas
de bordo.

Trata-se de um preço bá-
r.lco, proposto ns companhias
que tinham feito pedidos de
.aviões deste modelo. Os prl-
mdros contratos do pedidos
— atualmente existem 74 —
serão assinados cm meados
de abril. '

Zlegler disse ainda que a
China Popular está decidida
a comprar o Concorde. As
negodoções prosseguem nes-
66 sentido e o presidente da-
Sociedade Aeroespacial, que
construiu o aparelho, assegu-"bu que seriam coroadas de
êxito.

Zlegler falou à Imprensa,
depois da rápida visita feita
ao Concorde nos Açores pe-
lo Presidente Nixon. Disse
que o chefe do Executivo
(norte-americano se j-nosirou
Interessado em lançar de nô-
vo o projeto de um supersô-
nico dos Estados Unidos. Re-
ferindo-se depois à pos-
slblUdade do um supereô-
mico europeu-norte-amerlea-
no, Henrl Zlegler declarou
que êste poderia estar pron-
to nos anos 1980. (Paris,
AFP)

Campiglia mostra como
foi a missão brasileira

O professor Américo Oswaldo Campl-
Rlla. presidente do Banco do Desenvolvlmen-
to do Estado do SSo Pauto (Badesp) em
entrevista coletiva a Imprensa revelou os
resultados obtidos pela missão econômica
brasileira aos Estados Unidos, que chefiou.
Integrada por banqueiros, financistas e era-
presárlos, a mlssllo permaneceu nos Esta-
dos Unidos do dia 28 de novembro a 10 do
corrente.

Beu principal objetivo, segunda o pro-
fc-sor CamplgUa, foi "o de proporcionar aos
empresários brasileiros a verificação "In lo-
co" das determinantes que levaram o go-
vêmo americano as medidas restritivas lm-
postas A Importação <!oa manufaturados de
procedência estrangeira, bem como das ten-
dênclas que poderio manifestar-se naquele
Pais no sentido de um neo-prottcionbano,
sento mesmo de um neo-lsoloclonlsmo,
eventualmente comprometedores para a es-
tabllldade e o desenvolvlniento da economia
mundial".

Os debates mantidos em Washington e
Nova York — disse — abrem horizontes mais
largos aos empresários brasileiros. A llçfto
mais proveitosa é, sem dúvida, a do conhe-
-«mento da adrrada competlçto que se de-
clara nas relações econômicas internacionais
onde somente a produtividade como fruto
de avançado preparo tecnológico, poderá dar
ao Brasil a oportunidade de conquistar mer-
cados externos para o seus produtos manu-
íaturados.

PROGRAMA BÁSICO

De acordo com o objetivo básico da
missão, seus Integrantes procuram obter
uma "visualização ampla das condições pre-
sentes e das perspectivas capazes de lnílu-
enclar as relações econômicas" entre os dois
países.

Conversações, debates, troca de idéias e
informações tendo como temas a situação
monetária Internacional, as medidas de de-

fesa econõmico-braslldr-ui, foram mantidas
com os subsecretários do Tesouro, do Co-
mérclo e do Estado, com representantes o
senadores do Ccna-reao, enquanto minlfe-s
técnicas e Informativas se realizaram com
as cúpulas diretivas de diversas lnstitulçor.i
financeiras, como o Exlmbank, o Bsnco
Mundial, o Banco mteramericano de Desen-
volvlmento, a Overseas Prtvate Investlment
Corporation, além do encontros com os mala
Importantes bancai privados norte-ame-
rlcanos.

CRISE MONETÁRIA

A lnportancla desses contatos — res-
saltou CamplgUa — encarecia-se ao ensejo
das preocupações geradas peta crise mone-
tAria Internacional e, sobretudo, pelos seus
reflexos sobre a política econômica doa es-
tados Unidos relativa ao comércio exterior
e aoa Investimentos privados no exterior,
pontos de relevante slgnificanda face aoa
possiveia efeitos dessa política no processo
desenvoMmentlsta brasileiro, que tem no
"export drive" e na entrada, de novos ca-
pitais dois de seus fatores -jTedomlnantes.

Enumerou também as determinantes que
levaram os Estados Unidos as medidos rea-
tritlvas à importação de manufaturados es-
trangelros:

Déficit de cerca de 3,0 bilhões de dó-
lares na balança comercial de 1071, déficit
de aproxünadamente 9,0 bilhões de dólares,
em termos reais, no balanço de pagamentos,
aumento da taxa de desemprego ocasionada,
em parte, pela concorrência dos produtos
Importados, inflação Interna crescente, es-
gotamento das reservas de ouro, sáo os
eventos que caracterizam a depressão eco-
nômlca norte-americana. (Sáo Paulo Su-
cursai)

O MELHOR
INVESTIMENTO
AINDA É A SUA
EMPRESA.
Compre máquinas
e equipamentos
pelo Finame/Sabbá.

Juros de 
'8% 

ao ano.
• Prazos de pagamento de 3 a 8 anos.

Consulte a Sabbá.
Capital e reservas: Cr$-5.400.000,00.

MERCADORIAS

Café
O mercado de café dispo-

nlv«l funcionou ontem, fir-
me, com o tipo 7. safra
19"l/72, cotado ao preço d«
CrS 28,00 por 10 quilos. NSo
houve vendas, nem movlmen-
to estatístico. Fechou lnalte-
rado.
CO-T--.ÇOES POR 10 QUILOS
Tipo 2T.00
Tipo W_
Tipo i... 20.60
Tipo 26.40
Tipo 26.20
Tipo 26.00
Tipo 25,80
PAUTA — Estado de Minas
e Estado do Rio - Café co-
mum safra 1871/73. Crí 8,60.

MERCADO OE SANTOS
(Contrato O

PoslçSo — Parad. — Caimo.
Vendas — Nada — Nada.

DISPONÍVEL
(Por IS quilos)

3
4*v*
5

a
« íi
7*M4
8
9

Cr» Crt

57 80 57,30
57,30 56,80
56.80 563-
56,00 55,50
54» 54.00
53,00 52.-0
52,00 51.50
50.70 50.2C-
49,20 48,70
47,80 47,30
46,80 46,30

S.B. SABBA - CREDITO- FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS S/A

I - 303/í
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SANTOS. 15

Dezembro ....
Janeiro.
Março • *->*••••
Maio/72 ......
Julho/72 ........
Setembro/72 ..

abert Feek.
.. 25,00 25.00
.. 25,50' 25.50
,.. 25» ISfiO
.. 25,50 25,50
.. 25» 25.59
.. 25» 25»

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

DISPONÍVEL
(Tipo 4 por 10 quilos)

MERCADO — Firme — Flrm».

NOVA-YORK. 13

Abert ree-b
Março 35,48 35.88
Maio 35,81 36,17
Julho "MS 383/34
Out/72 .... 33» 34.25
Dei./73 .... 31» 32,28
Março/73 ... 31» 32-55
Malo/73 .... 3246 , 32.70

NA ABERTURA — Mercado
lrreeuHr. com alta de 1 a 14
• baixa de 2 n 4 pontos.
NO FECHAMENTO - Mer-
cado estável, com alta de 34 a
63 pontos.

Açúcar

SANTOS, 15

Estilo Santos ..
RstlloS. Rlado
Sem descrição .

Boje Ant
24,83 24.83
23,66 23,66
22,75 22»

MERCADO n- Estável — Ei-
tável

Algodão
O mereado de algodão em

rama regulou ontem, calmo e
Inalterado. Entradas 202 far-
dos. sendo 143 de SSo Paulo
e 59 de Minas. Saldas 200.
Existência 1.011 fardos.

(COTAÇÕES POR 15
QUILOS)

.. O mercado de açúcar re-
guiou ontem, flr-r* e lnalte-
rado. Entradas 1.600 sacos,
sendo 600 de SSo Paulo •
1.000 do Estado do Rio. Sal-
das 5.000. E-d-tenda 47.523
sacos.
CotaçOes por (O quilos' —
Branco cristal de acArdo oojo
a Resolução n.« 2055/4/71. ...
PVU - Centro-Sul - 
Crf 35,22 • Norte-Nordeste,
Cri 41.42.

Cacau
NOVA YORK. 15

¦ Abert Fech.

(Entrega em
fibra longas
Serldó, tipo 3 ..
Serldó, tipo 4 ..
Fibra midia:
SertOes tipo 3 .
Sertões tipo 4 .
Ceará tipo 3....
Ceara tipo 4 ..
Fibra curta:'
Paulista Upo !
Paulista Upo 8

120 dias)

37,00 a 37,50
38» a 37.00

33» B 33».
32» a 33,00
31,00 a 31»
30» a 31,00

nominal-
30» a 31,00

.. 21,00 21,37

.. 21,03/07 21,47

.. 21,45/48 21,68

.. 21»/83 22.30
.. 22» 22,70
.. 22,63/66 23,13
.. 23,00 23»
.. 23,40 23»
Na aj-ertura 92
fechamento ...

MERCADO DE S. PAULO
COMPRADORES
(Por IS quilos)

SANTOS, 15
Abert Fech.

Janeiro/72- N/C 53,00
Março/72 N/C 53,50
Mafço/72 N/C 54,70
Julho/72 ,. N/C 54,70
Outubro/72 N/C N/C
Dezembro/72 ... 55,00

Dez./72 
Março/72 ...'.
Maio/72 ....
Julho -.
Set/72 ......
Dez./72 
Março^73 ....
Maio/7> 
VENDAS —
contratos, no
1.668 ditos.
ABERTURA — Mercado fll-
me, com alta de 35 a 52 pon-
tos.

. FECHAMENTO — Mercado
firme, com alta de 86 a 91
pontos.

Trigo
CHICAGO, 15

Fechamento
Boje Ant.

Dezembro .... 1-8187 1.7928
Março/73  1.6462 1.6562

¦- "J

Sua empresa já tem
uma conta corrente
de sucesso
no Banco de Dados?

Ou você não gosta da companhia dos gran-
des? Empresas estatais como a Cia! Sida-
rúrgica Nacional e a'Petrobrás, Organismos
como a Associação Comercial do Rio de Ja-
neiro, a Bolsa de Valores, a Confederação
Nacional da Indústria, o Instituto Brasileiro do

- Café. E as mais importantes empresas par-

* ©APITAL |
CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVÉS-

TIMENIOS E SOCIEDADE CORRETORA
DE VALORES •

CARTAS PATENTES: U — 248 E A-67/2134
LETRAS DB CAMBIO

lENDA MENSAL -p a maior rentabilidade para 18
e 24 meses. . _„„

tENDA ITXA — Taxa progressiva, 6 a 18. meses
AÇÕES ¦

OPERAMOS ORDENS DE COMPRA E VENDA
PARA AS-BÔLSAS DE VALORES DO:

RIO — SAO PAULO — CUM-ÇBBA
RUA DA QUITANDA, 19, GR. 207 - TELS.: 2M-5935
_-232-0840. AV. COPACABANA, 703-B - 1.» AND.TELSi: 233-6283 — 235-6383

Brasil pode
vender

mais jata
O Industrial Soia Almj*an--

ra declarou, ao rresber <> ti*
tulo de -imu.l--.:ii Ta*oc*11 <tt>
1071, em 36o Paulo, rme "*•
Brasil p-rd-a, neio r-rra***.
duplicar sua produção d» ;u-
ta, pois as po-sltulldadr-r if
exportação do produto a-jerm
são multo ,<-randtav devido i
sltuaçáo da Índia « do P**
quístfio, os dois malorra rn-n-
dutorra do mundo. Por Uso.
é o momento de as auto-f-
dades aumentart-m os inces*-
tlvos à nossa cultura de \\\r
ta".

PHODUÇAO1

Adiantou que a p-oau*-&-
jutlfora nacional é de cerca
de 100 mil tont-liidss anu-dc.
frisando cjue «n 1070 a im-
portaçâo do produto pslca
Estados Unidos foi de mui"
600 mil toneladas, na rn-dor
parto adquiridas na fn-iia a
Paqquistão. Coxh o ostado de
guerra entre aquelM dois psi-^
ses, há natural reflexo nt%tr
tlvo nos respectivos setores;
agrícolas, o que poosibillt-crá
ao Brasil tentar p-n-ri-sp-o-,
provavelmente com sucesso.
do mercado Impo- tador nor-
te-americano.

PIONEJHG

O Industrial é um dos **ü*-
neiros no setor da produçãB
de juta no Brasü »na«-
portaçâo do produto paia. a
Europa e América do ani".. O
titulo foi-lhe esties-oe peio
presidente da Aísocüa-áa
Têxtil do Estado de 35o Pau-
lo, Edmundo Kehdi. tendtr
comparecido à soleniãsd* a
Governador t^udo Natel. o
Secretário do Trabalha d*1
São Paulo. Ciro Albu-m**"
que, o Vicfi-Governadco* àff>
Amaxonas. Deociides Carva-
lho Leal. o presides-te díc
Flesp, Teobaldo de Nigris. a
Heitor da Umversiâadí- d*
S. Paulo, Miguel Heale, «od
--residente dò 3m*ücato ák
Indústria de. Eláção a Tece- ¦
lagem, Luis Américo Míàefe-
ros.

A.1 Associação e o Slndlta- |
to, que patrocinaram ar "eco-
lha, receberam mensagens
de congratulações emiadíar
pelo Presidente Méõlci;. Mü-
nistros Jarbas Passarinho et
Delfl-n Neto, G^-ve*-nadtn--s
de São Paulo. Am-aonss B
Pará, e do Prefeito B*"aetr
redo Ferraz, de São Paulo.

Volks vai
lançar

mhâsn
A. Volks-rragea da.- Alírra>

nha Ocidental, que enlrerjta"|
atualmente uma crtoe, pietía--
de prodiâlr um niirumodê!4J
como parte de sua campanha; |
de recuperação, mas pro-ra-
velmente levará, aioo-cin-ada-
mente três on quatro anos-
antes que'seja lançado no
mercado.

Hudolf Leiding, presidente:!
da VoUrs desde primeiro- dãd
outubro, conllrmou o proj*to j
do mini em unn" recente en-H
trevista à revista Der- Spuc-el.
em seu escritório de W6Hs>-
burg. Leiding disse que a novo!
mini-Volkswagen terá. metwo
de mü centlmetroa (sábicoo;.
mas negou-se a dar maia-ln--
íonnações, alegando que naõ:
queria favorecer oa competi--
dores da VoUc-Twagenai

NOVO MERCADO

Até agora, nenhuma;, dsa.
produtores dé autoanóveia: àx
Alemanha, Ocidental; lançpx
qualquer mlriirautomóveUnias;
190 mil carros dêsse: tipor-ff*"
ram vendidos no ano paasadC'
na Alemanha Ocidental», n»
maioria Etats e Benaiilts:.- — Não queremos pei:dí«s-
êste, mercado — di3se: cora--*-
sidente da Volkswagena:

Apesar de continuar ven-
dendo muito bem o modelo
Sedan e outro3 criados pelo
predecessor de Leiding, Kint
Lozt, a Volkswagen "ofren.uirri

corte drástico em seus !njn>o;j
nos últimos 18 meses;* oa^pe-"
ritos calculam, que a compa:-
nhia poderái sofrer: prejuíioo;
no pró-cimo ano. A. causa- és a
aumento nos sal&rlce o em orfc-J
tros custos de produção. Alimi
disso, a revaloriiação do na*>- j
co alemão, maia ". sobretasB
de 10 por cento à« importfc-j
ções. no-te-americanas,. fBeê-
raro óUminuir as vendas;-' dai
VollE-rwagen no e-cterior:

|,(Bonn-, UPI):

EUA: Congresso apoia a
desvalorização do dólar

<t> inwütuentp Rttan obteve apoio dos H-
tt-T» a-mccraitJL". r republicanos do Con-
-.!¦•;., par» - i\rv,-Mc:<.:.ji:.ii üo dólST. Pe-

¦ccx ar um* -rturüati de um» hora e qulme
nuruteo m li**. Bran"» os lideres do Be-

; ru» r tU "-::: >.::. -.-•¦ -\'.u r.-.ra:i SSU apoio SO
cr-JM-i-.K prorMtenoo aprovar o projeto
-¦>.; r. .u.-.ir.iti Ho preço do Ouro.

Si "-statto! Datdos manterão conversa-
f.-.-. tòatt -rrooiemah eo-nercial- com seus
rrrrr- f*-" altattof. durante a reuniio do
:irtna' uo? I*e- ent-- come-» amanha em
Y/a-nn-RCC*. • Um pot**-toe úi Becretarla
a *V-so-un decaarou que a desvalorliaçí.o do
tüia--íar vam dr ucn acordo global que en-
¦n-w -s-ooiemar. coiritTClals entre os Esu-
CO Ij:-.:.:o. oiice europeus e o Japão.

: ee-retatlD do ""-ato-nu John Connalb',
.-c-jjip-.1. oue a 1-cunUo entre Nixon e Pom-
tdta- nc* Açore- "íol um pas» multo im-
tertantr pam a coüjoao d» crlae monetá-
Hi. :::t-nric:c:ia'' Acrescentou que a reu-
oUb &¦¦ Qrupo dos Dez teia apenas que
tcT-r-süiia- n acônio c que cheiraram os dois
-rreüJíntei.

rx-rraal*" porem frisou que o acordo
xutí i -~*âttn ban-eoto das moedas, que melui

-. iM-TJictiMwr. do dólaT e a revalorização
tu n-oecu.' enropüas c Japonesa, deve ser
iwnvw-ao ocrr ourro- países que nao parti-
unia. ta O-uno dos Dea. D secretario do
"Ve-can im--c-í--c s: dlser se s crise mone-
airií. tettt. um* -otueio delinlttva na reu-
_u ci> CnuDc dor. Dez "pois nfto podemos
CTTK- ¦ aUtude que os demais paises to-
ümaVTi.

I*OX.IiqAD A CDEIO PBAZO

EcmiaU" tiissc que o governo ainda nfto
'f-n-r trai. dstt para a desvalorização do
úlix porm* estn e outras medidas que de-
vau er *»-*-**'-'" dependem amda da açáo
iü carro palsec. lembrou que o comunl-
«tia drnüjtado uoo Açores nfto representavi
.-ru----.- xa. acônio entre dois países acre-

ditando por Isto que se chegue a uma *o-

lucilo a curto prato.
Alguns funcloiiArloa da Secretaria do

Tesouro adiantaram que a sobretaxa dt 10
nor cento atri» eliminada como parte do
acordo entre os Eatadc-i Unido-, a Europa
e o Japão.

Indagado aôbre •• o franco francês *e-
ria revalorizado ConnaU*' di«e que a moeda
francesa nfto -oírerla uma revalorisaçio no
sentido exato da palavra mu aeria auto-
maUcamente valorizada diante do dólar que
será desvalorizado.

Pundonários do Tesouro nfto e<milnna-
ram porem as especulaçôet de que o mar-
co alemão seria a moeda européia que ao-
Irerla a maior re**almízaçfto. Nem respon-
deram também se o Iene ainda ter* uma ra-
valorização maior do qt» a do marco.

VITÓRIA OU DEBBOTA?

Funcionários do govêmo americano
tentaram convencer os Jornalistas que o acôr-
do firmado nos Açores nfto representava uma
derrota para Nixon. Os Jornalistas, sobretu-
do estrangeiros, admitiam que a desvalori-
zaçào do dólar representou uma vitória para
o presidente francês que conseguiu um re-
cuo, aparentemente impossível, do gorêmo
americano.

— Náo se trata de um triunfo francês
— insistiam os funcionários da Casa Bran-
ca. O acordo foi conseqüência de conoessóes
reciprocas.

Os mesmos funcionários advertiam que
os Estados Unidos ainda nfto desvaloriza-
ram o dólar, apenas admitiram lase-lo num
acordo amplo que envolvesse a revalorisa»
çáo de outras moedas. Alegavam ainda que
admitindo a de-valorizaçao do dólar o go-
vêmo americano teria mais força de Bar-
ganha para obter uma revalorização maior
do que a prevista das moedas fruropélai e
Japonesa.

tikiela prevê fim da sobretaxa
- ___*__ »*-í_j TT.tJr,i. Y"\A»fs* tn/v-lr» A TW<

t rarniio da desvalorização do dólar e
ra. .Teatasiiam*ntB do preço do ouro, o Br.

BBBtó • **xiiarílli:. presidente em exerdeio da
."¦"es-TS-ji-? c Dentro do comércio do Estado
isr 3ü-c iS-aaic. a****" se prommdou:

<"&" ijcmals s"^t-Rn- de noticiar que íi-
rruaosnce oo j-ovérno norte-americano, ce-
aexc- i pressão dos paises desenvolvidos
corxeo". nie moeda forte, deddlu desvalori-

•-sr- oo d-Süar. 1141 des-valorizaçao, segundo se
¦r,—m- sfct rte 10 :-*or cento. Em essência,
ccasistrri em um reajnstamento do preço do

T---or.T-*G*"*t3""to, o qual será majorodo tam-
jóerr a- V t-o- cento. Esta medida implicará

yant, r-csiaraçéc de paridade de todas as
xoaasaí- tms paisss integrantes do Prfhdo Mo-
^•tíiii JntgmaaiOTial.

—aEdrte-ae esperar— acrescentou o Br.
HBattin -r-ni.rw.iii> — que, Tecorrendo a des-
TJUonacçisc tio dólar, o govêmo norte-ame-

meaax ocnsegirru leathtar o barateamento de
íraas oxrxrrt-íçõBs, ao mesmo passo que enca-
:ccct-j oc .-praintos estrangeiros importados

pelos Estados Unidos. Deste modo, é possível
que consiga reduzir (o defldt do balanço de
pagamentos do pais.

E natural, pois, que a sobretaxa de
10 por cento sóbre as importações seja tor-
nada sem eídto e se assim náo íôr, o en-
careclmento das importações norte-ameri-
canas elevar-se-á a 20 por cento, tornando
verdadeiramente proibitiva a entrada de pro-
dutos estrangeiros nos Estados Unidos.

No caso brasileiro — prosseguiu o
presidente em exeddo da Pcesp — Ccesp
— a abolição da sobretaxa virá eliminar um
sério óbice à entrada de produtos manuía-
tarados brasileros no mercado norte-ame-
ricano, principalmente o café solúveL
Quanto as repercussões sóbre a taxa cam-
bial brasileira,' Julgamos que a medida náo
terá qualquer efeito de maior slgniücado,
uma vez que já exa por todos esperada. Além
disso, a taxa de cambio flutuante, adotada
pelo Brasil, permite um rápido reajustamen-
to do valor do dólar ás novas contingências,
semi maiores prejuízos.

m

m
H
mm

Déíar contíniia caindo
ims mercados europeus

& dicüsão de desvalorizar o dólar,
T^j^i^íHjejn^ITesidente Nixon em Aço-
rrei. xro-rocflu ontem uma baixa da divisa
ita^er-«-*wrieaaa nos principais mercados

..a-3-dbsai- do mundo. Segundo as parida-
(dàss tíí õaiàk) de .1970, a revalorização das
dász .-TKoeaa»rChaves em relação ao dólar

• -á*a*ap-5--"C5**-*m,mn,xi6vo teto de 8,9 por
;ce*sss»ÍCíi36"|x-r cento, um «ha antes). .0 dó-
lar: coauj .^olentamente em Fr-saalcfurt e,

<"*m3stis,--tí*«-gou ao seu mais bai-co-nível
:rrteá*e 222 rtfe -^agosto, data da aplicação do
nca*eEO*ss*o • crrólo de câmbio na França.

«Tftsiísicsaartos governamentais e ban-
bptt-m*i"ff**~****" comentaram ontem favo-
•rri-wfcaente te decisão do Presidente Nixon

i y*e <3áe-rt**i3*izaT o dólar e disseram que
: -isesas n-flodiás ajudará a soludanar a crise
; ^asaetxtts, mundial. -A impressão generali-
latidaéêd^q***eeem breve serão alcançados

^ccnàos i*aaxa üxar novas paridades cam-
; "x"â£."X)**"*i**tí"Btsite na i-eimião dos minis-
ir,----6die"ir4-*nipas'ido Grupo dos Dez paises
atmm ScJíníaMahzados do bloco não-comu-
hataa, aa :esr .aberta sananüiã em Washlng-
mm, lísoo :-3gnhic-t-ls o fim da atual crise
."-Kcosttaixa Lintcmacicnial.

2EESPECTIVAB BOAS

SSXóteE do setor faanoárlo e do mercado
ãaeo&l-JrBc» estran-feiio cli-seram, ean Frank-
Sorri, '"-aie -xj-perava-n um progresso subs-
"jasálai xpaa -.giáncionar z crise dapróxi-'ma Tcrôaãifio dotlírr-po dos Dez. Entretan-
iítp,-E----^"*i42'ífeha.-airridas se uma solu-
|ççitof}x-*àl 

-para muitos pwMemas comple-
:;-ooí seeáá -ãiozneada ainda este ano apesar
[dflo ^BaíresDO obtido nas conversações entre
:>Krion se 3ttnpidou -nos Açores.

CBniras ifentes, ligadas ao Ministro de
hsJmatSn ffl> .Alemanha Oddental, Karl
¦ãisiSün; tta_msBtmm' esperanças de pelo
srãrajos :**-*-. «efitrio geral (sem detalhes),
¦aojaECon^tÈõtúecÉnento da situação mone-
SiriifisBídacíihtBdoma Tcunião do Grupo dos
inè22. SfcããSer -.-riajou > ontem mesmo para''*ríshS3*5<*an aa :fim r!e .participar da con-
::'«iÈntás.

A\rme-**n£ opSEilSo foi expressa por cor-
i.gtcores do mercado de câmbio em Milão.
ÍStk. iíüe£,3X?rém, o ^oapel da lira em qual-
,pjr: ificâmo é ainda "altamente indefini-

W&ti",. 3*ásscra-n que a maior revalorização
•-r-x-emlltália-mier .em relação ao dólar é
IddecÉsnoo Tpor-:canto."Iíaigiorla-voz ida Comissão Executiva
^"ateroedoGComTiin Europeu (MCE), de-
ccisrou ecoai 33ruxelas:

"Sempre dissemos que o dólar teria
que ser desvalorizado como parte da so-
lüção global da crise monetária. O anúndo
de Nixon finalmente reconhece isso e dá
mais um passo para a solução da crise".

COTAÇÕES

As cotações do dólar ontem nos prin-
clpals mercados mundiais íoram as seguin-
tes: .

Em Tóquio, abertura em 322 Ienes. Fe-
chamento em 321,90^1enes; ou seja, uma va-
lorlzação do iene de 11,83 por cento desde a
flutuação livre em agosto último. Isto cor-
responde ao nivel mais baixo do dólar desde
o após-guerra. As vendas de dólares aumen-
taram de modo sensível.

Em Milão, o dólar foi cotado ontem a
599 e 601 liras, nos bancos. Ontem, se ope-
rava a 605,60, fechando-se em 601-602. O
nivel mais baixo alcançado pelo dólar desde
o após-guerra. ' ;-

Em Paris, nos bancos, o dólar baixou
entre 5420 e 5,30, com o nivel mínimo desde
a flutuação do franco em agosto, e corres-
pondendo a uma valorização ascendente do
franco de 4,7 por cento. O dólar comercial,
mantido em seu nível de intervenção pelo
Banco da França, esteve a 5,51 francos.

Em Frankfurt, o dólar foi cotado a
32485 marcos, nível superior a abertura dês-
se mercado, que atingiu a 3236 por /dólar.

Em Zurique, o dólar abriu a um nível
mínimo, histórico, de 3.87 a 3-8775 francos
suíços.

Em Londres, a libra esterlina íoi cota-
da em alta a 2,52 dólares, nível mais alto
para a moeda britânica e mais baixo para
a norte-americana, desde a desvalorização
da libra em 1967. O Banco da Inglaterra
continuou comprando dólares durante a se-
mana, para manter a cinco por cento a re-
valorização da libra esterlina em relação ao
dólar. 

' 
.

Em Genebra, a divisa noite-americana
registrou ontem uma depreciação de sete
por cento em relação à cotação de 4.08 fran-
cos suíços vigentes antes da dedaração do
Presidente Nixon. O dólar foi vendido on-
tem a 3.925, contra 3,94 um dia antes.

Em Viena, o dólar baixou levemente
para 23,66 ielins, contra 23,78 na terça-
feira. A média de cotação do dólar foi ontem
de 23,54, contra 23,67 no dia anterior. (Lon-
dres, Nova York, Paris Frankfurt, Bonn
e Milão, Beuters, UPI, FP e AP)
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.financeiros e soçj-i.s,. .
1! Peq-Jisi dodridos. Ac-:-rv

-Mais ri-5 56.Ü00 fichas',
o 500 niíl íntegras .

O 6ANCÓ DE DADO
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DIIlETOn ECONÔMICO CORREIO DA MANHA - R^ de Janeiro, quinta-feira, lfl de detembro de 1071

M S.B. SABBÁ - Crédito, Financia-
mento e Investimento S.A.

(Sodedade de Capita! Aberto)
CGC - 33.349.358

ATA DA ASSEMBUIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA £M 26 DE NOVEMBRO DE 1971

c*ntost"•Vslen|5fnú?,.,,J,1,; *.. mJ* d« n"v«n"ro ds mil nove-
na Avenida i!fn «"'* " U «»•«««»*•»> horss, na sedo social
3íd. «uniram ..Br,nc?' ÍM' <ol>r<»°'" tS/fU, nesta ei.
nnMeí!men^T¦.eT-0'.íí:lonll,,,, d« «• B- s,bb<' - Crédito,
Mtt, Investimentos S.A., representando msls dé
fo?mB .Min»71?í..d.0 c,pi,,a ,ocl,1 c«" dlre»° « voto. con.
d. Tcloníí ,?.-UrÍ.Í!.ns,J,M no Jlvro "Hesistro «• Presença
nS niárii niiiiíf S11"!?? !° edlul d* «onvocsçflo publicado
?? ,7. ?ilc.l"'ud0JE,t<ldo da Guanabara, edlçfles de 1».
He» de 17 

n.«Víe,m,bnr°Hde lni í no ion,a á0 Comfnérclo. edl-
-sia pw a£.55..nov,ÍJnbro de •*»< ¦ -*aft transcrito:
llnelednril A 

~n c^l«o. Financiamento e Investimentos SA.(Sociedade de Capital Aberto) - C.G.C. 33.3.B.358 — As-sembléia Geral Extraordinária - Convoc.içào - FIcTm os
TnlnvM.1^ 

"nl^VS S' B' SabH ~ Crtd7tí°rin.nclamentSinveitlmentos S.A. convocados para se reunirem em
itnTi.1* ! h8"*] "tr»o;dlnár"'' ro d'» » de novembro tto
ÍSUsim.. h,0,™,,ni" ,ede.,oclí1' n» Avenida nio Branco, IM.¦obreiojss 312/313. para tomar conhecimento, discutir e de-liberar sflbro os assuntos constantes da seguinte ordem doala: a) altersçto de artigos dos estatutos sociais, por recomen-daçSo do Banco Central do Brasil; b) mudança da sede eforo da sociedade: c) slteraçSo no objetivo soeis); d) mu-dança de denominação; n) alteração estatutária: e f) outrosassuntos de intertsie díi socledad». Rio de Janeiro. 12 denovembro de 1071. S. Í3. Sabbá — Crédito. Financiamento• Investimentos S.A. -/ Marina Caixeta — Diretora". Apósa leitura do edital de /convocaçJo, foi declarado Instalado oconclave. Na forma cios regulamentos em vigor, foi eleito
para a Presidência dos'trabalhos o Sr. Haroldo Luiz Alqueres
que convidou a mim, Zulelka Burlamaqul Bertrand paraSecretária, ficando assim constituída a Mesa. A seguir, de-terminou o Sr, Presidente fosse lida a seguinte proposta daDiretoria: "PROPOSTA DA DIRETORIA — Com referência
ao contido na letra/ a da ordem do dia e tendo em vista
recomendaçSo do Unnco Central do Brasil, constante de
carta GEMEC-SEX1PE-70/2209 de 17.09.70, que visa aper-felçoar a redação fie nossos estatutos sociais, sugerimos pas-¦em os artigos 11 e 15 a ter a seguinte redação: Art. 11 —
O Conselho de Administração será composto: a) de um Pre-
oidcntc-Conselhel.to e de 1 (um) a B (cinco) Conselheiros,
eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, todos residentes no
Pais, acionistas ou náo, com mandato de um ano, permitidaa reelelçflo; b) do Dlretor-Presldente e dois membros da
Diretoria, i 1 — Contar-se-á de assembléia a asfembléla
o prazo de mandato dos Conselheiros. {2 — 0 Conselho
de Administração designará um dos seus membros para subs-
tituir o Presldente-Conselhelro nos casos de Impedimento
eventual, férias ou licença. Art. 15 — A Diretoria será com-
posta de um Dlretor-Presldente e de dois a seis Diretores,
eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, todos residentes no
Pais, acionistas ou nfio, com mandato de um ano, permitida
a reeleição. I único — Contar-se-á de assembléia a assem-
bléia o prazo de mandato dos Diretores. No tocante à
letra b da referida ordem do dia, vimos expor, e finalmente
propor aos senhores acionistas, o seguinte: Conforme é do
conhecimento de todos, vem o Governo se preocupando com
a lntegraç&o nacional, dando-lhe, através de medidas legisle-
tlvas e regulamentara de base e profundidade, um arcabouço
estrutural dos mais racionais com aquele objetivo. Como
corolário dessas normas, acabou de sancionar o Primeiro
Plano de Desenvolvimento Nacional, conclamando as classes
empresariais no sentido de que essas se capacitem do mo-
mento pelo qual está passando nossa nacionalidade e de que,
a, medida de suas possibilidades, venham complementar, com
rou trabalho e seus capitais,.a açSo governamental, para que
se tornem realidade duradoura os projetos elaborados pelo
Govêmo e em tio boa hora propalados pelas autoridades fe-
derais. Entre esses projetos, o que mais se destaca pelo seu
arrojo e vulto, pelas grandes dificuldades a serem enfrentadas
e vencidas, encontra-se o da IntegraçSo da Amazônia, com
a conseqüente consolidação de nossas fronteiras econômicas
com os países limítrofes daquela região, fi um empreendi-
mento que, pela sua magnitude e localização, demandará
anos de sacrifícios, labores árduos, conhecimento geo-eco-
nômlco especifico e perfeita noção ecológica daqueles que
crêem no advento de uma nova era de pujança e progresso
para aquela região, t Inegável que o Governo, dando une-
dlata resposta a tfio vasto projeto, foi o primeiro a se lançar
na dura empreitada, eom invejável desassombro' e tem desfa-
leclmento. 'Nossa sociedade, cuja maioria de capital • qua-
dros dirigentes tem profundas raízes «maztaicas, pois de li
são originários, deveria, por conseqüência, dar a sua con*
trlbulçio máxima a esse empreendimento, não te poupando
de luta» e iacrlflelos na tua área especifica. Para tanto, nada
melhor do que estabelecer o centro de tuas atividades no
polo Irradiador do desenvolvimento em questão, motivo pelo
qual sugerimos ce transfira a sede da sociedade para a d-
dade de Manaus (AM). Tal mudança em multo ajudaria o
necessário contato intimo com os variados problemas que
existem no local e dos que ainda surgirão com o fatal pro-
gresso da região, que te espera vertiginoso. Hs porque, no
intuito de melhor servirmos a atualidade da região e nos
anteciparmos às futuras necessidades, vimos sugerir seja ai-
terada parte dos objetivos sociais, no sentido de poder a
sociedade funcionar como banco de investimentos da região,
uma vez que, pela regulamentação em vigor, Já possui ela,,
Íntegro, o capital mínimo estipulado pelas autoridades com-
petentes para a região de que se trata. Em prosseguimento
do acima, forçada seria a alteração da denominação social,
conforme focalizado na letra c da ordem do dia, que, pelos
objetivos que se pretendem e a região na qual se deseja
onerar, poderia ter alterada para "BANCO HJTERAMA-
ZONICO DE INVESTIMENTOS S.A.* Se, aprovadas nossas
auwstees, forçoso será a alteração no» estatutos sociais, le-
tra d da ordem do dia, dos artigos l.»,!.",!.'* «.«, cujss
redações propomos sejam as seguintes: Art. 1.» —_SjVs»
den<ónlnaç*o de BANCO ÍNTEBAMAZÔNIÇO DE INVESTI-
MENTOS S.A., fica constituída uma sodedade anônima que
se regerá pelos presentes estatutos a pelst disposições legais
que lhe forem aplicáveis. Art. 2.» — A sociedade ter» por-
objetivos sociais a prática de tôdaa aa operaçoe» que sfio
permitidas pelas leis e regulamentos em vigor at aocledsdet
da espécie. Art. 3.» — Ê vedado â sociedade: — adquirir
Imóveis não destlriados ao uso próprio, ressalvados os rece-
bldos em pagamento de empréstimos de difícil ou duvldosa:i
liouldação, hipótese em que deverão, ser alienados nó prazo
de um ano, prorrogável a critério' do Banco Central do
Brasil; — participar dè operações de redesconto, mesmo
como simples coobrigado: -admitir quaisquer £M*M8eepor melo de cheque contra ela girados; — financiar atividades
do ramo Imobiliário, tais como loteamento de terrenos e
construções de imóveis para revenda e incorporaçõo:.Art. 4.o
_ A sociedade terá sede e foro na cidade de Manaus (AM),
oodendo, por deliberação de seu Conselho de Atlmlnlstraçfio,
criar ou suprimir agências, sucursais ou filiais. Essa. senhores
acionistas, a proposta que tínhamos a lhes apresentar e para
a qual palmos 5 sua análise e delação. Rio de Janeiro.
5 dè novembro dei 1971". Após amplos debates sobre a ms-
teria verificou-se ao flnall ter sido a mesma aprovada por
unanimidade, sem voto discordante. A seguir, tomou a pa-
SX Sr.'Presidente que Informou W&S^í"?.
relação ao item e da convocação, que era intenção da Dire-
toria permitir às ações preferenciais da. sociedade fossem
emiüdisTambém ao portador, como faculta recente legls-
lMfio 

"deral. 
Como, porém, aquele diploma legal'ainda não

fo? deíidmento regulamentado. PWjfc«í «JJ» '«o
acima expressa. Disse, outrossim, que tfio logo fosse aprovado
o otowsso, respectivo' pelo Banco Central do Brasil, provi-
deffia O'cSho dè Administração, nos termos de teus
S as necessárias alteraçôet q^^&g&ãg
da sociedade no Rio de <Jane.ro e em São Paulo de acordo
cân ai determinações regulamentares em, vigor. O Sr. Pre-
sidente consignou que a ordem do dia ainda comportava a
discussão de outros assuntos de Interesse da sociedade, para
o que concedeu a palavra a quem dela desejasse fazer uso.
Ninguém «e manifestando, foi suspensa à reunião para que
ie lavrasse a presente ata que, lida e achada conforme vai
assinada pelos componentes da Mesa e acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 26 dè novembro de 1971

Haroldo Luiz Alqueres - Zulelka Burlamaqul Ber-
trand — Artur Soares Amorim"— Samuel Benayon
Sabbá, p/P Artur Soares Amorim — Saul Dutra Sabbá,
p/p Artur Soares Amorim — Daniel butra Sabbá,
p/p Artur Soares Amorim — Nlssim Pazuello, p/p Ar-
tur Soares Amorim — Alberto Pazuello, p/p Artur
Soares Amorim- Elizabeth Pazuello. p/p Artur Soa-
res Amorim - Cynthla Pazuello, P/P Artur Soares
Amorim — Eduardo Pazuello. p/P Ártur,Soarea Amo-
rim — ASA/- Administração, Serviço» e Aplicações
Sociedade Civil Ltda. por teu diretor Artur Soaret
Amorim -,Marina Caixeta - Patrícia «"avalcanti
Alqueres, p/seu pai Haroldo Luta Alquéret — Bruno,
Cavalcanti Alqueres, p/seu pai Haroldo Lui-, Alqueres

Antônio'Rublm de»'Pinho — Wllton de Araújo Lima
Semiramis de CJuelroz Montenegro — Eugenia The-

resa de {Juelroí Montenegro - Dirceu dos Santo»
«•alva — José Carlos Audlface de Brito r- Tortunato
Soares Amorim — Lyris Caixeta - Ruth/Dutra Sabbá

Francisco José Rolf Osborne. .
' ' /

Confere com o original lavrado em;livro próprio

/ Antônio Rublm ds Pinho
Diretor 47257

Terminal de adubos

já está em operação
Entrou ontem em funcionamento o T«rmln-11 de Coneel-

ctto-SCprlS etapa *• E&^fflÇvuffide Santo». O Departamento Nsctonalde.Portos e V Ias Na
vegávela (DNPVN) aprovou a Instalação, depoU que dois
nlX!i - transportando adubo, par* a lavoura paullst* -

*™ 
mT^aíem serviço desse termina., conutruldo

h mwwm e«iu-rda do e*'uárlo sanUata « especializado na
moTKTSeVlllizantes, «sultorfio os seguintes be-
wS para o* armadores, pela liberação de um navio de
porto médio (11.000 TPB - toneladas peso bruto), numa
única jornada diária da trabalho, e para os Importadores,
mio se livrarão do» prejuízos deoorrentea doa constantes
oongeatlonamentos n» orla ^uárla.

O crononama do obraa dessa primeira fase, programa*
do Mio DNPVN, estabeleceu a edificação de dois armazéns
do 210 x 82 metroa cada, com capaddade do armazénamen-
to de 60 mil toneladas do produto. O cais para atracação
dos irranelelros apresenta uma faixa de 587 metroe, possl*
bUltando a operação simultânea de duas emb«cações e con-
tando com 8 guindaste» com capacidade Individual de 5 to-
neladaa cada — quatro fixo» e quatro móveis —, que tra-
balham em conjunto com moegas fixas e móveis, segundo as
necessidades de, tarefa. .

Os guindastes descarregam o adubo para esteiras rolan-
tos protegida» do tempo por cobertura de borracha, que é
entSo transportado para o armazém através de um sistema
transportador que totaliza 3 mU metros de extensão.

Setor automobilístico
lidera desenvolvimento

O Presidenta do Sindicato Nacional da Indústria de
Peças para Automóveis, Uii» RodovU Rossl, declarou, ao
presidir a toleoidade de posse de quatro novos represen-
tantas do setor de material automobilístico na Federe-
ção das Indústrias de Santa «Catarina, que, "para um
crescimento econômico global de 11 por cento, no ano
passado, o setor industrial contribuiu com 17 por cento
e a Indústria automobilística com quase 21 por cento."
Afirmou que, por isso, pode-se dizer que o setor auto-
moblllstico "é que puxa o desenvolvimento nacional."

Adiantou que, em 1956, quando foi criado o Grupo
Executivo da Indústria Automobilística — Geia — a me-
dlda íoi considerada por muitos setores como uma piada
As próprias indústrias fabricantes de veículos não acre
ditavam que o Incipiente setor d© autopeças pudes'
atender à demanda dos projetos, principalmente com*
derando-ee que, & curto pra*». ° Índice de nacional»*
ção dos veículos deveria ser de 90 por cento. A üius-
tria de autopeças, porém, portou-se com grande geflsr*
dia em seus programas do expansão qué, este ono:*teo-
dera ao fornecimento de peças para melo milhão 4'w
culos, mete cnie havia rido programada pelo exfa^a'
tro 

'Roberto 
Campos para ser atingida somente «fl 1975.

Salientou quedais Importante do que o fato àj produ-
zlr ineio miMo de veículos é o fato de todo^ies en-
contrarem comprador demonstrando, assim, •/elevação
do poder aquisitivo de grande parte da rxrpjlaçao.

Diàriqnjente,\..a seção "Altas/Baixas", o Diretor Eco-

nômico analisa as fichas técnicas das empresas, em des-

taque, nos negócios ^as Bolsas de Valores, sejam elas

integrantes ou nfio dos índices de valorização. Juntamente

com a análise, quadro das altas • baixas do dia.

Petrobrás
vê futuro
no xisto

Em conferência pronuncia*
da ontem em CuriUba. no
Slmpcislo eôbw Ciência e
Tecnologia do Xisto, o técni-
co Aldo Varbto, da Petre-
brás. informou que a usina
protótipo do Iratl. «m Sao
Mateus do Sul, tem o objet!-
vo principal de fornecer da-
dos técnicos para a Instala-
eflo de uma unidade comer-
ciai. O» trabalhos da usina-
piloto aerão desenvolvidos
durante um período de 24
meses, em fases que objetl-
vam * coleta de dados de
processamento do xisto e de
engenharia, «/isando á elabo-
ração do projeto da usina de-
flnitiva.

O técnico Dragornir Vlto-
rovic, da Iugoslávia, prestou
taformaçóes sobre o aprovei-
tamento do petróleo naquele
pais e as experiências clenti-
ficas que estão eendo condu-
zldas visando ao beneficia-
mento mais racional e ao
aproveitamento dos resíduos.

Borracha:
cousumo

cresce 7%
C consumo de borracha pe-

Ia indústria pesada de São
pulo em outubro passado
aumentou 7 por cento em re-

»ação ao de setembro, segun-
do levantamento realizado
pela Assersoria de Pesquisas
Econômicas da Secretaria de
Economia e Planejamento
do Estado. Durante aquele
mês, as Indústrias de trans-
formação paulistas utiliza-
ram, na fabricação de seus
produtos, mais de oito mil
toneladas da matéria-prima,
sendo quase 23 milhões de
quilos de borracha natural
(baixa de 1,3 por cento em
relação ao total de setem-
bro), e mais de 5,2 milhões
de quilos de borracha sinté-
tica (aumento de 12 por
cento).

Schiller: esvaziamento
econômico está superado
O «cretino Oe Flruiaí*. «U Ciiua***-

ra, Heitor ScnlUer, «.!n** que 't .Ia* «le w
slmlsmo quando t« ísliv» em e«aíU-a<oto
econômico da Ouanabara, foi superatU p«U
política f.-.T >.>:" ¦ .:¦'•:¦ l-vcl. . j -.. j.'» ;v .'
atual dovêrno e pelo espirito do empraa-
rlado.

Sóbre as novas perspective» pu.-* o de-•envolvimento is Ciua.-ub.irs, o sev-rtüL-io
dfjUccu u ccndlçóes para a : - :•: a-jív
de nevu IndCutrlas ou de atividades .•.-..-.'.•--
ciais, na medida em que permitiu às novas
empr«V-..< a .¦.;•'¦•..•..< cesno capital de giro
do valer do ICM qus deveria recolher «ta
seu primeiro ano de atividade.

— Outra vantagem que a ».*.«.. .•.»--» i
ettá oferecendo ao comercio — acentuou —'
é a reduíio da alíquota do ICM. que .-¦.-»
a variar em função do acréscimo reu. de
vendas (declaradas), calculado em rela»*io
ao período-base que. para as emprthias de
qualquer setor Já existentes, seri .•¦¦.'.»¦
do o primeiro semestre ctrll de 1971.

Sóbre a redução da alíquota do ICM.
Heitor Schlller citou como exemplo o caso
de uma empresa que. no primeiro -emeecre
civil de 1971, periodo básico — tenha atissldo
um volume de vendas de Cr$ ICO mil e. t»
secundo semestre, tenha vendido Cr$ 130

•ml. Seu ajesaíc*»* real * vtoàu mk d»
Cr$ W M^. sVWftMI to» ivat» «JM .*
'.••-.vcc .v v..'-klo »<í.'i» a1»» ..' -\y orc.tA 6.*-
:.i co C>$ '•'¦•' "••'• I'-viaj .-.. ,t.->/;u at
setM&ii} »«B-w*re, *j <v*J!*rií«s»t» v^ w-s -.^
a »;.x» c«*tj»al .'¦¦ •).¦'• ,v.- a-. .-. --..A.
tóbr» H «Tr* «ra.*. fc--**«.-5-rc **àl â»
v-c<iaÀ». iii» re.v»*a*c* «Jct»*-;.*» N -*.** í*?-.*».*
do ICM.

— O >>«»&:»,» — «.v^im."* — «fe* t*»-
.iUittiu «ta Wrw» àt «*»£."».*• C».-*; » wc
».--.-'. .j~''.- s» yrr?ftic?.« h.-.-.v-»..-? i» tWL
tco siitcr».»* <».-* a j««.»r,**c.ai» *-*• «?cv>-
prjc-*» àt -im. vt^ue i\xrmç*»tiue.m . ***»
rea.-* et>*--» » KM *>**«.' is* **fsrt-3í «is»»*-
tre Aí MQ e fcfísia» <'»» »er-i» * -<i«*Aaít»*»
a^s iQttrrsljfcl yt* »inw>» w«ísiaâik. *«.> «v-ca-
•.lo cttadVk a Crsr.» n» .'-«tó***-*»^ -na •aas.tr*
de *3t\ <iw CS4 &) 5..Í. ? «*/!>* .%vrí*i«»-vc>á» »
um beneCi:».» >.'<• "vca* Aí 5VM p»*,*. ?»í *e-
zaesüt aaíerier.

As**» cff fa-ar x*i.re »m -<v»*-*a-*ia» i*
•x?»i."jíl»? (si "fStó*ii.\ ».* iivtrtiiri.'» â» n*»»Jv"*>
:tfnA>reii <<» a C5»3ic:.ik-!«s-* jv«-*cd ,i» -r»s.t»
íCVS 2i\*& J)t *W.,a -A.-.r--».7ÍAj. A? **»**»,

aeyi-iiiií ca MttslM Üta í*.x--*.-;iiS» y*la
TüBiiaçii» MNb VVt>»A ir» »*.* «"*» **-
rciruea;

Renda Fer-Cagtta lVü»>3>
i*n isa» Ss»'-' ww» ts«

Guanabara m 
"~lãi 

SS Í3X M»
São Paulo 325 381 33» RI S»
Rio Grande do Sul 137 139 üi Wl
Minas GeraU 91 XW » JM SJ3
Pernambuco SS *> 5K Cí

Adiante, disse que a Guanabara «rem
ampliando cada vea mais as suas linhas de
crédito para o desenvohlmento Industrial.
Dentro do programa estabelecido, a. Cope?
reduziu as taxas de Juros para o Caaadá*
mento de modernização e ree«;uipa3i«Qto
(Flname) do parque fabril a níveis substa^-
cialmente Inferiores aos demais Estadcs,
passando a 23 por cento, "o que representa
o esforço da administração e que, «rtaaiec-
te. trará efeitos positivos em curto prtuo de
tempo".

Sobre a oferta de recursos de iníra-es-
trutura — ressaltou que a Guanabara apre»
s<nta condições ímpares de competição no
Pais. uma vez que nossas tarifas de ecer-
gia e água sâo as mais baixas. Por outro
lado — disse — a Guanabara pcesui roe-
lhores meios de transportes nacionais e ln-
temacionals, além de excelente rMe baz-
caria. Disse ainda que oa terrenos para im-
plantação de Indústrias apresentam pre\-os
realmente baixos, como acontece, por exem-
pio. em Campo Grande, onde o metro de
terreno a ser adquirido esti a Cr* ..00, ou

na ,'acarepa^Aii. a Crt '.í.W. .-a aJoâa era
Saata Crua. íoíd ia Krrro.'» i Ctl ,fl* «*
arecre.

O seoretár-i.* Aí JtaiAD.-aj Xtr?.><MO ço» na
3.«;MaAjr;ta rwfc?* s> «..-a-.-:.->.'.• .1. '.i>f-:>.a;.*<-».
qu» oriuiasit a L»!i SAtanfcv 5. Ntf», í» CVrX""!?*
aj acii?&7ií -«.àj -jAtóiiaj v-isiSaVi »j« f.Yía-
luoteec*..» «ia ^vix-iaa A» «.Tíai^aJur» e tcv>-
?«?-v!i?cií2aÍi? a-iNia aC.aIaj.v-k' .^,•e»^1^V» Ae
í-íJaEido A.» Ttirw* AaÃsjariC xw-». "5*.
plicou que» a l»r. 3. «tf. t»M.> Suríatar * ín»-
tACaçílo sitt *> A> ».***» "a*»**.--!*»» ço*». *ve
se íeson-rareca tm. >sük» Aí .-i«^«^-í4Triiía.-*s
-A-jidtifícíaiB. *"*»> víta aíoS-íí»» .•'.•*•-*.••
paadir.

A Lei 3. WS AíSsrjí.S»» l*M *¦ ixit*t<l* ,U
otrupAides oa qu» v-ttetra a -trr wNT-f-Mra pet
-s^a«Àa««>*8 i^ítt-ria». nv» rsip».*»** í* Saa-
ta ents. JaoireFii^at t *.-;.;;-» Tvjsoâa áe
Botafogov .-¦.-x-.í <«» .<.:.:«.,m.v «tra Kt-tas !*>-
duscriais asa» AíCtitia» -vi).* Wvâitr Sare-
CtttiXO» Eiíaim; íWa-ííaV A.> azrjvSrtí 7«>5ial -»>-
'.o ?rajt> Aí H 3.3V.-A, » Titrí^r Aí **£>Mr* 7»r*-
ximo.

ÈmmmmmmmmmammmmmMmmammMmmammmmmmmmmM

í PORQUE NAO FOI
REALIZADA ESTA

OPERAÇÃO DE CRÉDITO.

, \

Fm junho, os cinco bancos abaixo
relacionados assinaram, em consórcio,
um contrato çom a.FISIBA - Fibras
Sàitéticasda Bahia S. A., garantindo a
essa empresa recursos num total de
CrS 32 milhões. Essa quantia deveria
ser conseguida através da captação
de incentivos fiscais junto às pessoas
jurídicas (art. 34/18).

Como prova de absoluta confiança
na FISIBA, os bancos garantiram a
captação dos CrS 32 milhões no prazo
de um ano, e, se por acaso não v;

, conseguissem esse total em incentivos,
tal importância seria oferecida a FISIBA
através de linha direta de crédito. .

A total confiança demonstrada pelo
.v consórcio de bancos numa operação

feita pela primeira vez no Brasil foi

compreendida pelos investidores de
todo o país, tornando em sucesso^
absoluto a captação de recursos fl^

A FISIBA aproveita a oportümdade
para comunicar que até o dia 21 dêsie
mês estará aceitando aplicações com
depósitos efetuados pelas pessoas
jurídicas no exercício de 1970,
À campanha de captação vai prosseguir.
através do consórcio de bancos, até
atingir o total de CrS 32 rnilhões captados,

i 0 consórcio de bancos está à
disposição das empresas que optaram
pela SUDENE, a fim de oferecer4hes
todas as informações sobre a FISIBA,
cujos investimentos captados até esta
data suplantaram a necessidade do
financiamento oferecido.

i

São Paulo, dezembro de 1971.
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FISIBA-FIBRAS SINTÉTICAS DA BAHIA S. A.
(COM APOIO DA SUDENE E DO BNDE.)
BANCO DE INVESTIMENTO INDUSTRIAL S.A. - INVESTBANCO
BANCO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS IPIRANGA S. A.
BANCO DE níVESTIMENTÒS BCN S. A.
BANCO INDUSTRIAL DE INVE.ST1MENT0 DO SULS.A.-BANSÜLVEST
BANCO REAL DE INVESTIMENTO S. A.

i i riiinaii I i tté^0MmtmmmmasmMtm*m^^m^tm*aSmt^Ê*tmtmMmà^Ê**^m -— ^^g^j—. ^.^^^^^^^^^^^^^^^^^«^i



1* CORREIO DA MANHA - nio da Ja«»ln\ qulnta-telr*, .« to tosava*** >» W* nmKTOR ICONÍ.M1CO

"*v"

Costa Cavalcanti: Integração
é solidariedade no cresciment

O v. .• ,v ... .v w«i;w, .-v- ,\Mia ,-»"»v»,m , proferiu
...-ji». .»•>. \\fc.v, ni*.'.* • KMaie-ítA» M»tiiw»i Ao I «emtnâ-
ii» a* v •.-.¦>* •*.••' » \y»*v.wi?vtivNií*t*. Aa R*tt*e Sul, pre-
v.vt.vt- -,v.i.- .\\*»jcío •.-.. v. «.n-, x mn fe)*bore«ta com
ia» mMüJuÍmm ik'),^*, - im -, v..:¦.-*¦ 4o Paraná, <S»nt» Cs-

• ai -i» * * v .! -a.v.../ Ak '¦¦¦, <v<fir»»«*e tnTflftraçfto «mo "co-
/nu.-*., Wi . vk*.- :.-.--¦¦¦'.% C'': JSkWVwA v-„f., rt-W,

\«aK> «nu re»4<feM* «o» hWk» wt»**i».» t oeufeçâe do ter-
'MÃ* ív.w v #*> kt%vs,k*» «nimnaii., •>,v*ngwrt<io, por awlm

J:am, * . v. ¦.-.- .• • am» d» tf»*»*,

t % Wajfrfe vt» JHMU**. a »>».*«*•* do mlnlsteo do Tn-

fifflKG0QQKt3
*.v. •*.. w. «vM^miMa «f<wi>witer • todos os porUctpon-

.-*. *> . ?owwsjkáivi ^» Vwtt*wi<fe - lNwwvoMmento da
x**ma* *v4 í'«m ivj(kk*iwx-*nte« dt mswtuteôes públicas,
qwr fe mUMWflft YHiviV-ífeve*,, os cumprimento* do GO-
\*wi fe >*»^<í<>.>fí«* <*», wa t>Miieninr, «to MInttWrlo do In-

<¦.->.v..v --..k> kVM* **m*ikí#W»»o e wmlto vAioriramos esta
ottMóa fe *i!ü,*A*j »,s>„>» . ikNitikiftO. econômica e social

fe itetfiàsí 3v,Y * mi^itvhtit. iwtWrflos tnifos do vosso traba-
\!*x <m *iW!N>. ^ík» wxx.*. *»>«•*, de conhecimentos, do vowo
Vivs*j»i,w> 

'th^aut* 
* W(í,fi»vií», no future dMe espaço

fedÉYVwk fe tw*ti*-,'i» ¥ittCV*»íl.

«,0» »«',- fe ,\v:%!.'..k ,-.» MANHA, decidida
» *í»í*m# * w*#*w vwvivwetlo, revtf» o interesse do em-
v*«*!.,»>A» xtkkj/w.v. y-m* • -M*r«v*o d* «u»s responssbili-
,u,k.-.i >w vwkCK»«íi fe oeawtwlvimento «ww-snstentedo do
wmfk

Sua>»VísH<*'*A' tSiHlWlWBIOl « tese <nte vai ganhando ».
o»a«fJ*K?._ fe **.*», y> <^sjW&.W v%a MANRA chama, a si
.,.¦... s*-v*** **» ^»>v>; fe» a teAvi ti* cabe, servidoras da
c*!M_'vvtii>i.vi» .-kí, A* wtwr Y«<r«M<., tv» tarefa de «ontfrnir

a pt»Uv<U<*_ -W W«a» Wi1*>.

1a> few««*,. «<»»**fe*» de wa tevao d* comnnlcftçfto, »-.
.-..¦- v.».-v- v»skí*w*Skòi» A<*** ,-kieVft A* *»*»Kioe «meontrou, sem
^uvaír», j/>ttf«: *í«í> í*1» fM*-V>, iwmwwAenrto os próprios
ivotKWO wtt*% iaSo 'íífWA, vw mandftWMiftto do «eu Oódliio
^»t> vsw» «*» w*»;: 'N» 

}o«»1W* t«« compromisso intfecll-
!aáW«t <*W» » 4H)IHItHifiP*t: 

"

•£•,--• .v.r,;.-.%v,.-.:w » .v .w^, .-.k*. í « <%miprtawmos, no
Jccuat«> v*>W xWia»»»! .vnvi t*rte.li$r5neia « fé, espirito de
*cgiik> *tó * jjf irai-.

an«e^ç«@ « _(«rkWkSXM*m<TO nacionai.
A ^i!»«.* í»**hn*í*^ *ifco '* VióNit ns llnsruagem gover-

aaahaji.ic >;>»,>.¦. v.;,*. ^><-, !<fííitido, porem, aprofundou-se e
w^KWf-í*» 9A wWrtfhtiôli kfla ^pôlítída de desenvolvimento do
êtuni Oi>v*fls,.

vt¦-.¦•!•.¦?,-.!./ V.^ sliV.rrff» tVkmimhho de todos os br&si-
".--: >.v, *.\yi.,W'* *ti;<J)kv\rJ\Pôt sie crweWiento, <juer econômico,

VW «Wtfi^k,. WkVft* *M Ve?*i*fte,»i «os bens materiais e ocupa-
,.u» d» tttafàfa, ^wíw» ros v-tíWft «íltiirato, abrangendo
Çv>i; laSãi^ (^ç, ,-, «{vf^jo .- %. alm* d» MfiÇftô.

su* «tf* wÁVk<*o, v^a ofweoê mna %<isío pftnorftmica
áoâ vw^w^tò i^,t(í.s(i/,M>- #m yi-MpkVcoes exatos, de forma a
nwifcs-ia» * %K*ta k^> Xk-^x+mcla d* c(tdi\ tim no <pisdro global,
»vi3*BkJi.'--k<' *a-*»»w «tfn-Wíifrtietk» e omissões prejudiciais em
q«# a ¥<«•*» * (JW»**m-Ãii klo taSífo. V> otitro tmgulo, permlt*
«iKVkVwAkjkàú» * ntvoHiim «talais necessários ro perfeito
cw^ishwwi <}fk w»i'tP;'ia titt\ «-"Xiwie, de modo a dissipw
Imaspw *te,>.'vt,SKè.j,. íí*a 5f<ie o todo Mworve Ou obscurcce

• ..wam <í» Í!»(^<1ÁVilkÍK ífmddViíKkrit-lv;

Cvoí\ Ijaso Vi^w* «Num')»»»!», o ôôvêrno da União le-
wííSíma o* i^küw*» YitvibVmtw YiftOlonnis e estabeleceu uma
-...,«.:» ds» víWfa1;*^** v*-.* »*ífi(i-los a curto e médio prazos.
EV *->uí<Wi). «o4«tAíi <<fW Vkikoeedeii resultou a Politloa de w-
i^fkiikW. N»íiVih*>Y íwwiWiwda -em dois Progtiimfis: de In-
tomjgfcb íí*íiiWi»>\ *. «i^e -íft«iífi*ijfco Social, que expresssm o
feSÍOES* *» iJíS^S^tviifto *% -SrfèVentés d;mensdes.

$»^,-4* * \% ©íJitfttvô via ííewiuçso a grnnde tarefa
Af uwftH&iítfc!!- <i* kftí»if,V\*ls ífáe PC observam no País, e que
si..- ftt$* <$rh ¥^'t* kit* weòweto Rpvoveitsmento dos recursus
liaStu;*!», > áj* ^ifKrkSiVkV»; ^oonftmicits ecumulRdns em muitas
íés-iduA .^i»*'*}* ^^fflkd* tVtfKhiüiu-wis tí duns frentes oc
»5uf»aã)í:: * <?» fi__ij>_la Vilt dlshToulçíio de renda, psra as-
segWM * kV^ihlíRitíiíid* * k viabilidade eoonòmico-política
djk pt^j^j*}, 4#, %s$)#(!tso, e *. da luta pela ellminflcfio do
mií>drt^m,i^)»mrí!ò, VlsWodé a elívtíçfto das condições de
Vi4» d»> b^?*fíi kSft*ífílWi*o.

ÍSW» _*Híliíií_* _e 'iftkWnções, originaram-se cs estu-
(J99. % % í((í;wíf)Htí>i«é ¦«* ftottvm!** tendentes a racional
üSiJáaasáSN <&» íNks»e- "ircwnof; natuwls, k implantação do
V!»â, poijskí»» jv jiatoKvrWttttetitt) tn*fWK>, ao fortalecimento
<)& çjBi.k;;*», » ^{.'fft^ní* íiriasticefra do empregado, ao atcn-
(Jia»»^ iji* v^^viif^o; wwens do indivíduo — alimenta-
ç*í> WfeíSi, *&Wltvlto * >íft1jR*kj&o «• ttido de acordo com a
(íwtel»*, St^tífi», «íi '»tJà 'dífffiivj das coordenadas de mre-

Ssfttia^íSOilvt- V*'* ¦Mili;líflr <>s desníveis existentes entre
(f. Sk*s_i ^Wi^"^''^ * <"" Sr""'! Mertóiofiftl, a programaçSo
do. CHfHkJsi»* wíí-^^I* "ííi^i* de perto, em sua primeira fass,
% «i$miií)4A> iíi* N"Ví,kÁl>W»- ? 'âk Ama*énia, pr«t)Ondo-se a enga-
jiw » ysW^W -'i* ví*'.w* «fet-iva ao proceiwo de desenvolvi-
uwttS* <iM# *>.>_ i:.*ftKfA^foWidO o Pais mima potência auto-
suíioiw?» * wft \tomta a Wrta oeitpaçfio e integração raclo-
pa!» d!* *t$<wiik

4 i^K^tfti-iiò ***. Wdòvia* çwifisama/Anicft e Cuiabft —
i SaaSKv'»! **ji(v>!il!Íill>. ¦*** t»wn*s de eolonteacfio de extensas
! ggjüjjj _Sfa__ft * -Se *1%lí<i8o dos vtiea «nldos do Nor-

dastj* íwüwWíWiWi 'í* JpWíjet*» prioritários do Programa de
Tafcip#$çb íííW5»»itó, tohíe «ft píena e vitoriosa reallzaçSo.

çju(kg^?k %* ^k^^wii -^« tritflgTkçfio Social -• instramen-
!» bitoiA 9«^* "iíli* ¦* i«<í>lfttit«, no Brasil, uma, sociedade
«xmARlllJKB^ saom^l* — vfcfc tWMg-i-M- a participação dos
te»^ia>*í»F^ 4» Wteit Jp^VItdo ti* produto nacional, sob a

fonna d» um ^do especial.que. Odimall, f"W<_«*
mulo k formiçâodo patrmiônlo familiar dos trabalhadorwa
ravorecera a melhoria daa relnv^» entre capital e tr»b*ltK\
contribuindo aüida para o fortalecimento da empríaa prl-
roda, lnchiotra pela apUoaçfto doa recursos do fundo em
financiamentos, de cspltal de giro.

Ambos os Programas silo hoje esplendida» realidades d»
caráter político, social e eeonftmleo. em drcorrénola da»

quais 0 BrasU procura tomar posso efetiva do seu lnumio
território e os trabalhadores nacionais poisam a parUlltar,
em proporçfles mais Justosl dos ben» gerado» pelo »eu labor.

INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RBQIONA-

Embora relativamente pntepèt». con» rwda «lulv^anto
a 18% do montante nacional num» Aro» inferior » 1*. do
território brasileiro, a macro-regUlo oouipr»índlda pelo»
Estados do Paraná, Santa Catarina e Elo flran_» do Mil
nfio p<v1erla ser deixada ao sabor de sua marchoi espontânea,
cm termos de região. Tivesse o Qovérno fedsral \J^ldldo nio
Intervir no »cu progresso de crescimento, *»te postívelmenU
prosseguiria, mas n tim maior custo, Pagaríamos o pi»(,x> da
lentídfio, do desacerto de medidas Uoladas, de gasto» para-
leias dn nfio niellwr aplicação de recurso» e, sobretudo, de
desencontradas política» de desenvolvimento.

Este o sentido essencial e o objetivo precipito que pre-
Bldlu » crlaç&o. em 1967. da Superintendência do Desenvol-
vimento da Região Sul — Sudesul -em forma da autarquia
vinculada ao Ministério do Interior, oom » atolbulçâo «pe-
ciflea de planejar e coordenar o desenvolvimento regional,
promovendo e acelerando a «sceiufto econômica e o bem-
estar social dns populações do e_tremo-»ul.

Em menos de cinco anos de atividades, a Sudesul mos-
tra sua presença em muitos dos setores produtivos da so-
elrdnoti sulina. Utlltiando uma metodologia especifica, cm
que a técnica de planejamento se alia a tática de «çílo.

A Sudesul sabe que nfto basta planejar O desenvolvi-
monto pnrn que (teta se faça; é Indispensável que os planos
sejiuii postos em execução.

Tendes, na vossa historia, um episódio multo expressivo
a ilustrar esta verdade. Ocorreu no «éculo XVin. nos tempo»
do Brasil Colonial, quando teve lugar o (jue se poderá con-
siderar talvea oomo o primeiro planejamento goveriiameutal
para o desenvolvimento desta região.

R«ferlmo-nos a planlílcaçfio do povoamento do litoral
sul>-brasllelro por vultoso contingente originário do arqui-

pélago do» Açore», levada a efeito pelo Conselho Vltrwua-
rlno de Portugal.

Quem compulsa a coplosa documentação reunida sobre
a matéria, surpreende-se com as sutilezas do plano, a preo-
cupaçito do pormenor significativo, o conhecimento, notável
para a época, de peculiaridades inerentes a técnica de pia-
nejamento a longo proio.

Tudo Isto causa admiração e merece louvor. Contudo. Ja
assim n&o foi quanto a segunda parte da operaç&o, ou seja
a executiva, seriamente prejudicada por uma sério de erro*.

O planejamento foi «em dúvWa bom, até rnsuno «se»-
lente íace as limltaçóes da época, porém »otreu «enUveis
falhoa em au* implantação, preponderantemento dtvMa» ao
despreparo dos homens ao» quais te cometeu a tarefa do
torná-lo efetivo.

Essa pâg-na histórica é nrtadora de uma llçâo ao»
técnicos da atualidade. Adverte-nos de que, por mal» e me*
lhor que se planeje, pouco ou nada valerá o nosso esforço
criativo se n8o soubermos concretizar o ldeallsado o só

projetar o que fôr realizável.

Seguindo diretrizes em que a tônica do ação e»t* na
exequicllldade dos planos, a Sudesul vem cumprindo »eu

programa de trabalho, entrosada com os demais órgão* pu-
blicos e lnstltulçóe» particulares, numa progressão de ativi-
dade resultante, em boa parte, do revigoramento que lhe
proçorclona o apoio cada vez maior do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo-Sul.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SUL

Em breve e pela primeira vez o Sul do Pais terá um
plano ue desenvolvimento regional, envolvendo a ação do
Governo nas esferas federal e estadual, além da iniciativa
privada, para o período de 1972 a 1974. Elaborado pel*
Sudesul. segundo orientação emanada dos Ministérios do In-
terior c do Planejamento e Coordenação Geral, o Plano de
Desenvolvimento do Sul representa uma radiografia doa pro*
blema sóclo-econômlcos da área regional, em circunstancia*
da aníllse que conduziu ft fixação de um* doutrina de
trabalho e permitiu eleger os projetos prioritário» que lrSo
expressá-la.

Trata-se de estudo procedido com a preocupação de
obJetiVdade e rigor técnico, o que lhe confere caraoterlstleas
de instrumento hábil e ao mesmo tempo flexível a Idôneo
para o planejamento Integrado da ntaero-regl&o.

O plano preconiza a intensificação do coiúieclmentò
dos recurece produtivos, o estímulo á motlwrnlzaçáo e ao
incremento do setor primário, a ampliação e o aperíelço»*
mento dos oervlços de lnfra-estrutur* econômica a «ociaX
Aconselha, também, a odoçAo de uma política diretor* do
crescimento dos centros urtxtnos — problema que, dl* a dl*,
assume prcçxaçôea mais inquletante» na Região e no P*is
— mediante a promoção de peequlsa» aptas » íaouKar o en*
«outro de soluço» social e economicamente corretas.

No setor agropecuário, o PDS recomenda » mudança d»
estrutura extetente, çctn o estabelecimento de empresas ru-
rais e outros tipos de exploração que favoreçam o uw d«'tecnologia 

mais avançada. De outro parte, prevê »s presi-
bllldades de criação de distritos industriais vinculados »
complexos de industrias h.tegnidEts, preferencialmente vei-
tadae para os setores d* química, da roec&nic» • da meto»-
lurgia. Salienta, outrossim, a necessidade de instituir-*,
tm coordenação com o Ministério da Agrloultur*. centro»
estadual» de planejamento agrícola, Junto â» Secretaria» de

Atrrteultur* «to l"».rw*. aa •»»»• OM*rüu. • . .k t: .> t,Vr»i«k
il» do au). P»r outro tevto, atnvs»* ,<j wm vmm|s««w» k»»
re<*trutur*c«o tcwotniM, »» *««* ÉÉ Wk»«t*kvAWkk\ k» V^
tu\jk» vl*bilU*r twttw» » w»wui*HHk» te»a»iv»»» | »»Sk*«\
««.ia» »ii»qwK»»» d* op»nK*kN »biv.n»«»ai>« nit*» mmmM
do» trí» KW*kh<* sulino*

AbKi» t>« *i«l'!Uk «,<1VÍVV;U. V. t> ..k-.iwi..' iv» MA *

preMAKAo » • empivi* WK'k»u«a vkvs »si«,kvw»,k» tMalvwaiiaV t%\'
kiicaiHh», ««» reloç»» M v&í»hH> Oi* ¥*.*»*. * «MUMMMli
d» retudo» integra*;*, a nu» o* WMMM^M N *»«W»kV»i
«txrlroiM • jw«:Vit»a sk» N(.>nMi»«« ttoqw»»» s*i'.' * >s>- •>•*->
natur*l ilk- jk.'Uk*. vktk.tk-tl.Wkkkkk UMàkMT \k.VN,\ ,>,,-..{*.k, » ^, -v.

noção de pi\v«apM vre<U,\.\rik,- Vo »-»i\kv»i»iH\t»RNs ^.s» »?•
«uno» natuimU.

O __i«kit-. da u-tu.nvkíkf,-.« m vks<>k« .»k.\'.v s»k\_ * »>nv
felçoi-lo, «a dUVeivte» pre»»» cvttAtltw»*». «*»««» kl** tw-
re»tig«çâo • *qt»olc«i»in«i\to p«4> Pt>9. b*m MIM •»>.Vk,a <*»
«t<pecit(« «itnMtcwUw» tU fcV>>«.\x\omfc» re»ils,«à.V >*W».'«t'
dev-s» pl*n»J«uamto Vx«l V\>'.kk»i^.ik>. iM^^toMAM •«* a*
•.«....->i.tsk1.» « Ttouren bumuMMk

VKÍVÍfPO 8V\X>1«ÍVS l

Dentre os piancw d» tou»**nk**S*» pe** 8Uk»o*vkV »-*m*
t*-*e, vv>r »u* t'.t*v» !.V\'U vw,.» o U-vV uk-. t.-s-.».-.- ,u .kv

itonv- gaiteM. o PivJ»te t*utlw»te T. qu« atvj*»*» «*»« *m
d» C«re* kl? TJ mil l\\ü » *ttU«» 19 uk?»í. "w.-i .<¦.« í-Av»
te d«»te KfU0k\

A re«lâo fSk-kkinw» * «t.Wte • A\kk .. «Mota*.*» iwv
dica» qu# «.'«.mi ptrofuudaroeote «i* .ws»"-.*. *<&***
tviaci» n«» atlvtdades do jotor t<í%«àrtcv

AvWk • (i.kk> .,krclf.»Wk_v. qu* kx-i* > .1 ««M WtUklSS» |fM>
Mudado» do vVkWW». goolon»*. btitrvkí\>,i(*. ,'M»»*ív<>>.<k<» ?
j»Vkio-«*.kci»toutl* rur*l. tv>i »latk>reA» * Vk*t>o WrelW * y*sSk
gramado» dk'l» prirtotco-piloto ? Wí vwj"»to k»« ***,vw>ív.tk
mento pró(Wt»iu«nte tUKs

l_tu.'.k\* tfOuHktoweivtareo v.>.i v 0*1» .k, -a-a- « a,.,.\;i.«.v\.
» tmpi»i\t*ç*o doa pwfrMfMHta, » *»**«:' *Jk» \>>tw> k\V
SuV. p*r* «UvidadM «tKvtAs • S>\u.\tM.\* a« '..«•.«.ví-aía

p»r» «UvIdadM SMcuAiiao. O» vvwvs».*.v >vdtUwt-t >s- «1-
t\\» o» p(oX«« ík-<àk* ««rviiHi» v*r» bMM«w\v*x • \sa\v..,-.
vkloó» 11- pnHwia *re* iv\v>kkk'.'.vvii'..C • n^w-.\>*..s.v «¦¦v.-.-
Hti^vVki t»t>'.k._ p*m * «xteiwâo .v v»:*.¦.'»•«¦>v.k-\k ^fUM
ponto».

O projeto Jj *»«nTOÍT*in«<ttkV V*»v*íi> ^«N ¥aWKk
•t»p» pelo Pl»no Diretor, fOi IropSànfcwk» t\A*íW*kV**.>i ú/a
,\!<**rete, contlderado 0 m*U wvxr<vi»i\te»tt\\> kt«» »c\*» * m1*.»
do Projeto Oenol. MM» quo wn íiut^k» ,..%.v.:-.- fe *"*hv.
voivlntentkX reputumo» o quo » ^Jiíreul *»W fajtXmia&t **\
Aligrete, vw »»u Inedltlwto quotiav» * uVnVwt vte í^?*Si*
nwnto e pciw» ofeite» que J* »• t*»»a» »oiv»l^ w, H1».?*»^
Vigoroso, que poder* »er estewküslo * outre* ávxM«» tjn Ç*ís,

A Implantação do )«ojoto Vv^ul o *).vtN*kuv*i,\V.s p*djt»
üvo do «etor »givpecuArU> w vwvxí*!» *» iMKkowJtítk" «\\tv>-
mlca. «trevi»» d» »lat«.v\âUc* orlent*^ MA •.•t-osv..-.k\« n>
]edoo»dc« pelo» piv\N*ww. *S*u kte v*.\*,^vw»\tv« \S\,VkVt
ocwv vtetas *o ccu«T*í«n>ei\»o d*s Mi**r*»<*» Vv>»V* vv *»\^
tkk> de criar uu\ «Utlte do lutosreç** vvn\u\\iW«U vv^k^»
«k> aglutltur vontotle» • iv.\Mlmr U\tvJt*»í* ew «sV^^ ^
•ntpreendltvteutkV

Re*ult*do» wxHvVkdoro!. »sMo skmv^ QMAàfM Qk\ Wojgr*^*,
Ul» QWW CW COI^tS^tlO» v\XVV M tWNX«-t*»liO, <iV* WÍV«V*--
nãretu q 0Qn&4mCf> kt* oxkktíwtx ,!* »u*l» slj> »)t W^o*
de nwtre» cubleoet do águ* »uM*rcvVue*. * x-tw. vw*A\V\itA).,^
do »t«J I» itt»ttv«. c^oorvou-áo, t*svtb*tu. >i«* * WV»Vi*
*niMl ilckí lençol» aibterrimeça é kH\ cr\tev\ 1.I0 t o w*^\
bilhftes do »»{«• crtbKvs *.!« Asu*. * permito * tetíRAl*»
ç*o de »té 3 nvll poços «,\tw \;«Ao vu^ti* ,V> \sV Qft VSW*
por bor», Asre»»rv* «qtüton. awosuwwk» iVMintWft^ <v,\t*-\k>»
*» mais lootfk» *4c*8, ou i«li>. »tó unv WK_)MA v\,i» » *Ji>,\*
da completa esktíswvw.

Iniciou. «ák-T^. * StsviWktU Qi t*5iV.sKk ..t* twuv^»fj,v!fii fe
ktww-iww « metkxWogl;. utllteHKYt tvo N^o, vat* » t^^
Uttilçôos quo dovvr>Xk> w*s.ire*:ar-s<.\ ik*uUliiiW4vv«iit9k, v^ wv*
Unutdodo executiva daa oporeç^co.

A experiência aktquirlste esto * V\\l.\s\tt qv» * Sr**» ¥k»v* |
* *çao «xocutlv» deve iw«ii u*» ontkl!*t.V«» W^vk»,5» « y.M-»
tívulare* do eíotiv* «tuaçAo ua âre*, t»<» c<.\j.n> MJBÃ_tme
<ta Agrlvultur», Secrefcw»* do AgttwV^ur», Asc*.\\ V.\\\>kj*«tf,-.
dade». Prefeituras. «•kV&ç*?» • «toAVAto» rw:*.v»,. **^^^-
cimento» d» «ésllto, çoo^otaUv*» ? o«tw» i.Vví*s\» 1*8^*4.»
vels prto d«o»\wlvbt>«\to fe wí*ao «m tit» Vt\s\i\\í* <» >v\\y4<.v

KvWeitcia-»* ftu\(.t*«v<intel » v*»toíJsf*çJw. fe t^fel **
ro«nclon»d»» lustttulçó** w* et*ís» fe VVkAMVK^ ^sw
Pwjett» mtegredOk cujo «xteo ftaol tek!OA)W^vo!!t»«í,\te feM_>
d«a fe pwixMvâo fe eo^MçCk1 \v»vívw>i«>í<.n» qw *» tf»rth«i.

A Sudrevü, dowvajvte. oous^to» * »*»*• fe ÇíSífeM*
tais wíoA^Mk num* açio eouiv*t!toi,lt»»fe<* ««í^tlBkM, k^*
ettM «íribulçfe» fe (iuvAo-nwiO, i(ki<ípi,vkiMlSk- fe W,\sVS>va
Mo&ioaa p*r* * »e«ia«iÇkVo. fe «MCfeÀ*J-A *V*l.s\vi*t>.

Apelamos » tófes »» «utifed»s c-".'¦».'¦»< * <-j *s»kV^w,\
decWldwueute aoa trabalho» *> Ptvfeto fcAfeías» \. \vi» »%»
tantw convenci*» d* qu« sínveivte cot» o seu l.wASjjvi.N^kfí
concurso ife*wc«r>V o sueosw *?»«)*kfev t.ww.tA.k ab.^» tw.x*-
ção lrr»di»»t« uo fesenwlytowtv vt<* felv e.\5k»i.vs* »\vas

WJWSMO

A U to agv^to de ti»* * Siudaaul pú&k sV-W<to\* vV-YA
a Entbrotur, choiuaudo » *A a re*po»sd*BW»fe fe *!)*>«,'*^i,s
fe Plww Regton*! de Turisino, » tutestai-*» vv ^K8ft is*»
clonal. »

DenUv» de ut,v\» sbteiasttte» i».ív«tkk»,-«* «jm *'í* «SWaSfei
çâo osyerecJwial, o* retu*» «ot*i» «»$»*»»&* cv.,v, «WÇStV
s* eepanlKkl* de reocitíteclfe e.\ikert*.Míia »>? w^x.. A ífStttA-.
l»ild*fe m*lot fe »btem* »fet**.\ vv«*»»a o&Wvo \v» «%••
çáo d» um a*uix> COíwiúUvo. fe qu*l i^mMWsmw* ííMv^ v*

•• t.-.-.-.«...k.ka ik.w.i.N- e pkríjcviure» dtreten»«»te tetero»»*d(_
1W *«-.V.-...k

A <w«twiw«Mi»í»i- do» tr*b*llw» eontemidou trâ» r»n-
fe| *re*a fe «ítt.t.s » ifenUfleor fl»»»» »_re«siv»». A pri*
IMk% <smf*Va\ a v>*rt* referemte * Irtforaw$8*», Anâll»»» •
r».v*,1#»iv*ttM, ayia f»<nlten o eoníiectmente d* situaç.io d»
kWsawfe * fe ofrrt* tnr&tíc*. A «egund* conwpondm a
m||(UMIÍ| m ^«««jamenfco. terei, quo definiu a» medi-
,t*» fe «içjKy *» Whh*« e dtretrtiw» d* poUttc* * »er »e<rotd».
DWinmH * t*ts,elm etap» » re*n*»çio fe *studo» aftbr»
^s»vfe«o» kVWTHwk .terlv»*» fe» p»r*metro» • nhJeUvw» ta*
ktWia.W»» tv* fluo fe pTanejMiteivte. >

A r*'«v *m tmindíw ppooesfldo», qu« envoltwtm atptc-
Í.V* í^sbaí». n»o rt * Rfrel «tico»!, oreno também tbnnam-
fe y*»nwb»*. re*lt»*d»» -in loco". Janto m» principal» «»n-
•sVk* ?wín-.vfM d* d«rt*nd*. foi powíeel «proeltr-o» o ecra-
|NÍÍMMÉlt pwvârel fe fenômeno.

A <**»\-.wt* t«-í»lV}» K««l»« mi, na temperada VrWIÍ.
fttaÜHN m*t» de N».»» turiste». do» qxial» clrc» fe IOM00
VkTWdfetM*» fe ontwteí o «ó.OOO n»c!ón»ls, ceinprewiden*
fe tente k> JT»*vi wtl.r»-re«i<m*l como o e»»T»-Wfteo*l. A ex-
i.-*-.v\'.»,--i.k fe ereoMnwnt» «t* drtnand» ocorrido noa ti!U*
wiiv» *>w* ? M tefolaUV»» pwwntaAdM no aentlfe fe dln»-
tt^-a><fe fe wter pewMtem * previsão d»« »egumt«}i taxai
fe fftrt*«w*,te *nu*l «wmnlaMvo: turismo tnfte-rectaoal —
\« \\st <wtvK mrtiimo «rt»-re*ional — 15 W» cento: turl»-
vw,s MtrtV* — it pór tento.

A» vw«*a.fefe» d» ofirt* turfsüc», em função doa obje-
inwv jure <» j>»«ofe «*«io pelo Plano <1971/im), tra-
,«t^-j», em t#-'mo» econômico», mim investimento global que
*»tt\í» a ,Mfia fe W» milhões de enweiro», compreendendo
ttnwfe» íw hotelaria, indfetrt» cimplementar, infr*-e«tni-

j (W* ? \mv»*wv*o twístíe*.

A» mmrtM em hotéi» montarão, aproximadamente a
,*#á> >*ttth?e» fe «raselres, 95 por cento do» qual» deverão

, \*,sy «¦ fe «-Mito* fe setor uúblloo (Embratnr. BROE. ineen-
ií*ws fwwfe e <wb*« «k{*mentârl*« consignada» pelo» Es-
tefe*> ? Çl twr ««te do »«ot privado.

Mívs+9 » mt «tllentedOk por m» relevância, dia respel-
te a asoivtykarecJte entes *• mversôe» do aetor publico e su*
res^seteífe *o« osffres póWico» atreve» do ilstem» trigutâ-
t*v K» temtvwnfe fe 1871, o dtepfttdlo foi d» ordem d«
»v* wrthkte» fe erorelM», do» qual» 60 por cento sob » ru-
í*V* fe «feife» hoteWro»* « 46 por cento referente» » «|U-
Nw «Ks ThM^fítW*. TVxn*ndo-#e como parâmetro» os gos-
W* WMKflo» óUlios e o nvimero de dio» de permanência do
Wfiífe í« ttwife, « projetando os dado» par» o triênio che-
j^v^ftkS* a wm fngresM total, no triênio. de 874 milhões de
Wt%e__S ^«"oxintadamente.

Aíefenste-se um efeito multiplicador de índice Igual *
*. wwfcilWNiô» ¦«(Me a rend» a ser produzida n* RegiSo, era
kte,Ntti*W!» fe infestai* do turismo, chegará * totalizar
,**w». fe í NlhSe» de craeeiros. dos qual» através do slste-
*vn» «ftutetlo, reverterão aos coítes pôbllco» » per cento.
k*\ »*fem MO mMMes fe enweiro», em ntaiero» redondo».

r*>*?m«te, »btdIremo» »o importante aqwoto do ••".-

(•«kítfw çw«»te n* tafestri» tarisHca", » fim d» poesftdliter
vvftt* W*i* fe» reperettwóe» «ooiftts do Plano, nfio apeno» no
^tt» ** refere «o vohvme fe novo» empngo» «iwsltedo», mas
MlÃMtiltj «o iMTrtlfe d* elereçAo do» nfvelí de vW».

ísn Miçfto do» dado» conhecido» e fe- projeção p«r» o
ÍWWva *.* * íofma de Objetivo»» colunar,» estimativa ml-
\v?¥M» * áVíáiwçíte to mâo-de-Obra é de cêrc» de 35 mil, »en-
kfe AMO 4Zti(iM!í$a dfwtee e 18.760 indiretos, criado» » par-
lir k*i tivti^M\i*c*o do Plano.

O» wtmwm talam com eloqüência, mais que quaisquer
tVtíaVí**, fe* pwnMssore» horteonte» que * lndiSstri» turistl-
,v, At*>sv,ihik Y>at* » economia regional, ma» nao basta es-
l» A*v**te<*o nem ser* «ofldente o fato de dispormo» de
wa T*ik\it> h«vt elaborado, s Imprescindível que o esforço
AsvtWtte »7o i>,\5er ptftlloo e da empresa privada dêem con-
ft$k_ viè WsVndfide â vtefto prospectlva dos técnicos.

V>«S>ElklVOLVIMENTO MICRO-REOIONAL

fedi^iamente difícil ou mesmo impraticável »erla par»
A !S»'fe»il estebelecet oonteeto direto com todo» os 717 mu-
vtWífAs* ^tte compõem * Região. Além disso, tal wlocio-
vtwfente tWsJterta inopertiUte, em grande parte, devido à
WtfeM-. *1« <*i>»kMd*de adttinistretív* de elevado número
feV*k ¥v5de«« dl!^ atê, <n* » estrutur» da maioria doe
mSífàfioa t Irtèlpiente « desprovida fe adequado» padróe»
r.vwíkVít-kis-.

^\\?»Wa\ ^*So mwnlctf*«, e sua» eedea, «e bem nâo sejam
ftNVfeoa «tWw» ponderável», têm legalmente "«tetua» d« ci-
kíitfe AVm autoiiomla e atribuições definidas pel» Consti-
l^eA* * í»1** *****

à Wnitdftàe «mfeükU a Sudesul » adotar como lnstru-
WtStfe fe *ç*A Sunto aos municípios, o «grupamento destes
•Jm *teitóiaçõe»k x-olteda» para os comun» interesses e le-
Wftfe «Wi c^tte a* micro-regiõe» homogêneas existentes.

_*_ kíec*rêncift do trabalho indutor^ d* Sudesul, qu» ela-
V»,* \vM5ete dé estatuto e preste tôd» » assistêncl» nece»-
>*xl* * í*jfa.uÍwtçSo e funcionamento da» associações de mu-
láotãftA, mteftso vem eenfe & movimento de criação dessa»
f,Míd*,te» v» Área regioiral,,hoje quase completamente por
«Im, í«**t» * qne vêm ** revelando fe satisfatória efidên-
<<Hk na t«k(»tlõçSd do desenvolvimento local, na solução doa
>sVk*!«M* oomunitátlo* e na implantação de programa»
taitàlWfàôs. \iéiò Mftiistétte do Interior e pela Sudesul,

Mvix* este*, figura o ProgramA de Ação OcmcentredA,
«AJjh r&l»í(dft<S* esiíectrica * promover, por etapas, o desen-
\KavkWeko 1<S<*1 intégrafe de cesnunidades urbanos, con-
WUMíWftldó l«írtit*os em munioiplos considerados prioritários.

ÀSôít^lfte eonteríios graves e importância Ascendente em
¦:«,• n».<» o terjõmeno do oresoimento urbano, tanto pelo
t4p^ft Acento populacional, quanto peta concentração de

-________¦_

" ": _S» a^M^Hk ^^^HB

(y \ V.

UMA NOVA DIME
EM SERVKOJ BANCAMOS

v.; y^ ¦-.¦y\X..
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A meia que presi-
diu a sessão solene de
abertura do I Seminá*
rio de Integração e
Desenvolvimento da
Região Sul foi com»

posta pdo Ministro do
Interior, Sr. Costa Ca»
valcãntij pelos Gover»
nadores Euclides TrU
chesy do Rio Grande
do Sul, e do Paraná,

ParigotdeSou%a,pelo
representante do Go»
vernador de Santa
Catarina, Sr. Victor
Fernando Sasse, pelo
Comandante do III

Exército, General Bre»
no Borges Fortes, o
Presidente da Assem»
bléia gaúcha, Depu»
tado Solano Borges,
o presidente do Ban»

co Regional do De»
senvolvimento do Ex»
tremo Sul, Ari Caiv>
guçu de Mesquita, e
o superintendente da
Sudesul, Sr» Paulo
Melro. <

atividades econfimlcu nas cidade*, mu acima de tudo face
à limitação tmpotta pela falta de equipamento! urbano» à
eficiência dos setores (coDâmtcoa a social.

Nfto 4 Mm motivo que o aovêroo da UnUo está, airla-
mente preocupado com o problema urbano nacional, nele
aplicando cerca de 59 por cento de «eus recursos, que em
ISTO atingiram a < bilhões e 300 milhões de cruzelroa. fia-
¦<• comprometimento deriva da constatação de que, de um
total de 95 milhões de habitantes, 49, milhões estão na arca
rural e BO milhões na área urbana. A projecio para ipíio
está em torno de 130 mUhfles de hahltontes. tudo Indicando
que sento alcançadoa nivela superiores a 80 mllhSes na área
urbana e Inferiores a 50 milhões no melo rural.

Como tarefa preliminar para o equaclonsmento do aa-
Minto, visando fixar metas no que dia respeito ao cresci-
mento urbano • ao seu planejamento a níveis rs tadual e fe-
deral, a BudesuL o Oorérno do Estado do Rio Grande do
Sul e o Serfhau ftrmarum acordo d« cooperação com a fi-
nalidade de estabelecer uma política conjunta de desenvol-
vimento urbano para o Estado. Km resultado da convenção,
foram contratados os serviços da Universidade J-ederal do
nio Orande do Sul. que realizou levantamentos, análises e
estudos sobre a dinâmica urbana e formulou proposições
alternativas para o seu controle, trabalho elaborado com o
máximo rigor técnico e entregue ao Oovêrno do Estado em
princípios deste ano.

Com Idêntica* características, estudo dessa mesma na-
turesa está sendo efetuado pela Universidade Federal de
Santa Catarina, a tim de propor decisões relativamente ao
problema do desenvolvimento urbano naquele Estado, con-
forme contrato assinado pela Sudesul. com a assistência do
Serfhau e do Governo do Estado.

Com referência ao Plano de Desenvolvimento Local In-
tenro do. oro em plena Implantação na área regional, o de-
tinimos como o Instrumento hábil a promover o desenvolvi-
mento econômico e social da mlcro-reglões homogêneas.
Através dele. pela Intervenlênda dos associações de munlci-
pios, a realidade será conhecido, os objetivos traçados, ado-
tadaa as diretrizes de desenvolvimento, e programadas as
medidos de governo para concretiser seu* objetivos, e can-
elliando os Interesses de crescimento local com oe regionais
e nacionais.

Por melo deste Plano, o Ministério do Interior torna
acessíveis aos governos municipais os Instrumentos técnicos
e financeiros adequados ao desempenho de sua missão, ao
tempo em que procura capacitá-los a adotar o planejamen-
to Integrado como processo normal de governo.

PESCA

Com mais de 8.500 quilômetros ds costa, dos quais parte
ponderável corresponde a um* plataforma altamente pisco
ta, o Brasil precisa urgentemente aproveitar de modo raclo-

nal a* reserves alimentícias existentes no mar, tanto mais
que. como 4 sabido, a cama em futuro próximo poderá ser
do consumo mais caro e dUtetl para atender à demanda do
abastecimento, devido ao incremento demográfico.

Eis a ratão do Decreto-lei número 331, de 31 de fere-
relro de 1987, pdo qual o Oovêrno destinou vultoso* recurso*
à pesca, visando principalmente a captura e a Industrial!-
nçáo. medida que induziu a Sudesul a elaborar projeto
referente & distribuição, comercialização e industrialização
do produto nos três Estados do suL

• Trabalho formulado e> em processamento- sob regime de
cooperação com a Sudepe constitui a primeira experiência
bnulletr» no gênero, estando concluída sua fase inicial.

A primeira parta doa estudos consistiu no levantsarnsn-
mento de dados básicos, a partir da pesquisas efetuadas
em 30 cidade* sobre a produção • o consumo de pescado,
elementos que possibilitaram a previsto das carências da
oferta e da demanda.

Procede a Sudesul, presentemente, à montagem de
um projeto global, que determinara, entre outros indica-
dores, a estrutura e a localização de estabelecimentos co-
merclab e industriais, com xs cautelas necessárias para
que náo venham a constituir pontos de estrangulamento
na exploração econômica que se pretenda intensificar.

COORDENAÇÃO REGIONAL

Est* o Ministério do Interior compondo uma sólida
estrutura, adequada a servir a um sistema nacional de
planejamento regional ajustado ás diretrizes emanadas do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.

O primeiro e largo passo dirigido nessa direçio con-
substanciou--» no Decreto n.' 66.883, de 16 de Julho de
1970, que instituiu a reforma da Pasta, introduzindo mo-
-UficaçOes nos órgãos a ela vinculados e submetendo-as a
uma coordenação em níveis nacional • macro-regional.

Tal reformulação implicou, para os orgsnlsmos reglo-
nais de planejamento — dentre os quais a Superintendeu-
cia do Desenvolvimento da Regiáo Sul (Sudesul) — e,
aumento de atribuições e maior amplitude de ação, tor-
nando-os atada mais diretamente responsáveis peto desen-
volvimento econômico t social das respectivas áreas.

Disse modo, incumbe à Sudesul a tarefa decoorde-
nar toda a ação ministerial na Reglfio Sul, o que é feito
através da Comissão de Coordenação Regional. Presidido
pelo Superintendente da Sudesul o colegiado reúne as
delegadas regionais dos seguintes órgáos: BNH, Serfhau,
dnos, Projeto Rondon, Panai e CLM.

O Banco Nacional da Habitação, que em breve será
emprCsa pública, possui uma Delegada Regional nesta área,
com sede em Porto Alegra e jurisdlçBo sobre os três Esta-
dos do Sul. Estimulando e disciplinando os sistemas flnan-

celros de habltoç&o, saneamento, poupança e empréstimo,
a Delegacia Regional do BNH executa o Plano Nacional
de Habltaçáo no Paraná, em Santa Catarina e no Rio
Grande do Sul, com ênfase quanto ao planejamento local
Integrado e Incremento das Indústrias relacionada* à cone-
truç&o civil.

O planejamento local Integrado, que o BNH financia,
constitui atribuição especifica do Serviço Federal de Habl-
taçíio e Urbanismo, o qual 4 representado no área por uma
Coordenoçáo Regional, Em sua atuaçáo nesse importante
campo, o Serfhau conta com a colaboração da Sudesul e
daa administrações municipais e estaduais, sendo aprecia-
vel o resultado desse esforço na Região, quase toda cober-
ta por associações de municípios conscientizadas para o
planejamento ante o política Implantado.

As atividades do Serfhau consistem na proposição de
normas, roteiros básicos e padrões de desempenho, siím da
realização ds estudos e análises de projetos, complementa-
da com a assistência técnica as municipalidades e premo-
çlo do treinamento de seu pessoal. Nio sendo órgfto exe-
cutlvo, concentra sua ação no estabelecimento de dlretrl-
zes gerais, orientação técnica para a escolha dos escritórios
de planejamento, flscallzaçáo doa empresas contratadas e
obtenção de financiamento paro a elaboração dos planos.

Nos capitais dos Estados do Paraná, de Santa Catar!-
na e do Rio Grande do Sul, o Departamento Nacional d*
Obras de Saneamento mantém Distritos Federais respon-
távels pela execnçSo, no respectivo território, das obras re-
queridas pelo saneamento básico, abastecimento d'água e
esgotos sanitários e pluviais, combate á polulçáo na orlo
marítima, controle da erosáo, benefldamento de áreas e
proteção contra secas e Inundações. De acordo com os
planos de desenvolvimento, regional e locais, o DNOS vem
efetuando estudos e projetos, bem como orientando, exe-
cutando e fiscalizando obras e serviços de Irrigação e sa-
nesmento rural-urbano, em colaboração com Estados, Mu-
nlcíplos, organismos públicos e privados.

Destaque especial deve ser dado ao trabalho desenvol-
vido eom vistas à defesa contra inundações em Porto Ale-
gre e Canoas, assim também no que se refere á. drena-
gem e á irrigação de terras agrícolas nas regiões do Talm
e do Camaquá, neste Estada Ainda no Rio Grande do Sul,
6 de sollentor-se a conclusão da Barragem Maestro, recém
Inaugurada em Caxias do Sul, destinada a abastecimento
d'águo. '.

Alinham-se Igualmente entre os principais obras do
DNOS nesta área, a canalização do Rio Ivo, em Curitiba,
Inaugurada no corrente ano, e as barragens de proteção do
Vale do Itajai, em Santa Catarina, empreendimento de
vulto, a conclulr-se totalmente em 1973.

A supervisão da atividade regional do Projeto Ron-
don está confiada à Coordenação Executiva Regional do
Sul, que te empenha em engajar a juventude estudantil

sulina nesse admirável movimento de sa brasllldade, cujo
sentido maior reside na integração dos jovens a conjun-
tura nadonal. Assim, tem promovido estagio para univer-
nitirlou e a criação de "campl" avançado* de Universi-
dades, como o de Roraima, Instalado' pela Unlveroldade de
Santa Maria, o de Rondônia, pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, e o de Santarém, pela Universidade
Federal de Santa Catarina.

As representações regionais da Fundação Nacional do
índio observam o cumprimento da politica lndlgenlsta no
Região Sul, preservando a pessoa do Índio e sua cultura,
além de prestar ao sllvlcola assistência extensiva, em tér-
mos educacionais, toclols • médlco-sanltArlos. A Sudesul,
em cooperação com a Panai, está projetando a realização
de estudos sobre as reserva* Indígenas regionais, a fim de
conhecer a potenclolldade dos recursos naturais e progra-
mar seu melhor aproveitamento.

A Seçáo Brasileira da Comissáo Mista Brasllelro-Uru-
guala. que elabora o Projeto da Lagoa Mirim, vinculada
á 8udesul através do Decreto n.* 68.883. de 16 de Julho de
1970, concluiu a fose preliminar do seu trabalho, opôs cin-
co anos de exaustivos estudos hldrológlcos, geológicos, só-
clo-económlcos e de sistemas de Irrigação, transporte e
energia. Os elementos collgldos pelos pesquisas permitem
x CLM iniciar seu plano de obras, dando prioridade á cons-
truçio da barragem do Sáo Gonçalo, de urgência premen-
te, poi-quanto a mesma, com evitar a sallnaçáo da Lagoa
Mirim, proporcionará solução a problemas lrrigatórios em
vasta área adjacente e de abastecimento d'águo ás cidades
d* Pelotas a Rio Orande.

FECHO

A expressão desenvolvimento *éelo-econômloo, algumas
vezes tem sofrido os equívocos doqueles que lhe subtraem ao
significado aspectos que, por não serem ostensivos ou náo
se traduzirem em fatos concretos e clfrss computáveis, es-
capam á percepção dos menos atentos à realidade.

Há valores que as tabelas estatísticas náo registram e
os laboratórios náo analisam.

Crescer, social e economicamente, nio é só TER MAIS,
senão também SER MAIS: náo 4 apenas aumentar a ren-
da, 4 Igualmente elevar o nível de cultura; 4 nâo somente
SABER MAIS, como COMPREENDER MELHOR.

Empenha-se, em síntese, o Governo Médld, em sensl-
blllzar e empolgar todas as forças úteis do cómunldads, en-
gajando-as na luta árdua pelo desenvolvimento.

Já superamos o tempo em que só os Podêres Públicos
eram responsáveis por tudo.

Hoje outro e luminoso 4 o panorama que se descortina
com o despertar, seguido da ação dinâmica de toda a Na-
ção, num esforço gigantesco que vem transformando o Pais
em grande potência.

Mário Alencar Jornaiismo e serviço a comunidade
1 w

O Dlretor-Superlntendente do CORREIO DA MANHA,
Dr. Mário Nunes de Alencar, pronunciou o seguinte dlscur-
•o, na primeira sessão do I Seminário de Integração e De-
senvolvimento da Regiáo Sul:

Porque consideramos o Jornalismo como serviço presta-
do à comunidade, e náo simples Instrumento de divulga-
çio de fatos o de idéias, mero espelho do pensamento dos
que o exercem, squl estamos, nesta amável ddade de Pôr-
to Alegre, promovendo o potrodnondo o I Seminário de
Integração e Desenvolvimento da Regiáo Sul.

E se escolhemos para sede deste simpósio, que desejo-
mos sa transforma no grande foram das aspirações pro-
gresslstss doa classes produtoras o dos homens públicos do
sul do Brasil, a Assembléia Legislativa deste Estado, foi por
considerarmos que, embora os empresários sejam os agen-
tes propulsores do desenvolvimento, a mobilização das fôr-
ças econômicas de uma comunidade reclama a participa-
çáo direta da vontade popular, desta vontade que o Poder
Legislativo encarna como elo entre os ddadãos e o Poder
Executivo.

Ao programarmos este seminário poro equoclonamen-
to dos problemas vinculados ao processo de desenvolvimen-
to Integrado do Brasil Meridional, atendeu prontamente &
convocação do CORREIO DA MANHA, ó Ministro do In-
terlor, General Costa Cavalcanti, sob cuja presldênda se
realiza I o nosso condare. Nfto hesitou S. Ex.» em paru-
dpar deste simpósio, que prestigia com a sua presença,
emprestando, com o brilho de sua Inteligência, de sua cul-
tura e de sua experiênda de homem público, significativa
dimensão aos debates que aqui serfio travados. No desem-
penho de sua missão no Ministério do Interior, o Ministro
Costa Cavalcanti vem dando 0o Pois provas náo só de sua
profunda vivtada doa problemas nodonals como, sobre-
tudo, da questio mais grave que se antepõe ao nosso de-
senvolvimento: o problema dos disparidades regionais, para
cuja remoçio tem empregado o seu descortino, acionando
providencies que visam, Justa e precisamente, conferir ho-
mogeneldade ao processo do crescimento sodo-econômico
cio Pais. ^

A Noçáo Inteira" 4 testemunha dos esforços do Govêr-
oo Federal, orientados nfto só no sentido de aederar a es-
colada desenvolvimenüsta brasileira, como de corrigir u
distorções sodols e econômicas produzidos pela própria dl-
námlca do desenvolvimento. Tem sido o governo do Pre-
sidente Mlédld iníatigável na determinação do dlmlnar os

desníveis regionais, de forma a promover globalmente a ar-
tlculac&o econômica do Pais, condlçáb básica paia a conse-
cução de um novo estágio de nossa unidade nadonal.

Com a mesma solidtade com qué o Ministro do In-
terlor atendeu ao nosso convite, também receberam a nossa
convocação os governadores Euclides Trlches, do Rio Gran-
de do Sul! Colombo Bailes, de Santa Catarina e Parigot de
Souza, do Paraná que, com a sua presença neste foro, tra-
zem a contribuição dos Executivos Estaduais à busca co-
mum de soluções para o desenvolvimento integrado da Re-
gião Sul. Este seminário, congregando titulares do Poder
Executivo, empresários, parlamentares, técnicos e estúdio-
sos, oferece ao Pais a evidência-de que os problemas econô-
micos, teclais humanos lmplldtos na dinâmica do cresci-
mento nacional reclamam-unidade de ação que, íelizmen-
te, Já encontra, hoje, no Brasil, plenas condições para se
concretizar.

Erra quem concdtua o desenvolvimento como desem-
penho que possa ser assumido apenas por alguns. Precisa-
mento porque êle constitui ato de transformarão de estru-
turas, mentalidade o comportamento, náo pode ser levado
a bom termo sem a cooperação de todas as forças vivas
que desejom a sua promoção. O crescimento econômico e
social 4 um ato da vontade coletiva, que irmana homens
de empresa e homens de governo, de um lado e, do outro,
quantos trabalham, sejam nos escritórios ou nos estabe-
Icclmentos Industriais, nas Universidades, no comércio, nos
serviços públicos, e ainda os que se dedicam ao amanho
da terra. Que esta é também a vossa concepção do desen-
volvimento temos o testemunho neste seminário, que reu-.
ne aa figuras mais expressivas do Rio Orande do Sul, de
Santa Catarina e do Paraná, aqui congregadas paia. de-
bater os problemas da atual conjuntura econômica da Re-
glâo Sul, e estabelecer uma estratégia que viabilize a rá-
pida decolagem desta Imensa área brasileira, com a dinaml-
zação de todas as suas potencialidades de riqueza e de cres-
cento e ininterrupta prosperidade.
. 

' 
O BrasU tem hoje clara consciência de que precisa,

cem urgência, multiplicar os seus pólos regionais de de-
senvolvimento, a fim de que a sua economia possa crescer
de formo homogênea e equilibrada, Isenta de desníveis. As
dimensões continentais do nosso Pais tornam imperiosa a
adoção do pollcentrismo, vale dizer, da multiplicação dos
centros dinâmicos, Implantados nas diversas regiões que
compõem a grande malha da unidade nacional. Num pais
como o nosso que, em conseqüência de sua própria exten-1

uáo territorial, nio é idêntico na sua configuração geográ-
fica, a técnica da distribuição espadai de novos pólos de
desenvolvimento é a que melhor se ajusta ás necessidades
de lncrementacão do crescimento econômico uniforme. Este
6 o grande problema que aqui se vai equacionar.

A Regiáo Sul, por estar situada em clima temperado,
complementa, automaticamente, a produção agrária do res-
to do País, que é produção eminentemente tropical. Esta
drcunstánda ecológica dá a exata e precisa dimensão do
significado e da lmpórtftnda do vosso desevolvlmento, para
a expansão global da economia brasileira. Mas, ressalve-se
desde logo que, embora seja análoga a economia dos Esta-
dos que constituem o Brasil Meridional, a Região Sul é
marcsdamente diversificada como universo ecológico. No
seu contexto flslográfico há subáreas profundamente dlfe-
rendadas. Esta diversificação impõe tratamento especifico
para cada sub-região ou mlcroárea, a fim de que o desen-
volvimento se processe de forma ordenada e simétrica. Hs
porque a estratégia do desenvolvimento Integrado, contem-
plando as singularidades de cada subárea, mas visando o
progresso global de toda a região, é a que mais raclonalmen-
te responde às vossas aspirações de expansão econômica.

Falamos de desenvolvimento Integrado não apenas na
perspectiva regional, mas também na setorial. Se o segmento
rural de vossa economia complementa a economia do Brasil
subtroplcal e tropical, também é complementar do complexo
produtivo brasileiro o segmento Industrial de vossa econo.
mia. Ele tem suas origens históricas no artesanato impian-
tado pelos imigrantes europeus que, a partir do Império,
dirigiram-se para as vossas terras. Desta herança artesanal,
legada pelas correntes, imigratórias européias, resultaram
para o Rio Grande do Sul, Santa catarina e Paraná, nfto
só excelente tradição de mão-de-obra qualificada, como uma
espontânea vocação empresarial que, para te afirmar em
toda a sua plenitude, pede apenas que lhe sejam criada*
condições favoráveis de florescimento.

A lição Internacional dos fatos — e dizemos internado-
nal porque constatada na história das nações que hoje co-
mandam a liderança Industrial no mundo — mostrou que
o empresário visualizado na tipologia de Max Weber e outros
toclólogos e economistas, ao qual eram atribuídos podêres
nigicos, jamais existiu. Somente quando ja racionalidade
das estruturas sóoio-econômicas o permitem, pode o empro-
eário desempenhar a sua função de agente propulsor do
desenvolvimento. Cabe, assim, conforme a lição dos fatos,
to Estado criar o espaço que a iniciativa privada preenche,

com a sua ação criadora de riqueza, fi, portanto, prod»
que condições estruturais e conjunturais sejam estabelecida»,
para que o empresariado possa desempenhar sua missão
social.

Este 4 o preciso caso de Extremo Sul, onde emerge uma
mentalidade empresarial que não quer ser espectadora, mas
partldpanto ativa do desenvolvimento.

Relevo especial há de ser conferido, neste Seminário,
ao problema da pequena e da média empresas, chamadas a
rssumlr papel de alta significação no contexto econômico
nacional, como Instrumentos de promoção do desenvolvimen-•
to regional e de ampliação da nossa estrutura ocupacional.
Nem todas as regiões do País detém ainda condições e re-
quisltos, redamados pela economia de escala, a qual é, por
assim dizer, a paisagem natural das instituições industriais
íe alto porte. Mas isto náo significa que das pequenas •
médias empresas, Industriais e rurais, não possa advir para
tala áreas, o Impulso renovador de que carecem. As emprí-
sas de pequeno e médio porte,, Industriais e comerciais, tem
condições de acelerar a decolagem para o desenvolvimento,
oesde que o Estado lhes ofereça conClções tecnológicas mo-
ciemos de operacionalidade.

As potencialidades expressas no segmento agropastoril
de vossa economia;*as riquezas ainda não utilizadas ou só
parcialmente mobilizadas do vosso subsolo; as possibüida-
ces de exploração industrial do nosso litoral, dos mais ricos
do Brasil em termos de psicultura; a dlnamização de todos
os vossos recursos naturais e o pleno emprego dos vossos
recursos humanos são fatores Inalienáveis de progresso que,
no grande palnd em que se vai converter este Seminário,
hão de surgir como garantia do êxito das proposições que
iorem levantadas com a inteligência, a lucidez e a paixão
criadora que vos caracteriza. Do inventário objetivo dé
rossaa potencialidades e do exato diagnóstico das dlficul-
aades estruturais e conjunturais com qujs se defronta a
•iossa ânsia d4 progresso e de desenvolvimento dependerá o
bom estabelecimento da politica de crescimento integrado
para esta área, a qual queremos servir com espirito de mtesão.

O CORREIO DA MANHA, tão identificado com a vossa
terra e a vossa gente, o vosso trabalho e a vossa cultura,
vossas aspirações e esperanças, está certo de que este Se-
minário marcará o Inicio da grande escalada do Paraná,
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul rumo a um novo
estágio de desenvolvimento, tão necessário a esta generosa
e bela região quanto ao Brasil, que não pode ser grande se
também de grandeza não íõr o vosso destino.
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Aceslta o/p 
Aceslta p/p 
Açonorte p/p 
A. Anhanguera o/p ....
Abramo p/p Ex/Div, ..
Asa p/n End
Arno p/p 
Apoio o/p 
AGGS o/p c/26 
AGGS p/p c/B 
Alpargatas o/p 
Alpargatas p/p 
AntarcUea o/p Ex/Dv. .
Aratu o/p 

B. BrasU o/n Ex/DIr. ..
B. Nordeste o/n 
Basa o/n 
BEG o/n Ex/Div
Baneba p/n 
Banestes o/n 
B A. Arnaud o/n Ex/Dv
B. Boavlsta o/n 
B. Est. Ceará p/n 
B. Nac M. Gerais p/n .
B. Minas Gerais p/n ....
Bradesco p/n 
Bradesco Inv. p/n 
H Halles o/n 
B. Halles p/n 
B. Heal o/n 
B. Lowndes o/n 
BIB o/n Ex/Div
Belgo Mineira o/p 
Brahma o/p 
Brahma p/p 
B. Energ. Elétrica o/p .
B. Roupas o/p 
B Roupas p/p 

C. Brasília o/p 
C. Brasul» p/p 
CBUM o/p 
CBUM p/p 
CTB o/n 
CTB p/n 
Colorado o/p 
Colorado p/p 
C. Masson o/p Ex/Dir. .
C. Masson p/p Ex/Div. .
Cepalma p/n End
C. Tarumã p/p 

Docas o/p Ant. 
Docas o/p Novas 
D. Imbituba o/p 
D. Isabel o/p Ex/Subs.

Ex/DIv. 
D. Isabel p/p Ex/Subs.
Ex/DIv

Ducal o/p 
Dinamo o/p-Ex'Div. .;
Duratex p/p c/28

Eletrobrás p/p 
Estrela p/p c/63 
Ericsson o/p c/3 
Eclsa o/p 
Engefusa o/p 
Exposição p/p 
Ed. J. Olyinpio o/p

Ferro o/p 
F. Willys o/p 
Ferbasa p/n End
Fertlsul o/p 
Fertlsul p/p 
F. Guimarães o/p 
T. T. D. Rosa o/p 
F. T. D. Rosa p/p 
F. Luz M. Gerais o/p .
Frtgorio o/p

Gemmer o/p 
Germany p/n End
G. A. Fernandes o/n E .

Hime, o/p 
Hime. p/p 
H. C. C. Guerra, o/p ,
H. C. C. Guerra, p/p ..
Hércules, o/p 
Hércules, p/p 
Hindi, o/n end 
Halles SP, o/p ex/dv ..

«Tese Silva, o/p 
Kelsons, o/p 

Kelsons, p/p 
L. Americanas, o/p 

Lobrãs, o/p 
Light, o/p 
LTB. o/p 

Mannesmann, o/p 
Mannesmann, p/p 
Metalflex, o/p 
Metalflex, p/p
Metal Leve, p/p 
Metalon, o/p 
Metaços, o/n end 
Metaços. p/n end 
Met. Barbará, o/p 
Met. Rio Ind., o/p 
Mendes Júnior, p/p ....
Mesbla, o/p ex/dlv 
Mesbla. p/p ex/dlv ....
Marcovan, o/p 
Marcovan, p/p
Mundial, o/p 
Mundial, p/p
Madequlmica, p/p 
M. Fluminense, o/p ....

N. América, o/p ',.
Petrobrás, p/p ex/dir ....

Petrobrás, o/n e/dlr ...
Petrobrás. p/n ex/dir ,.
p. Ipiranga, o/p c/sub ,
R. Ipiranga, p/p c/sub .
PirelU, o/p ex/div
Pirelli p/p ex/dlv 
Paraíso, o/p
P. Ind. Bangu, p/p ....
P. F. Luz, o/p 
P. Equi,. p/p c/bon ...
P. Equip., p/p ex/bon
Pafisa, p/n end 

R'. Unlfio, p/p ex/div ....
R. Unlfio, o/n ex/dlv ..
R. Mang., o/n ex/dv ..

S. Nacional, p/p
S, Nacional, p/n 
S. Rlogrand., p/p 
S. Lanarl, o/n end ....
S. Lanarl, p/n end .....
S. Pains, p/p 
S. Admirai, p/p
Souza Cruz, o/p 
Supergasbrás, o/p 
Samitri, o/p
Sano. p/p 
Sparta, o/p 
Sondotécnlca, p/p 
Sifco, o/p 
S. B. Sabbá, p/n end ..
S. B. Sabbá, o/n end .

Tibrás. o/n end
Tibrás, p/n end 
T. Janer, p/p 

Unlpar, o/n end
Unlpar, p/n end 
Unlpar Obrl.i ex/dlr ..
Unipar Obrig., c/dlr ..
UBB, p/n 

Veplan, o/p 
Veplan. p/p 
Vale. p/p ex/dlr 
Vale Recibo 
Vale, p/n ex/dlr 

Zivl, o/p
-íyi, p/p

3.70
3.40
4.10
2.50
6.20
1,20
2,00
2,40
2.20
1,92
3.00
2,33
2,00
1.60

28.50

.1.55
3.40
4,10
2.55
C.30
1.20
2,80
2,10
2,30
1,95
2,95
2,30
2,10
1,70

27,40
18.50 18.50
3.00 2,85
4,50
4.20
2.30
2.50
3.50
1.70
2.70
1,38

4.01
4,00
2,30
2,50
3.50
1,70
2.80,
1.

34.00 33,50
19.00 19,00
3.00 3.00
2.75
3.40
2.98
6.33

2.90
3.40
3,00
5,80

11.70 11.40
2.40 2,35
2,90
0,95
1,15
1.15
1.51
1,20
3,50
4,00
0.80
1,28
1,23
1,28
2,85
3,40
0,88
0,45
3.05
2.60
0,50

2.1
0,93
1,17
1,20
1,45
1,08
3,50
4,00
0,85
1,35
1,23
1.28
2.85
3,40
0,91
0,45
3,02
2,55
0,45

3.70
3.40
4.10
2.55
6.30
1.20
2.80
2.40
2.30
1,95
3.00
2.35
2,10
1,70

28,80
19,00
3,00
4,50
4.20
2,30
2.50
3.50
1.70
2.80
1.38

34,00
19,00
3.00
2,90
3.4Ú
3.00
6,38

11,80
2.45
2,95
0.93
1.17
1,20
1.51
1.20
3.60
4,00
0,87
1,35
1,23
1,28
2,85
3.40
0,91
0,45
3,15
2.60
0,50

3,50
3,40
4.10
2,50
6.20
1.20
2.80
2.40
2,20
1,92
2,95
2.30
2,00
1,60

3.61
3.40
4.10
2,50
6.28
1.20
2.30
2.40
2,28
1.94
2.97
2,33
2 02
1,65

27,40 28.17
18,50 18.51

2.90
4.23
4,15
2,30
2.50
3,50
1,70
2,77
1,30

4,01
4,00
2.30
2,50
3.50
1,70
2,70
1.38

33.50 33.99
19.00 19.(0
3.00
2.75
3.40
2.98
5,80

3.i'0
2.77
3.40
3,00
5,95

11,35 11.66
2,35 2,40
2,8i
0,93
1,15
1,15
1.43
1.08
3,50
4,00
0,80
1,27
1,23
1,23
2,85
3,40
0,85
0,45
3,00
2,35
0,45

2,87
0,95
1.16
1,15
1.51
1,13
3,51
4,00
0,83
1.30
1,23
1,23
2.85
3.40
0,86
0,43
3.10
2.59
0,49

•47.400
87.000
25.000

223.5C0
41.100
90.C00

9.C00
20.roo
34.400
2.roo
3.000
3.000

63.OCO
32.000
66 876
20.496
25.370
8.574
3.816
1.000
2.000

172.934
8.900

20.725
3.312

317
1.151
1.000

10.123
329

1.100
1.340

1.161.221
26.000

206.000
110.000
251.000
143.287

16.000
17.000
23.000
6.000

44.043
101.887

3.000
7.000

200.000
1.000

172.000
10.000

630.500
53.100
24.000

1.00 1,00 1,00
1,15 1,15 1,15
2,00 2,00 2,02
3,70 3.70 3.70
1,55 1,55 1,55
2,10 2,15 2,20
3.45 3,45 3,45
5,10 5,15 3,15
0.66 0,66 0,66
1,60 1,60 1,60
3,30 3,30 3,30
3,20 3,25 3,30
0.95 0,95 0,95
4,00 3,90 4.00
I.OO 1,10 1.10
1,40 1,35 1.40
1,25 1,25 1.25
1,45 1,45 1,45
1,45 1,45 1.45
0,80 0.85 0.85
2.93 2.93 2.93
5.05 5,20 5,20
2.80 2,80 2,80
1,80 1,90 1,90
5,20 5.50 5.50
8,25 7,85 8,25
2,10 2,00 2,10
2.80 2,80 2,80
2,25 2,75 2,75
3.90 4,00 4,00
7.90 8.10 8,10
3,20 3,20 3.20
1,70 1,70 1,70
2,00 2,00 2,00
3,35 3,35 3,35
3,70 3,75 3,75
1,95 1,90 2,00
1,181 1,20 1,23
5,25 5,25 3,30
9.30 9,60 9,60
7,70 7,80 7.80
2.30 2,53 2.53
2,80 2,98 2,98
B.50 5,50 5,50
0.85 0,80 0,85
0.92 1,00 1,00

,0,82 0,90 0,90
3,45 3,60 3,SO
2.25 2.25 2,25
3.10 3,15 3,15
2.-10 2.32 2,40
3,30 3,30 3.30
1,70 1,80 1,80
2.10 2,10 . 2,10
1.50 1,50 1,50
1,50 1,50 1.50
0,60 0,65 0,65
1,70 1,70 1,80
1,80 1,75 1,80

14.60 14,75 15.20
5.40 5.84 5,84

14.2x1 14,28 14,28
1,93 1,95 1,95
2,60 2,75 2,80
2.40 ; 2,40 2,40
1,95 l'l,9B 1,95
1,40 1,40 1,45
1,35 • 1,30, 1,35
0,98 0,95 0,98
3,90 3,90 3,90
3,55 3,55 3,55
1,45 1,40 1.45
2,80 2,85 2,90
1,63 1.55 1,55
2,10 2,10 2,10
4,85 4.80 4,95
3,30 3,60 3.60
8.80 8,70 9.12
1,20 1,30 1.30
1,10 1,08 1.10^
8.60 8.50 8.70
3.70 3,99 3,99
4.30 4.30 ~¥M~
1,23 1,20 1,25

31.50 31.00 32.00
3.65 3.60 3.65
2.85 2,85 2.85
4,90 4.90 5.00
1,50 1,50 1,50
0.87 0.87 0.87
1.20 1,30 1.30
1,30 1.30', 1,30
1,55 1,62 1,60
1,70 1,75 1,75
2,70 2.75 2.75
3,55 3,50 3,66

280,00 320,00 320,00
410.00 410,00\410,00

2,05 2,05' 2.05
3,60 3,80 3,80
5,30 5.23 5.30

18.80 18.20 19.20
18,00 18.20 18,50
18.00 18.00 18,00
2,77 2,77 2,77
3,40 3,30 3,70

1,00
1,15
2,00
3,70
1.55
2,10
3,45
5.10
0,59
1,60
3,30
3,10
0,93
3,80
1.00
1,35
1,25
1,45
1,45
0.80
2,93
5,05
2.80
1.80
5.20
7,60
2.00
2,80
2,25
3,90
7.90\¦ 3,20
1,70
2.00
3.00
3.65
1.90
1,15
5.20
9,30
7,70
2,30
2.80
5,50
0,80
0.92
0,82
3,45
2.25
3.00
2,30
3,30
1,70
2,10
1,50
1,50
0,60
1,70
1,60

14.60
5,40

14,28
1,95
2,60
2,40
1,95
1,40
1,30
0,95
3,90
3,53
1,40
2,80
1,55
2,10
4,80
3,30
8.60
1,20
1,00
8,20
3,70
4,30
1,20

30,50
3.60
2,85
4.90
1,50
0,87
1ÍS0,
1,23
1,50
1,70
2,70
3,50

1,00
1,15
2.02
3,70
1.55
2.19
3.45
5.13
0.61
1.60
3.30
3.24
0.93
3,92
1,03
1.33
1.23
1,45
1.45
0.81
2.93
5.12
2.80
1.82
6.36
7.84
2.01
2.80
2.34

.3.95
8.03
3.20
1.70
2.00
3,34
3,69
1,94
1,19
5,25
9,44
7,76
2,43
2,88
5,50
0,80
0,94
0.84
3,62
2.23
3,14
2,34
3,30
1.74
2.10
1,50
1,50
0,62
1,76
1,74

14,94
6.67

14,28
1,95
2,71
2,40
1,95
1,41
Ul
0,98
3.90
3,35
1,41
2,83
1,55
2.10
4.88
3,55
9,02
1.25
1,04
8.43
3,80
4.37
1.24

31,47
3,62
2,85
4,90
1,50
0,87
1,23
1,29
1,52
1,72
3 73
3',53

280,00 291,29
410.00 410,00

2,06 2,05
3,60
5,25

18,00
1B.0O
18.00
2,77
3,30

3,70
5,25

18,85
18.28
18.00
2,77
3,58

50.CO0
3.000

120.000
40.000

3.060
59.000
11.C00
5.000

194.000
3o.oro
5.000

•111.000
35.000

183.000
45.000
15.500
14.600
10.000
10.000
5.000
5.000

21.000
15.000
33.000
5.736

56.424
19.000
21.000
27.000
4.000
10.000
1.000

15.600
6.000

24.900
99.000
52.000
148.020
79.000

120.600
13.000
21.000

408.000
7.000

134.200
18.000
36.066
59.000
15.000
27.000
67.000

336.000
17.000
30,000
1.000

20.000
19.000
32.000
86.786

366.200
1.221.718

6.674
10.000
47.012
59.400
4.000

34.000
48.000
90.700
3.000
9.000

20.000
81.000
10.000
5.000

130.000
1.460

282.400
15.000
34.500
109.033
191000
59.943
05.000
54.500
30.000

200.000
24.000
6.00»

56.530
15.000
64.000
139.000
21.000
60.600

353.000
2.081

6
3.978
23.000
76.000 .
188.733
27.864
1.040
2.600
18.000

0.04
0.10
0.03
Est.
0,18
Est.
0,20—
Est.
0,08

0,02—
0,02—

0,03
C03—
0,03
0,04—
0,53—
0.05—
0.05—
Est
Est
Est.
0.18
0.12—
0.01—
Kvt.
0.24
0,20

Est.
0.15
0.34
0.03—
0,01—
0,02—
0,01
Est
0,01
0,07—
C.05—
Est
C.04
0,04
0,02
0.09
0,32—
Est.
0.04—
Est.
0.17
0.11
0,01—

0,70 0,70 0,70 0.70 0.70 42.000 Est.

0.C9
0.10
0.18
0.15
0,05—
C.09
0.01
Est.
0.01
Est.
Est.
0,13
0,02
0,02—
0,03
0.02—
Est
0,10
0,11
0,04

0,08—
0,15
0.04
1,04—
0.09
0.19—
Est.
0.16—
0,05

Est.
0,03
Est.
0.04
0,05
0,07—
0,01
0.13
0,34
0,28
0,13
0,17
0,03
0,05—
0,01
0,06—
0,17
0.22—
0.06—
0,04—
Est,
0,06
0.04
Est.
Est.
Est
0,04—
0,01—
1.09
0,46
1,30
0,03
0.01
0,10

0,02
Est
Est.

Est.
0,11—
0,08
0,03
0.10—
0,29
0,25
0,78
0,09
0,06—
0.17
0,17
0.01
0.03
0,50
0,03—
o;oõ
0,04—

0,02

0.04
0.04
0,01
0,08
0,02

0,03
0,11
0.09
0,93
2,04

0.31—
0,34

1,13
3,03
1.23
Est.
2,96
EM,

0.27
0.47
0.16
0,90
0,41
0,17

6,66— 0,04
R«'t. 0,07
3,63 0.12

0,00
0.66— 0.01
0,85— 0.01

0.20
3,13 0.08
0.10— 3.04
0.16 0.61
1.36— 0,11

1150— 0.O5
1.19— 0.02
2.13— 0.00
Est. 0.00
Est 0.97
Est. 0.02
6.94 0.09
8.00— 0.00
0,02— 0.01
Est. 0.03
8.69 0.00
7,78 0,04

O.t'0
Est. 0,00
2,58 0.01

3,00 21.8T
2,04— 0,10
0.34— 0.95
2.06— 0.16
0,86 0,47
Est 0.28
0,68 0.03
5.83— 0,03
1,40— 0.13
Est 0.03
3.06
3.17
1.65
4.C6

0,05
0,21
0.00
0,01

50,93
48,03
36,28

26.91
500,00

17,40
68.96
12.42
10.57
13.84
10.86
26.63
23,14
33.43
20.99
25,77
14.13
27.00

9,93
7,57

12.02
6,63

10,69-
6,47

13.53

43.81
12.48
14.92
8,50
8.73
8.65

29.74
33,89
3,03
7,97

10,78
12.68

10.57
8.83

10,09— 0.92
Est. 0.00
4.44— 0.23
Est 0.00
5.80 3,15
4.43 0.22
2,00— 0.01

Est. 0.C4 0.52 0.15

9.89 0.03
9,52 0.C0
9.78 0.39
4.22 0,23
3.12— 0,00
4.28 0,20
0,29
Est.
1.66
Est
Est.
3,84
2,13

0.06
0.04
0.19
0.07
0,02
0,58
0,05

6 48
15.63
9.68

13,98
12.93
14.90

0.30— 1.13
3,00 0.07
1.42— 0.03
Est. 0.02
7.40 0.02
8.20 0,02
5,19 0.00

0.02
1.53— 0.17
5.66 0,06
2.24 0.09

16.25- 0.04
1.16 0.71
8.63— 0.06

Est. 0,09
6.40— 0.10
1,28 0,02

0.12
Est. 0.00

1.79 0.04
Est, 0.01

1.21 0,13
1,37 0,59
3,48— 0.16
0.84 0,28

8.99
17.36

5.38
27,61
27.61

5.48

2.53
3.73
3.46
5.63
6.27
0 54

0,67
1.S3
0,16
0.08
1.89
O.Cfi

5,88— 0.17
1,07 : 0,02.
6.66— 0.04
4,92 0,34
8.90— 0,05
1.87— 0,13
1.68— 0.25
EstS 1.79

3.67 0,04
1.94 0.10
Est 0,00
Est. 0,04
Est 0,01

2,23— 0.09
0,57— 0,24
7,87 8.83
8,82 11,19

10,01 0,15
0,03
0.20
0,23
0,01
0,07

2,63
0,37
4,34

1,43
Est 0,10
Est. 0,14

0.01
Est. 0,05

7.23—0,04
2.90 0,37
3,33 0,02
4.54— 0,01
6,31 1.03
7,57. 0.CO
9.46 4,11
7,73 0,03
5.45— 0,05
2,03* 1.48
4,68 0.1,1,
0.22 0,42
2.47 0.13
1.61 2.77
0,82— 0.17
1,78 0,92
0,80— 0,18

0.01
0.07
0.03
0.13
0.34

1,35

3,20
2.70
0.58 0,05
3,01 0.26
0,56 2,01

— 0,97
0.00
0.01
0,13
0,64
5.74
0.82
0.03

10,06— 0.01
10.49 0,10

2,50
3.06
1.74
5.48

12,36

1.80
1.69
1.28

0,95
17.1.0

U.61
2,43
0.43
o,;7
0.48
0.33
0,94
0.81
1.23
0.74
0.91
0.49
0.95
0.33
0.26
0.42
0.23
0.37
0.22
0.47

l.M
0.44
0.52
0,30
0.30
0.30

1.05
1.19
0.17
0.28

0.38
0.45

0.37
O.Sl

0.23
0.55
0.34

0,49
0.45
0.53

0.31
0,61

0.19
0.97
0.97'
0.19

58,70
85.87

5.47
7.62
6,66

11,23
18.70

7.93
13,28
12,77
18,40
8.58

22,43

2,07
3,03
0.19
0.26
0.23
0,39
0.66

0.28
0.46
0.43
0.63
0.30
0.79

I- A-

14.87 0.52

12.71
17.93
13.60
18.83
7,91
7,91

16.10
14,74
71,65
27,19
68,43

7,28
10.12
13,31
10,81
28.71
14,13
10,20
19,11

31,48
11,76

12,91
25,03

12,58
18,21
14,44
12.43
60,87\

8,39
24,29

0.44
0.63
0.33
0,06
0.27
0.27

0.56
0,52
2.53
0.98
2.43
0.23
0,33
0.47
0.3S
1.01
0.49
0.36
0,67

0.73
0.41

0,45
0.88
0,86

0.44
0.64
0.51
0.43
2.15
0,29
0.83

20.80 0,73

7,91 ^0227

37,36 0.96
13,98 0,49
19.84 0,70
58,79 2.07

56,14 1.93
8.47 0.29

10,94 0.33

1,34
1.26
0.93

1,29

0.83
3,31

1.27
099
1.76

1.23
0.74
0.91
0.49
0.93
0,35
0,26
0,42
0.23
0.37
0.22
0.47

1.13
0,83
0.93
0.83
0.67
0.67

1.43
1,63

0,83
0,99

0,41

0.39
1.21
0.64

1.43

7,76 0.27 —

0.43

0,51
2.53
2.53
0.36

16.42 0,58 -

3.83
4.13

0.S3
0,54

0,99
1.43
0,89

0.71

0.9S
1,38
1,20
1,48

1.06
1.33
1,80
0.68
1,73

3'

/U91.08

0,33
0,29

0,34
0,63
0,64

0,33

0,63

0.0703
0,070*
0,1130

0,2326
0.0014
0,1800
0.0348
0.18.13
0,1835
0.2145
0.3143
0.0757
0.0713
0.7949
0.8316
0,11»
0 29*12
0.1537
0.2.118
0.3302
0.2911
0.2J63
0.1390
0.2131
2.5118

0.2661
0,1923
0.1923
0.1117
0.1328
0.1328

0.1180
0.1180
0.1631
0,1631

0.2641
0,2641

0.2>1JI
0.2931

0,1347

0,1347
0.0736
0.2085

0.1108
0,1693
0.2314

0.0783

0.3670
0,1866

0,2240
0,0323
0.O323
0.1483

0.3117

0,0913
0,0913
0.3673
0.3673
0,3509
0.S509
0,4293

0.2515
0.2513
022SS3
0.1054
0,1386
0.2340

0,2434

0.1S41
0.1841
0,1113
0.1115
0,1896
0,1898

0,1093
0,1180
0.3C83
0.2083
0.2085
O.2S70
0.2675
0,1803
0,1803
0.0491
0.0937

\ 0.0941
0.2040

0,1817
0,1317

0.3780
0.1417
0,3680

0.6713
0.20,16
0.S026
0.0997
0.5170
0.4.112
0.1173

0,0721

— 04173

0,96 0.0749
0.2645
0,2645

O.SÍi.16

SSbr*
olíV

0.40
0,63

0-XÍ06
0.32*0.
0,3270

243.37
173.46
70.69

110.13
238.93

S8.53
254.54
DS.C0

116.32
93.47

137,50
118.27
147.44
56.R9

157,46
134.71
65.46
59.41
73,19

10.\00
138.22
175.00
83,00

277.00
184,00
",-'.".¦

263.73
217.39

89.47
373.10
431.15
304.43
117,07
127.55
179,24
106,43
35.53

113.00
836,09
701,73
224,33
238.07

283.00
340,00

52.13
20,43

216,78
21764

.19,20

152,18
116.76
1.15.33
1SS.47
199,09
104.86
176,28

200,00
141.02
127.03
118.73
1.19,00
79,23
41,94

178*7
226.5(1
230,00
150.00

soo.oo
186.66
73.83

1.91,11
1328.81

80,40
112.00
75,73

127,83
90.42

1S4.97
129,77
74.90

100,90
128.12
1S2.87
198,33
280,74
328.91
2x^9.55

79,67
93,81
98.33
69.36
78.33
64.61

2S4.23
314,23

238.77
253.81

91,57
110.53
63.S0
68,80
SI ,68

133,30
12S.53
868,(50
691.46
820.68
303,13
IW.Ji
165,31

83,97
148.86
162,71
177,27

70,30
269.33
258.33

83.01

157.14
67.20
58.75

I<x9.0fl
376.23
122.40
2*1,66
233,03
127,01
122.31
197.58
46,15

55,82
66.96

162,26
195,00
37,11

347.45
72.97

100,00
163.34

163.78

116.59

1,17
0.82
0,37
0,52
1.14
0,27
1.21
0.45
0.55
0.47
0,63
0.56
0.70
0.27
0.75
0,64
0.31
0,28
0,34
0.47
0,75
0.83
0,40
1,3?
0.S7
1.58
1.27
1.03

0.42
1,79
2.06
1.43
0.53
0.60
0.85
0.50
02M

0.54
4,09
3,35
1.07
1,09

1,36
1.62
0.24
0,09
1,03
1.04
0.18

0,63
0.55
0,64
080
0,95
0,50
0.84

0.95
0,67
0.60
0,56
0,66
0,37
0.20
0S1
1,03
1,19
0,71

0,95
0,89
0.36
6,69
6,35
0.38
0.53
0,36
0,61
0.43
0.88
0,62
0,35
0,48
0,61
0,63
0,94
1,34
1,37
1,38
0,33
0.44
0.47
0,33
0..17
0.S0
1,26
1,02

1,14
1.22
0,43
0,52
0,82
0.S2
0,24
0.64
0,61
4.15
3.3,1
S.93
0,97
0.71
0,79

0,41
0,71
0,77
0.84

0.33
1.28
1,23

0,40

0,75
0.32
0.23
0,80
1.T9
0,58
0,93
1,06
0,60
0.59
0,94
0,22

0,27
0.S3
0,77
0,93
0,27

: 1.66
0,34
0.47
0,78

0.78

0,33

imposto dá renda
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MERCADO NACIONAL - Operações à vista
Titulei

(InHennHi da INBV)
Abpvmo Eberle 57p ex/dlv

AceaIU o/p .,..,,,,, ,.,,,
Acealta p/p ,,,,,
Açonorte p/p 
Açovillare* p/p c/l ex/dlv .,AOOS p/p c/A 
AOOS o/p 
Alpargata* p/p 
AlpnrimtAa o.'p 
AntArtlcj ex/div 
Arno p/p 

Bco do Bracll 
HEO cx/dlv 
li -.nr.«)>.\ o/n 
Bco. do Nordeste o/n 
Br.ide-co p/n 
Bco. Itaú América o/n 
BnraMOO Invest p/n 
Belgo Mineira o/p 
Bmhmn p/p 
Brahma o/p 
B.tutmotor o/p 
Br»*. E. EJétxlc* o/p 
Bras. Roupas p/p 
Burbará o/p 

Casa. A. Brasileira, o/p c/2 ...
Cacique p/p 
Clmaf o/p 
Cimento Itaú p/p c/21 
Cimento Itaú o/n 
Cim. Paraíso o/p
Copai o/p
Clca p/p 
Const A. Llndemberg p/p ...
Oortlt A. Llndemberg o/p ..
CBUM o/p 
CTB o/n 
CTB p'n. 
CobiYismi. o/n 
Cobrasma p/p 
OAnsul p/p CA 
OAnsill o/p 

Docas de Santos ant
Dnnrt Iíabel p/p ex/suü-jdlv
Drrher o/p 
Durntcx p/p c'2fl 
ninnmo o/p 

Estrita p/p c/63 
Rtnbrava o'p 
Embrava r/p 
Ericsson o/p e/3 

I Médlti I
I BVRJ | BVSP |

Mercado Nidonal
Quan». | Mix. | Min.

<i..r,
3,61
3,40
4,10

1,04
2,28
2,33
2,97
2,02
2.80

28.17
4,23
4,56

13,51
33,09

19,00
11,68
2,87
2,40

0,95
1,15
3,62

3,62 1

4,03
4,44
2,18
2,38
2,49
2,86
2,08
3,00

28,01

4,57
19,10
33.38

1,85
17,43
11,69 2
2,90

3,83

1.41

3,61
0,83
1,30

3,10
1,00

3,70
2,02
2.19

3,43

3,60
6,36
4,70
8,10
4.01
3,40

3,81
3,78
4.18
3.63
3,75
0,73
1,12
4,31
3,64

11,50
11.43
3.15

3,80
4,00

2,11
2,60
4,09
3.50

43.340
.131.000

87.200
97.700
39 340
14.200
53.720
29,050
93.650

433.983
27.700

109.839
8.574

46.886
29.726
7.553

17.71.1
8.199

,007.866
227.800
28.000

119.037
110.000
148.183
60.518
63.710
23.700

500
105.319
115.628
36.000
33.200
4.000

54.900
39.450
23.200
95.351

180.268
36.200
21.134

468
23.036

883.985
iO.OJO

3.0'iU
53 000

120.0UÜ
118.640

10.OCO
115.800
46.300

6,37 0,00
3,70 3,50
3,50 3,20
4,20 3,06
4,30 -1,23
2,18 1,92
2,43 2,20
2,55 2,30
3,00 2.75
2,15 1,02
3.00 2.80

28,80 27,40
4,50 4,01,
4,75 4,60

19,30 18,30
34,00 32,50

1,83 1.85
19,00. 17,01
11,90 11.30
2,95 2,70
2,45 2.35
4,10 3.78
0,93 0,93
1,20 1,10
3,80 3.45
6.50 6,00
4,90 4,63
8,10 8,10
4,03 3,38
3,50 3,40
1,45 1,40
5,87 3,80
3,90 3.60.
4,32' 3.60
3.70 3,40
3,75 3,50
0,07 0,70
1,35 1,01
4,40 4.25
3,70 3,30

11,50 11,50
11,65 11,20
3,25 3,00
1,00
3.8

1.00
3.80

4,00 3,70
2,02 2.00
2,20 2,00
2,60 2,60
4,36 4,00
3,68 3,40

. Titulei
(InHqranUi de INBV)'

Mtdlu
BVRJ | BVS*>

M-rcide Nacional
Quan». | Mix. i Min.

Eletrobrás p/p
Ford Willy o/p c/31 

Perro Brasileiro o/p 
Qoynna p/p ,..,,,

Gemmer o/p
Hércules p/p 

Hlmn p/p 
Ind. Herlng p/p 
José Olymplo p/p 
Kibon o/p 

Kelson'» p/p •.
Kclson'a o/p 

Lobrás o/p 
Lojas Americanas o/p 
l.lrht o/p
LTB O/p 

Magnesita o/p 
Mannesmann o/p 
Mannesmann p/p 
Mesbla p/p ex/dlv 
Mesbla o/p ex/dlr 

- Melhoramentos S. Paulo o/p ..
Moinhos Fluminense o/p ex/dlv
Moinhos Santlsta o/p c/35 ....

Nova América o/p 
Paulista de Força e Luz o/p ..

Petrobrás p/p ex/dlr 
Petrobrás o/n 
Petrobrás p/n 
Petróleo Iprlanga p/p 
Pr tróleo Ipiranga o/p 
Pirelli ex/ c/27 o/p 

Ref. Unlfio p/p ex/dlv 
Sld. Riograndense p/p 

Sld. Riograndense o/p 
Sld. Nacional p/p ex/bon 
Souza Cruzo/p
Samitri o/p ....'.
Sifco do Brasil o/p 
Supergasbrás o/p 
Sono p/p 
S. Admirai p/p 

T. Janer p/p 
Unip.r p/n end 

Unipar o/n end 
Ultralar p/p 
Unlfio Reflnadores p/p 
Unlbinoos p/n 

Vale do Rio Doce p/p ex ......
White Martins o/p 
Zivl p/p

1,33
0,93
3,24

6.12
3,03
7,84

3,03

3,34
2,00
1,94
3,69
1,10
5,23

9,44
7,76
3,30
2,34

0,97
3,23
2,21
8,09

7.1IH
2,30
3,03
1,63
3,33
2,18
1,98
3,55
1,16
5,29
6,27
9,47
7.7S
3224
2,32

1,99
1,76 —

2,39
1.74
0,96

14,94
6,67

14,28
2,71
1,05
2,46
2,83
9,02

4,88
4,37

31,47

1,24
3.62
3,80
1,72
3,53
2,73

2,03
18,05

6,99
3,58

0,98
14,83
6,84

13,70
2.79
1,96
2,28
2,81
9,09
6,33
4,90
4,47

1,74
1,30
3,90
3,30
1,90
3.59
2,48
1,81
5,00

18,97
6,50
3,50

3 060
79.960

136.268
37.000
37.930
4.000

63.563
11.000
6.000
1.100

48.330
29.001

126.460
09,636

238.711
130.500

17.807
133.802
28.000

422.707
80.600
28.300
32 000

264.430
88.776

233.700
770.770

1.768.111
577

60.112
13.000

146.153
107.000
350.557

4.934
289.200
118.639
34.820
17.700
70.700
57.000
19.300
24.000

366.000
68.000

694 000
11.457
0.091

397.565
5.000

18.204

1,33 1,33
1,03 0,86
3,33 3,10
2,30 2220
8,20 3,00
4,00 3410
8,00 7.60
2,30 2.30
3.83 3,85
1,63 1,65
3.33 3220
2,23 2.00
2,03 1,90
3,73 3,40
1223 1,10
5.40 8,20
6,30 8,00
0.60 8,00
7,80 7250
3,30 2,90
2,40 2230
2,00 1,97
1.80 1,70
2,42 2223
1,80 1,60
1,07 0,9)

15220 14,30
5.84 4,99

14228 13,00
2,80 2,60
2,00 1,95
2,40 2220
2,90 2,75
9,14 8.60
6.34 6,30
4,99 4,80
4,50 4,00

32,00 30,50
1.79 1,60
1,30 1,19
3,90 3,60
3,99 3,30
1.80 1,70
3,60 3,30
2,75 2.30
2.03 1.75
5.00 4,90
2.05 2,00

19,30 17.06
6,99 0.50
3.70 3210

Titules
(Nio lnt-qr*n»et de INBV)

Médias
BVRJ I BVSP

Mercado Nacional
Quan». | Mix. | Min.

Aços Villares o/p ex/dlr
Aços Villares p/P A 
Aços Villares p/p B 
Asa p/n endossável C/B 
Apoio o/p 
Aparecida o/p C/l 
A. Anhanguera o/p 
Aplik p/n 
Artex o/p C/39 
Artex p/p A C 39 ...:
Arthur Vianna o/p 
Audi Adm. Part. p/p 
Albarus o p C/5 
Albarus o/n (RS) 
Atusul o/p 
A.lap p/p 

Banco da Amazônia o/n 
Banco Andrade Arnaud o/n ....
Banco Halles o/n
Banco Halles p/n
Banco Real S/A p/n 
Banco Real Inv. o/n ex/dir. ,.
Banco Real Inv. p/n ex/dlr. ..
Bco. Estado do Ceará p/n 
Bco. Estado da Bahia p/n ex/dlv.
Banco Português do Brasil o/n
Banco Português do Brasil p/n
Bco. Inv. BrasU o/n ex/d
Banco Bradesco o/n 
Banco Boavista o/n 
Banco Bradesco o/n
Bx-o. Nacional M. Gerais p/n ..
Banco Itin Inv. o/n 
Bco. Mineiro do Oeste o/n (MG)
Bco. Minas Gerais Invest. p/t.
Banco Minas Gerais Invest p/n
Banco S. Caetano do Sul p/n .
Banco América do Sul p/n ..»..
Banco Francês Brasileiro o/n ..
Bco, Mercantil S. Paulo o/n ..
B«x>. Com. Ind. S. Paulo o/n ..
Banco Fiducial p/n 
Banco Novo Mundo p/n 
Bco. Auxiliar S. Paulo o/n ...
Bco. Auxiliar S. Paulo p/n ....
Bco. Comercial Brasul p/n ....
Banco Comercial Brasul p/n .
Bco. Bamerlndus Bras. o/r» (PR)
Bco. Com Jnd, MG o/n (MG) .
Bco. R. G. Sul o/n (RS) 
Bco. Estado Paraná o/n 
Bco. Inv. Univest p/n 
Brasileira de Roupas o/p ex/dir.
Bérgamo p/p 
Bardella o/p C/3 
Bardella p/p C/3
Brasmotor p/p C/16 
Brasmotor o/n 
Braspla o/p C/13 
Braspla p/p C/13 
Benzenex o/p 
Benzenex p/p 
Bates do Brasil o/p 
Baslmet o/p ;....

CBUM p/p 
Café Brasília o/p 
Café Brasília p/p 
Cimento Aratu o/p 
Cromagem Tarumfi p/p 
Casa Masson o/p 
Casa Masson cx/dlv. p/p 
Cepalma p/n endossável 
CBV o/p .'.,.
CBV p/p ;.,,.
Colorado RTV o/p ex/dir. C/7 .
Colorado RTV p/p C/7 ex/dir. .
Cemig p/n (MG) 
Cimento Gaúcho o/P C/4 
Cimento Gaúcho p/p C/4 
Cacique o/p 
Cidainar o/p
Comercial B. Campo p/p 
CAnsul p/p B C/22 
Coldcx o/p 
Coldex p/p 
CTMQ o/p (MG) 
CTBM p/p (MG) 
Ccrv. Pérola p/n (RS)
Consursan o/p 
Consursan p/p 
Copas p/p c/d
Com. Emprocnd. o/n (MG) ....
Calçados Erno o/n (RS) 
Cia. Nac. Min. Gran. Tij. o/n en.
Constr. Bcter o/p 

D. Isabel o/p ex/dlr
Docas Santos o/p novas 
Docas Imbituba o/p 
Ducal o/p 
D. F. Vasconcellos o/p 
Deca p/p c/d/s 
Diâmetro o/n end.
Diâmetro p/n end
Dulcora o/p c/9 
Dulcora p/p A c/9 
Dulcora p/p B 
Duratex o/p c/28 
Distr. Prod. Petr. Ip. o/p (RS) .
Dlitr. Prod. Petr. Ip. o/n (RS) .
DX Lubriflcan. p/p 
Distri. Malsonave o/n (RS) 
Dlstr, Malsonave p/n (RS) 

Ed. José Olímpio o/p
Estréia o/p c/63 \\
ExposiçSo p/p 
Engefusa o/p 
Eclsa o/p
Ericsson o/p c/l 
Eternlt o/p C/7
Eucatex o/p
Eucatex p/p C 
Equipesca o/p 
Eleqnelroz p/p 

F. Tec. D. Rosa o/p tx s 
F. Tec. D. Rosa p/p ex/s 
F. Guimarães o/p ex/s 
F. L. M, Gerais o/p ex/d .....
Fertlsul o/p 
Fertlsul p/p 
F. Wülys o/n 
F. Wlllyi p/n 
F. Willys p/p c/3l 
Ferbasa p/o end
F. Bradesco o/n 
F. Bradesco p/n 
F. Nac. Vagões o/p 
F. Nac. Vagões p/p A 
Ferlín Brasil o/p 
Fcrlsn Brasil p/p 
Fas* p/n C (RS) 
F. Tupy p/p 
F. Tupy p/p B 
Fertlplan o/p c/3 
Fertlplan p/p c/3 
Frigorio O/p 

1220
2,40

2,50

3,40
4227
4,44

2.32
2,52
3.71
1,23
2-05
1.94
5,53 1

1,33
1,26

2.90 2,91
2,50 —
3.00 2,72
2,77 —

4.49
25,00

33,31 36,96
1.70 —
4,13 —

4,28
1,30

5,93 3,33
31,68

3,50 —
19,14

2,77 2,61
2,22

1,38 —
4,23
1,05
1,40
2,45
1,49
1,90
1,37
1,58
1,00
1,11
1,53
2,90

2,50
3,65

1,16 —
5,19
1,80
2,38
4,00
3,50
0,73
0,77
5,82
7,24
1,64
1,56

4,00 4,00
1,51 1,51
1,13 1,20
1,63, —
0,45 —
2,85
3,40
0,86

1,23
1,28

1.10
1,82
2,03
1,10
1,19

1,28
1,52
2,90
5,18
0,63

12,23
2,87

\ 3,60

2,79
3,09
5,70

- 3,40
0,70 —
2,59 2,45
0,49
1,15

3,08
2,59
2,74
2,78
0,65
0,78
0,64
2,96

- 1,85

3,30 —

1,60
0.61
5,13

1,85

5,16
2,16
2.11
1,84
2,10
2,18

1,45 —
1.45 ,—
1,25 —
0,81 —
1,03 —
1,38 —

0,74
0,70
0,80

3,92 4,20
13,83
15,06
0,70
0,85
6.10
6,15
2.48
2,52
2.65
6,09
6,29

2,91 —

9.500
10.800
39.340
90.000
20.000
24.700

337.000
13.000
11.000
2.288

14.000
319.900

4.495
1.440

500
3.000

69.780
3.000
2.751

10.128
4.494
3.802
4.656
8.900
3.816
8.399

13.500
2.078

10.013
172.934

1.831
25.825
46.828
8.687
3.341

38.000
61.536

5.000
15.000
22,300
30.000
5.000
7.800

27.575
3.000
9.493

26.000
1.000
5.468
4.149
8.000
8.000

251.000
162.000
26.489
33.500
11.516
3.171

16.500
37.500

7.500
25.600
9.500
4.500
8.500

18.000
17.300
32.000
10.000

200.000
1.000

222.000
80.400
35.000
7.000

20.400
52.084
8.950

39.700
5.000

71.500
360.549
116.118

6.000
2.000
2.308
2.308

500
2.000

106.500
18.408
11.500

300
12.000

161.100
42.000
61.700
24.000
3.000
2.080

11.200
9.000
6.976
9.000
2.348
4.000

58.750
174
100

5.750
1.840'
2.000
5.000
1.200
3.000

194.000
115.000

2.500
8.410

>,10.200
4.000
3.500

10.000
10.000
14.600
5.000

45.000
15.500

999
1.500
5.000

184.000
1.959
7.790
3.100

29.000
68.200
41.600

135.450
60.818
53.855
64.700
26.740
S.000

3.50
4210
4,50
1,20
2,40
2,38
2.55
3,71
1,40
2,06
1.06
5,68
7,65
7.30
1,35
1,24
3,05
2,50
3,00
2,90
4.50

37Í50
1,70
4,20
4,39
1,32
6,38

32,00
3,50

20,00
2,80
2,25
0,90
1,38
4,25
1,05
1,40
2,46
1,55
1,90
1,40
1,58
1,00
1,11
1,55
2,30
2,80
2,40
3,00
2,50
3,63
1,17
5,20
1,80
2,41
4_00
3,50
0,75
0,79
6,22
7,40
1,65
1,67
4,00
1,51
1,20
1,70
0,45
2,85
3,40
1,10
1,88
2,20
1,23
1,28
0,07
1,28
1,53
2,90
5,30
0,65

12,70
2,r

iV,

3,35
4.15
4225
1220
2,40
2,27
2,50
370
1,25
2,00
1.90
5.40
7,65
7.30
1,35
1,23
2,80
2,50
2,72
2,75
4,40

18,00
33,31

1,70
4,00
3,95
1,30
5,35

31,00
3.50

17,01
2,60
2,20
0,90
1,03
4,00
1,05
1,40
2,45
1,35
1,90
1,35
1,56
1,00
1,11
1,51
2,30
2,80
2,28
3,00
2,50
3,65
1,15
5,10
1,70
2,35
3,80
3,50
0173
0.74
5,09
7,00
1,62
1,53
4,00
1,45
1,08
1,60
0.45
2,85
3,40
0,83
1,80
2,05
1,10
1,17
0,87
1,10
1,45
2,90
5,10
0,60

11,65
2,85

Titules
(Nio Integrantes de INBV)

| Média»
| BVRJ | BVS*»

Mercado Niclenal
Quan». | Mix. | Min.

3,60 3,60
0,40 0,40
0,65 0,63
2,10 2,10
2.79 2,79
3,15 3,05
5,70 5,60
1,98 1,98
1,20 1,20
1,20 1,20
3,45 3,35
0,70 0,70
2,60 2,45
0,50 0,45
1,15 1,15
3,10 3,05
2,70 2,50
2.80 2,60
2,80 2,65
0,66 0,62
0,88 0,72
0,64 0,64
3,00 2,25
1,74 1,74
1,65 1,65
1,58 1,40
1,30 1,30
1,30 1,30
3,30 3,30
1,85 1,85
1.60 1,60
0,66 0,59
5,30 5,10

2,20 2,10
2,13 2,03
1,85 1,82
2,10 2,10
2,18 2,18
1,45 1,45
1.45 1,45
1,25 1225
0,85 0,80
1,10 1,00
1,40 1.35
0,74 0,73
0,70 0,70
0,80 0,80
4,20 3,80

14,00 13,50
15,30 14,95
0,70 0,66
035 0,82
6,20 6,14
6,18 6.10
2,48 2,10
2.61 2,30
2 79 2 50
6,38 5,80
6,60 5,90
2.93 2.93

Germani p/n end
Gomei A. Fernandes o/n end. .
Garcia o/p c/6
Garcia p/p c/6
Glltz Pen. end. (RS) 
Glitz p/p (RS) 
Gabriel Gonçalves p/p 

Hime o/p ex/dlr.
H. C. C. Guerra o/p 
H. C. C. Guerra p/p
Hércules o/p ••••
Hindl o/n end
Halles S. Paulo o'p ex (I
Halles S. Paulo o/n 

IAP o/p ex/b/S/d c/4 
Isan o/p
Isin p/p 
Ind. Herlng p/p A c/b/d/s c/11
Itap op •
Ind. Têxteis Renaux p/p 

José Sil. o/p ex/d
J. H. Santos o/p (RS) 
JU. Santos o/p (RS) 

Kalll Sehbe p/n c/5 (RS)
Light o/p 

Lacta o/p •••
Lojas Renner o/p (RS)
Lojas Renner p/p 
Lojas Renner o/n (RS) 
Lojas Boa Vista o/p 
Lojas Boa Vista p/p -Lafer b/p •• •••
Lafer p/p 
Lisa Livros' p/p 

Mod. Exp. Clipper o/p 
Meti. Wallig p/p B 
Marco Pólo p/n (HS) 
Metrop. Aços o/n end
Metrop. Aços p/n end
Mendes Júnior p/p 
Mundial p/p
Metalflex o/p 
Metalflex p/p 
Met Rio Indl
Metal Leve p/p
Madequlmica p/p
Marcovan o/p ,..:...
Marcovan p/p 
Metalon o/p 
Melhoramentos S. Paulo p/p ..
Móveis Cimo o/p c/7 
Madeirlte o/p 
Madeirlte p/p 
Manahq/p c/b
Manah o/p e/b 
MáqB. Piratlninga p/p 

Orniex o/p ?•••••
Orniex P/p 
Olerol p/p
Oxlg. Brasil o/p 

Petr. Ipiranga p/n ex/sub/bon. .
Petrominas p/p ex/bon
Progr. Indl. Bangu p/p ex/div. .
Pafisa p/n end
Paraná Equip. p/p ex/bon. ...

. Paraná Equip. p/p c/bon
Paraná Equip. p/n ex/bon. PR
Part e Vai. pv o/P 
Part. e Vai. pv o/n'
Per. Barreto o/p 
Per. Lopes ibesa o/p
Per. Lopes Ibesa p/p
Pers. Colümbia o/p 
Plast. Brasil p/p B íl.
Paragás o/p ¦
Pirelli p/p c/27 •
Phebo o/n end '
Fáranapanema Min. o/p
Paranapanema Min. p/p 
Polar p/n RS'
Prosdóclmo o/p c/26
Panambra o/p c/3 
Panambra p/p c/3 
•Pirâmides Brasília o/p 
Pirâmides Brasília p/p 
Prim. Confec. o/n 
Prlm. Confec. p/p

Ref. União o/n ex/dlv
Resimpla p/P c/l RS 
Ref. Manguinhos o/n ex/div. ...
Real Part Adm. p/n 
Real Inv. Cred. Fin. o/n 
Real Inv. Cred. Fin p/n .......
Ret. Petr. Iplr. p/p IIS 
Ref. Pet. Ipir. o/n RS 
Rossi Engen. o/p
Ricas p/p

Sid. Nacional p/n 
Sparta o/p
Sondotécnlca p/p ex/dir

. Sld. Pains p/p 
Sid. Lanari o/n end. 
Sid. Lanarl p/n end
Sifco Brasil p/p ..,........
Springer;Admirai o/p e/5 ......
Super Merc. peg-Pag o/p ......
S.P.I. Soe. Paul. Inv. o/n 
S.P.I. Soe.,Paul. Inv. p/n 
Sudeste o/p 
Sudeste p/p 
Sanderson Brasil o/p 
Sarona o/p
Sorana p/p 
Sadia Concórdia o/n end. 
Sadia Concórdia p/n end
Sadia Transp Aéreos o/n 
Sodicar o/p ;•.....,...
Sodicar p/p •••
Sémp b/p '••••
Sabrlco o/p 
Synteko p/p RS •••••
Synteko o/p •'••

Tibrás o/n end. 
Tibrás p/n end
Tel. B. Campo p/p 
Transauto p/p ...... ¦'¦ •
Turismo Bradesco o/n 
Teehnos o/p c/I RS 
Teka p/p c/l 
Trorlon p/p c/4

UBB o/n 
Unlpar Obrig. e/dlr
Unlpar Obrig. ex/dlr

Vale Recibo 
Vale p/n
Veplan o/p 

Vulcabrás o/p C/16 
Veplan p/p 
Vulcabrás p/P C/l ••
Vidraçaria Santa Marina p/p
Vinícola p/n RS ,••••

Wagner o/p 
Wagner p/p •••••

Zanlnl p/p 
Zivi o/P .•

2,80 —
1,82 —

0,71
0,90

1,00
5,36 5,80
2,01 2,22
2.80 3,00
2,34 —
8.03 8,71
3,20 —
2,33 2,73

5,90
1,44
1,53
2.30
2,92
1,61

1,70 -

1,05 1,09
1,12

7,44

1,65
1,87
2,19
3,07
3,29
0,64
0,63

0,94 —
0,84 —
3,14 -
1,50 —
2,43 —
2,88 —
2225 —
5,50 5,54
0,62
1,74 1,75
2,10 2,08
0,80 —

2,00

' 1,70
2235
1446
9,44
3,35
3,71
3,65
1,95
3,64

1,80 —
1,00

1,31 —
1,41 —
3,55 —
3,90 —

1,93

2.63
1,85

25 1,13
04 —

1,90

2,19' 1,0
1,70
4,80
6,07
2,19
2,60
2,60
2,80
3,04
0,75

1229
1,52

410,00
291229

18228
18,00
3,70

0,38
1,25
1.52
0,53
3,04
5,56,
3,37
1,80

- 2,34
1.19

360,00

3,70:
3,50
3228
3,01
2,41 ;

1.83
1,81 ,3,40 >

VT - i

15.500
34.000
21.000
15.700

500
2.000

120.400
6.733

26.500
70.100
27.000
27.600

1.000
5.000
7.400
5.484
9.800

11.000
16.900
12.000
15.600

800
4.440
4.100

15.094
10.600
2.589

11.400
400

6.000
11.000
51.700
16.000
35.700

1.625
24.600
2.000

18.000
36,066

101.900
20.000
21.000

408.000
15.000
96.000
19.000
52.700

135.300
134.200

7.100

3.000
9.700
6.000
3.100

12.000
2.000
1.400
6.000

18.700
451

3.000
48.000
20.500
9.000
3.000

280
2.600
4.146
6.000
5.000
3.000

19.656
162.900

. 35.000
4.000

33.000
128.500
309.110

1.000
19.000

. 9.256
5.000

379.100
91.100
21.100
43.000
23.289
5.000
5.000
3.000
9.025

14.852
1.013

12.595
282.000' 

3.000
1.460

650.000
25.000

109.942
17.000
34.500
3.500
5.000
5.000
3.000

66.800
36.200
17:400

230.200
17.600

1.200
10.000
8.000
1.000

200
s 4.500
161.100
332.000

, 3.000
2.400

67.000
140.000

200
38.000

600
106.100

2.400
1.000
9.868

5.000
146.000

10.000
100
407

27.500
23.500

1.000
: Í.600

2.80 2,80
1,90 1,78
0,71 0,70
0,90 0,88
0,83 0.85
1,00 1.00
1,00 0,99
5,80 5,20
2,35 2,00
3,03 2,80
2,75 2,25
8,77 7,90
3.20 3,20
2,73 2.73
6,00 5.85
1,55 1.41
1,60 1,50
2,30 2.30
3.00 2,80
1.62 1,60
1,70 1,70
1,30 1,50
1,92 1,91
1,25 1225
1,10 1,03
1,15 1.10
5,80 830
7,43 7,35
5.01 8,00
1,65 1,65
1,87 137
2,25 2,10
3,13 2,93
3,43 3,21
0,64 0,64
0,63 0,60
2,10 2,10
1,00 0,92
O,90 0,02
3220 3,00
1,50 1,50
2,53 2,30
2,98 2,80
2225 225
5.63 3,40
0.65 0,60
1,80 1,70
2,10 2,05
0,83 0,80
2,00 2.00

18,00
3,60

3,50
8220
3,00
2,41
0,95
1,75
1,73
3,40
VI

\

y
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kki^:*\v-ip---è'yii'-':y .. _.''_ _.- _ --MMÉÉÉÉÉÉÉHI-lt



¦*w»«nii -» ¦ i ¦ B»iy».|^iiM»-i

Dmrron econômico CVRRRtO HA MANHA - Rio de Janeiro, qulnta-felm, 16 de dwmbro df 1971 Mercado <fc Capitais u

f0ã¦

NO LANCE

Cédula, restrição
Embora concordando com

> necessidade da regulamen-
tac&o da aMuln lmoblllárl»
com garantia de hipoteca,
no sentido do ampliar u
perspectivas de financia-
mento para' aquisição de
Imóveis acima da faixa aten-
dida pelo Plano Habitado-
nal, empresários da Guana-
bara consideram que o es-
quem- sugerido atualmente
apresente falhas de vulto.

Secundo ponderaram, na
sistemática em estudo, a dl-
mlnuiçio do ritmo de liqul-
dez, pelo fato de serem no-
minativas a» cédula», é rela»
Uvamente neutralizada pelo
endosso em preto, o que
torna o papel negociável e
.transferlvel a terceiros. No
entanto, para ser legal, essa
transferencia de credor dev*
ser averbada no Registro de
Imóveis, sob pena de não
ser considerada válida.

Assim, esclarecem, te os
credores subseqüentes, para
se garantirem da cobrança,
íevarem o papel ao Registro
de Imóveis, o custo opera-
cional vai ficar sljgnlficaU-
vãmente elevado, o que ira
repercutir na converslblli-
dade do titulo. Caso contra-
rio. poderá ter seu direito
contestado.

Concluindo, exemplificam
com as atuais Cédulas Hl-
potecárias. dentro do Plano
Nacional de Habitação, cuja
transferência exige ura pro-
cessamento complexo, en-
volvendo a Instituição Fi-
nanoelra e o BNH. "tudo

porque não existe o endosso
do devedor vinculado ao Re-
gistro de Imóveis".

"Pool" em BH
Oito sociedades corretoras

mineiras decidiram formar
um pool permanente para
preparar e liderar lançamen-
tos de ações no mercado pri-
mário.

É a primeira experiência
brasileira de um pool perma-
r.ente de sociedades correto-
ras, podendo ser entendida
como um aprimoramento de
técnicas existentes no mer-
cado de capitais, e decorren-
te do alto grau de concorrên-
cia do mercado de lançamen-
tos.

Em principio, participa-
rio do pool: Fatorlal, Escri-
tório Rui Lage, Minas Valo-
xes, H. Picchionl, CGC Cor-
retora de Valores, Sofal, Di-
namiza e Juarez Machado.

A exemplo dos bancos de
Investimentos, as sociedades
corretoras decidiram apro-
veitar seu poder de venda
para realizar seus próprios
lançamentos, ao invés de se-
rem simples intermediárias
dos underwritin* dos bancos
de investimento.

A preparação das análises
das empresas, perfis, atendi-
mento às exigências de peso-
luções com a 88 e 106 do
Banco Central, bem como
outras providências de ca-
ráter técnico, ficarão a cargo
do pool, que fará análise pre-
liminar da empresa, para ve-
riflear a viabilidade do lan-
çamento de suas ações. Sem-
pre que decidir pelo lança-
mento de ações, o pool con-
vidará outras corretoras a
participar do lançamento. —
(Belo Horizonte, Sucursal.)

• CASAS DA BANHA —
até fins da primeira quinze-
na de janeiro, no máximo,
entrarão em negociação, na
Bolsa de Valores do RJ, as
ações das Casas da Banha. A
Informação é de Caravello —
Corretores de Valores e CSm-
bio, que lidera o pool de 35
corretoras para o lançamento
de 5,0 milhões de ações da-
empresa, em novembro últl-
mò.„ i i

Mercado de Balcão
Empresai Compras Vendas

América Fabril . 0.28 0,35
Alterosa Cerveja 0,90

Braslljut» 1,90

Cauê ,?,.;, 2,00
Casas da Banha 3.00 3.20
Cerv. Mie Preta 1,20
CIA 1,50
Crefisul 3,40
Confrio ........ 3,10

Denlson 1,60
Dominium 1.90 1,93
Docènave 8.00 —

Estanlfer» ..... 3,10
Fator 1.50

Gyp.sum 1.90

Keralux .7 1,30 —

Met. de Aços .. 1.40
Metalflex 2,70 2.90
Metalon — , 2,10
Mlchelletto 2,13 —
Maguary 1,60 —
Madepaa 1,70
Maranhense .... 1,40
Mo-ell» 1.40
Monark 1,35

Novopan 2.10
Norte Gás 7.00 7.50

Polenghl 1.J3
Paramount ..... 1.50
Pederneiras 1.80

Sodc 1.60
Sand«rson 1.60
Sideram» ' 1,50

Wolfr 1.70

PETROBRÁS DESENCADEIA ALTA
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O redespertar de Petrobrás levou o setor de KeifeuK-* « Yxxviit* a obter
grande alta, ontem, da oídem de 8JI por cent». seguia* y*t SMtmrpA, com
4,7 por cento, e Metalurgia. 2.7 por cento, além <k XAmÕXvã <? R*Mí«s, eom
0,7 por cento. Houve Igual número de setores eeu batv*: Bmk«_ p«Kta_ 0,3
por cento; Têxtil, 0,8 por cento; Comércio. 9.9 p« c*«xw e. fttv*tnt<_itts Ener-
gia Elétrica, 0,6 por cento.

Nova York,
Numa sessão muito ati-

va, as cotações da Bolsa de
Nova York subiram ontem
apesar das retiradas de lu-
cros. Os analistas atribuí-
ram a alta à compra de
ações desvalorizadas na re-
cente consolidação do mer-
cado e. em parte, ao acordo
entre os Presidentes Nixon
e pompidou sobre a desva-
lorização do dólar. Estive-
ram firmes as ações dos
setores de computadores e
de máquinas industriais,
assim como televisores, aço
e petróleo. Na indústria
automobilística as cotações

COTAÇÕES DA
VUls-Chalmers U-7/8
Alumlnum Co. 42-1/4
American Brands 42
American Broadcastiug 52-3/4
American Can 31-5/8
American Cyanamld .. 31-3/8
Anaconda 15-3/4
Arrnco Steel 13-1/2
AUantic Rechlteld  643-4
Bendlx 39-3/4
Bethlehem Steel 29
Borg-Wan-er 28-3/8
Burroughs  145-3/4
Carteplilar 43-1/2
Chase Manhattan 56-1/4
Chrysler 28-1/8
Colgate Palmolive .... 56-1/4
Columbia 49-3/8
Deere & Company 45-3/4
Dupont 137-3/3
Eastman Kodak ...... 95
First Nat. City ....... 47
Ford Motors «8

Londres e Paris em alta
subix8in mais modestsoxen- d<#ç>c**!4.'» ?aT<»M_5* prifts
te- O Índice Dow Jones stt- ctfr» A* .íftíttAVs-fcca an«n-
biu 8.6 pontos, depois d» <His&*J «".r«í i3« moiô-oü*
registrar baixa de 2,5$ oa tí'-*t«.T*?ív.-'.i *r.í* às nôli-
abertura. Foram vendida» «»$ «í vm* yw,v<sí* cie
16.890 mil ações e ç« paçe. ««fsfatr^fgft W> IX^nislfio
mais ativo, da Telephoce- Crtíeítí,
Telegraph. subiu 5.8 pontes. Paris

Londres ^ g^ ^ p^s e,<.i/;Ve
A Bolsa de V^res d» !_(««. C* vtóws frftaeeseí;

Londres teve ontem usa StJ_4«_» »» .V>7vivmN>, rnss
dos dias mais ativos do ano. 33 aír« ^.'.7*7.1 ef»â*9*àSS.
fechando com tendéccia O» ÇJteWCíiáWiS stribiiíram
bastante firme, roram ven- a a"7* «.^ üoí.rAi «nW *
didas 15.872 ações, o maior Hwa^a # aJk 'Sí«iá>» Unidos
número registwd* dffsd» sô>í* a âísv-lariíJiçfiô ^0
dia 20 de jtábo último.. dó£K\

BOLSA DE VALORES DE NOVA YORK
General Electric .Cs., «2-3/8 5«aa(í ©Il CíJítíSwíft-,. S.V1/4
General Focds ........... 34-1/8, Síwrfi. ©iíl UtiÜlíiTi* .... 6»
General Motor*  73-3,8, SS*»íf.. ©Ü íí. ím»** .. ÍS-l/S
General Tire ............ 28 SWÈWtíWft ............ *1
Gilierte ................ 3tf-í/4; -ÇsMVíi .................... SS-1/2
Goodyer Tir».. ........... 30-1/3 Tim.'.-!* SjíIW ........ «Í-6/S
Guli OU .................. W-t;* wimt. Çutoitòè ........ «1
Itigersoll Rand ......... 34-1/3 v.. S.. *)*»S  W>-V8
Inter. Business  srí-V9 v/»-*,,.«ív,«™_ auji»
Inter. Han.'estec ...... 28 YíwwrfibítBi* ........ SM/2
inbert Tel 4c Tel  SA4//Í l***-"*". V'-v"-Ífi'Vi V^AMerU Company 123 £*«* »í As»i«. «M-1* **-V<
Metro GoiiiN«yi> Mayer 1T-1/4 ___^_. ^^-^ ^.v-».*Minnesota MlnnJng ... 128 M*«» W* WiSWS
M"s'' OU . •:<¦.-. OíW^'^
National cásà' .-  2a^7'8 Waà* >*'tva <to> *t>ji Tcísí ss/n
Pan American ......... 14-3,'* 3ft»2t* sten *e .«WO *Sh*2 SS/4
Fepsico  «3-3,A I*íMfll5di.1t <(W) «O «S.7»
V1^ „¦•¦••••.—¦•¦••¦•••• ^*!* tutw*. ifanin..)) ...mss
Radio Corp. ................... 3iWy«. -^.Kt,,„^\rt- J. i,h.\i,
Sears Roe&ucS;  98-*/?: VH9«S» «» «tj .-. 5H.M
Shell .OU .........^....... 4*4/'* ©WBBíMiíl* *A* 'ÍR J
Singer ................ U~h'A *Ri .............. AMÍ*

',1

TAXAS DE CAMBIO
O Banco Central do Brasil forneceu, on- Berna .. ............... SSÍMít f Í».WIV>

tem as seguintes taxas de câmbio livre: Estocolmo. . ............. 3Mv.i;itíiíi ( SD.Wtft
Comp» Venda Madrt .. ................ X..ISSÍ) // 1.4H0

Dólar Americano . .. 5 SOO I 3.633 Lisboa . ................. *.*»W> í S.VflN»
Libra Esterlina 14.08120 / 14.25373 A-T>3!*rda . .................. .<«.i«t«i / ¦9í>.í40o
Vir» Alemão ..."... 1.71383' 1.74713 Londres » ............. S..«Í)1S !/ S.SS0S
FlSm 

Men j.71080 
/ 1.74403 Puris . .......... ........ ».MW) ) Tft.lWh

Franco MÍs)" 
¦.!'.".... 

1.43724/ l.*i87« Bélgica ................,, 4..W» // Ji.'»»
Lira italiana ..' 0.009223/ 0.008383 Alemanha Cetoeníai . ,1ft.'l?WW) / Sti.WV»
Franco Belga 

".77... 0.122538, 0.124S84 Noruega . ............. SJ.3^5 // 3J.Í4W
Franco Francíi . ..; Nominal/Nominal Austsia .. ............. -».3*» // Jf^lW»
CwoT^Sa .. 1.14520/ 1.18928 Cnnamaíva . ........... JS..9JM» // JS.HW0
Coroa DinamaíquVsa 0.77308 / 0.78913 ttáli-. . «......-,....,... «t.HííW *.7«W»
Xélim Austríaco .... 0.231340/ 0.244359 ^ru. ................. » Il |.W .
Dólar Canadense .... 5.58208 ' 3.70149 Môxic* , ......ss.s.. J.l» /( **l
Coroa Norueeue«a ... 0.82432/ 0.84074 Japa» . .................. *.S35l) 7 *.SM6
ÍSSSo pSSSSS 

0.203000/ 0.21IT21 Pur« - !*« » ./».«
PeseU 0.078960/ 0.085088 SrSÇ!3t.lLl«!y5V>
Pfso Argentino" Nominal/Nominal LPNDSSSi, 3ft
Peso Uruguaio . ... Nominal/Nominal Nova Yotf. ................... 3f.«t» Il 4.»«1
Iene 

urusu", .. 0.017360/ 
0.013313 Ouiada .. .............. '4.5ÍWS * a.SílS

» CcuiWniM". ..7.. 5 500 / 5.633 "Çros&-* .................... U».3S ,/Wi «íl
Bepats* Cobertura .VJemanii.i CX'iiJi»i>feJÍ; . *.ltSSft '/ «.19!*

Dólar Americano ... 5608 / 5.830 AmstecdU, . .............. *.3»S5f *•»»
Libra Esterlina 14.09628/ W..JW8 ^«Oft., ............... * Tf?)» // *.WW)
Ma"o Aiern-o  1.71371/ 1.74553 ^CTSfeft i-^..^. 7WA.3- h*:«k
r-iur^ 1.71263 I. 1.74243 pan» — CoiwwiBíl "TiSe tibMt,
Franco Suicò'"'".'.'..'.. 1.43877 / 1.4874» Roma .. ................ 1l»ll(.,7V6 / ÜSSfi W>
Lira Italiana 

.. 0.009233' 
0.009335 Openbusu» . .......... Iffc.lMWl .i UftlOTOn

límco Belga .".  0.122859/ 0.124373 £*»; ................... Jf^^W // VSitm
Franco Francí» ... Nominal'Nomlnal Estopim* . ............. lft.3»Wl 7 JÍ.JfflM
C^roT Sueca  1.14643/ 1.16822 Viena. . ..^.....i... ®.4fl» //».»
Coroa Dinamarquesa . 0.77390 / 0.715848 Lisboa. . <............ 7>&B «KW»
Xélim Austríaco .... 0.232088/ 0.244343 Madri; ................ 3>Se í.b_fia
dS-t C__S_tem .... S.58806/ ».69643 Bueno» Airea .. ....... ».» # ».«
Coroa Norueguesa ... 0.82320 I. 0.33999 S» d» JanuilN) ...... TSÜ.3H tf W.M
Escudo Português ... 0.203217/ 0.212332 Mont»«ü«u .. ....... ng&m i
Peseta .... 0.079044/ O.08SO13 Praga . , ............ ír/.5ft // W.4».
Peso Argentino' . .. Nominal Nominal Fari» - Slnaiw», .,. T.íe fl«tifl«
Pf^o ÜrSuaio Nominal N0mln.1l SXOCS «XCüfcXNOÍ KS lüôíCttJSBS
IeM yy........ 0 017378/ 0.01*187 LON^SSS,. 13
« fonvínloa .. 5.808 / 3 630 Bani ot Lomiwt Jt 3wí». Jk-n-ft^ft £ S78A/S* ESTR.4NGEIROS Cabie- 3t Wü»íe«* Utt wi:ihtòl.s * «S

nova york. is ?• 5*«2_* 55. «wismetí» wí « a
FECH-\»lSNTO Royal, DutRl». Pets^iim ........... !È W

Montreal  10041 / 10043 S3o Psuítf Sallwny* Cv>. Xüh. .... * »,;¦
Rio de Janeiro n.85 / 18.07 Inieerial C_-m.S.-_i SniMas?»* i»í * í7fi
Buenos Aires t».M ' ».0« ConaoiB. *J.*%- . ................. Ê »•**
Montevidéu "... 0.2700/ 0.2729 SSnp. d» G.. S*iS. 3<'«Ü-SÍR'« * 46-1,'í

Projeto
oferece

risco
— CVmtrarUmfntf »o que

penx-m o» cumf.rcUntw, o
Pronto de Ul n.« 473 «Abre a
I»niç»o de cobr-nç» de ICM
tuu \-cndu a crMIto nâo tr»-
rá nenhum hpntflrk» p»r» o
«wnercl»nt« ou p»r» o con-
snmiítor. A »diic*o d» medi-
d» t n» \fnJ_4e um gr»nd»rx»c« — decl»rmi ontem o rre-
»ld«it« d» Adectf, Sr. José
LaiU Moreir» de Souz» em
reuntio rr»lli»d» n» ACHJ.

ExpllP»ndo qut- nfto er»
eontr» » idét». poi» » relvln-
dic»çío do« )o]Ima* é iuat», o
ptwíldcntí d» Adecif rxpo» o»
tlw.-» do pro)eio que preju-diewA o comércio "» curto,
médio e longa pi»20«".

Rm primeira lug»r. decl»-
rou, r.. \findM • crédito »âo
mecAnlcM de ctdem contábil
e nSo existe ICM n» troc» de
íiupIlcutAji. o projeto é des-
ncveíKarlo pote o comerciante
que trm c»p!t_l próprio pode
se benefldir wm modificar a
lèl

BOOMERylNG

O grande Interessado na
adoçío disse projeto — con-
Unuou — é na verdade o Ex-
tado pote o projeto é O prl-
meiro p»«o para a crlacao
de um novo Imposto, o Im-
pAsto sobre as Operaçôe» Fl-
nancelras, na medida em que
se pagara o IS fcôbre opera-
ções financeiras.

O ISS, que é de 5%, será
descaracterizado pois segundo
o projeto vai so pagar 5% de
20% e n5o 1%. O comércio
vai passar a aceitar que cro-
diário é serviço c não ope-
ração financeira.

Outro aspecto observado
pelo presidente da Adeclf, é
que o projeto n£c define o
que Mja Capital Próprio —
deflnlçío Importante, pois po-
de ser confundido com capi-
tal de fornecedores, que na
realidade é ca;i!tal de ter-
ceiros.

Ao final da reunlfio ficou
estabelecido qui a Adeclf c os
lojistas analisarão cm conjun-
to o projeto para que éle não
seja «um boorieranp contra
o comerciaote".

Mercado
Fracionário

Tfrnloi Qtd. Preço

Ahramn Eb«rlí p/p
ex/dlv 4,335

Amo p/p 5.383
Acesita o/p fi 500
Acesita p/p 1.200
ACGS p/p 9.W
Alnarpat.is p/xj .... l.fiPS
Alpargatas o p .... 300
Antarctlca 400
Açonorte 1.800

Bclffo Mineira .... 47.S10
Brafma p/p 7.806
Brahma o/p 2.375
Bras. E. Elétrica ex 1.3M
Bras. Koupas p/p ,, S60

Copas p/pi .. 
Cimento Paraiso ..
CTrtTM o/p 
CBUM P/p 
Café Brasília p'p .

Dooftn ani
noofls níiv
Dinsmo o/p 
D.ina Isabel o/p .

Ericsson c/l 
Ericsson o/3
Eietrobrás p/p ...
EstrMs. p/p c/63 .
Exposlç&o p/p ....•

F, Lui ParanS ...
V. Gulmarües o/p
Forro Brasileiro ..
F, Willys o/p .....
Fertisul p/p 

1Í0
300

1.000
740

2.750

6.Í0
2,80
3.B3
3.44
2.20
2.J2
2,98
1,89
4,10

11.75
2,81
2,39
0,95
1,15

3.80
1.37
3,57
4.IW
1,20

9.118 3.08
2.010 2.80

700 2,00
400 0.69

040
1.450
2.540

500
500

£34
200

2.855
200
250

3;*
3.44
1,53
2.07
1.57

0.68
1.23
3,20
0.J5
1,37.

G. A. Fernandes o/n
end  — —

Geinmer o'p  1.300 5,02

Hércules p/p .....:
Halles S. Paula p/p
ex/div

Hime p/p 
Hime o/p 
H. C Cord. Guerra

P/P 
H. C. Cord. Guerra

o/P 

Kcl«on's p/p
Kclson's o/p

400 4,i)0

600
2.300
1.000

S.M
7,92
5,17

Í.000 2,67

2.000 2,00

Lojas Americanas
Lobrás o/p 
URht 
LTB o/p 
Metal Leve
Mendes Jr. Ipp ....
Metalflex p/p 
Marcovan p/p 
Marcovan o/p 
Met. Banbará 
Mesbla p/p ex/div
McsMa ò/p ex/div
Mannesmainn o/p ..
Mannesmann p/p ..
Moinho Fluminense

o/p ex/dlv .......
Nev» América o/p ,
Pet. Ipiranga p/p

ev-d!v 
Pet. Ipiranga o'p .
Paulista de Força e

e Luz o/p ex/dlv
Petrominas p/p êx .
rtrelll o/p
Pirelli p/p 
P. Ind. Bangu p/p
ex/div

Petrobrás p/p c/1 .
Ref. CnlSo p/p ex
Sld. Riogrand. p/p
Sid. Nacional p/p .
Sid. Pains p/p ...
Souüa Cruz 6/p ..
Samltri o/p
Supergasbrás o/p .
S. Admirai p/p ...
Sondotécnica p/p
T. Janner p/p
Tibrás p/n end ....
Unipar o/n end ...
Veplan p/p 
Vale do Rio Doce

P/P ex
W. Martltia

1.400
360

1.36.7
2.650
1.018

085
l.ino

200
900
400
600

1.432
500

2.000
2.00»
2,113

500
S.600

1.870
454

791
311
160
«15

500
1.189
8.700

498
S.184

900
4.750

151
1.444
2.200

500
232
503

6,83
1.400

3.32
2,02

3,71
1 Ü2
1.14
5.14
5,46
3.10
2/10
2,10
1,70
S.80.va
2.34
9,50
7,50

1,80
1,68

2,70
UM

0..<8
0.Í.3
2.42
1,!.2

1.30
15,00
2.77
8.73
4.87
8.68
4,31

32.10
1.22
3.79
4.90
1,66
1,47
2,b57
5.23

ALTAS/BAIXAS

. As grandes
oscilações do dia

AÇÕES DOS ÍNDICES
RIO - ALTAS

Pttrobr»a pp ........
D. Isabel pp/ex 
Dinamo op 
Sld. niogT»nd«ns« pp
Zlrl pp 

BAO Iwri.O — AI.TAR -

AOOS pp Petrobráa on 
Hld. ningrindent* o
Sld. Rlograndenst pp
Duratex pp 

RIO - BAIXAS
BBO on 
Amo pp
I.»tirJ» op 
Kletrobrls pp m. FlumtnsnM op

sao PAiao EUUXAS

nrasmotor op "...
Cimaf op ........
Alpargatas pp ...
lir.nl. Inreit. pn
Cica pp 

OUTRAS ALTAS E BAIXAS
(Superiores a 7% d* acOet dos índices on

»IERCADO NACIONAL — BAIXAS

AOOS op 
Bundy Tubing pp ..
Exp. Clipper op ....
Fiind. Tupy op 
Superfasbris op ...
White Martins op .
Sandcrson op 
Petrobris pn/ex ...,
Aparecida op 
Artex pp 
Cepalma pn/rad ...
Panambra op 
Tico Real Invest. on
6udest« op 
Ducal op 
Paranapanema op .
Bco, Nac. MO pn ..
Manah op 
Sld. Nacional pp ....
Dona nora op ....

Bco Halles pn 
Sid Lanari on/end .
Sld Nacional pn ....

10.0
»P
W.8

M
0.3

10.1
13,0

!'.!>
B.7
t.6

11.3
«,7
35
3.1
2.2

8.3
3.0
3.0
3,0
3.8

nlo)

123
10.1
10,3
10.2
10.2
10.2
10.1
10.0
10,0
1»0
10,0
0.9
0.3
9.8
OJ
0.5
8.8
8.8
8.7
8.2
7.8
7.7
7.S

MERCADO NACIONAL — ALTAS

Hime op 
Cosa Masson op
Trorlon pp .•
Unipar Deb
Pereira Barreto op 
Café Brasília pp 
Klbon op 
Eleke'ro_ pp 
Dona Isabel pp 
Gabriel Qoncalves pp
Met. Rio op 
Cordeiro Guerra, op ..
Isam op 
Braeimet op
Bco. Minas Gerola on .
Garcia op 
Fqulpesca op ..:
Artéx op
Fiducial pn 

18.3
10.1
10.0
10 0

Q.H
9.H
9.8
92
9..
9.1
8.9
88
83
8.?
6.0
7.8
7.5
7.4
7.4

O mercado nüo deixou por ine-
nos, e, logo na abertura, apresentou
avanço de 3,3 por cento, em relação
.\ véspera; conseguiu manter o vapor
por algum tempo, com novos ganhos,
aprofundando a alta para 3,7, 3,8, 4,0
e 4,1 por cento, a cada meia hora sub.
seqüente; a partir das 12h30min, um
arrefecimento, com recuo para 4,0 e
3,7 por cento, e, finalmente, fecha-
mento em queda de 1,4 por cento,
em relação à média do dia. Um rea-
juste que pode, ser encarado, mes-
mo, com satisfação, já que um
comportamento demasiado entusi-
âstico do mercado é que seria can-
sa para preocupação: afinal, as altas
dos últimos dias já acumularam, a es-
ta altura, um saldo bastante positivo
para o mercado (ontem, o IBV médio
chegou a 3.673,8 pontos, e o de fecha-
mento a 3.757 pontos, contra 3.680,9
pontos há um mês, anulando, assim,
totalmente, as grandes perdas ocor-
ridas na fase que precedeu o atual
periodo de reversão, quando o índice
esteve na casa dos 2.800 pontos).

Uma pausa nas altas? Algum re-
cuo, ainda que ligeiro, nas cotações,
devido a maiores vendas por parte dos
operadores que conseguiram tirar van-
tagem desse avanço das últimas sema-
nas, e, tendo realizado lucros de 20
e 30 por cento, preferem, agora, pas-
sar os papéis à frente? Um dado pa-
rece reforçar essa hipótese — mas,
por outro lado, dois fenômenos ainda
pesam na balança, em sentido contra,
rio. No fechamento — êsse o aspecto
negativo —, havia 25 ações em alta,
14 estáveis e 31 em baixa (em rela-,
ção às cotações médias do dia). Mas,
em oposição, p volume de negociações
foi bastante alto, da ordem de quase
70.0 milhões de cruzeiros, e, o que é
importante, as ações que contribuíram
poderosamente para êsse resultado,
tião apresentaram sinais de enfraque-
cimento: todas as cinco mais nego-
ciadas (Belgo Mineira, Petrobrás on e
pp, Vale e Siderúrgica Riogranden-
se) apresentaram ainda avanços, no
dia de ontem.

As fichas das que estão em jogo
FETROBRAS — a empresa anunciou

Investimentos no valor de 1,3 bilhão de cru-
zeiros; melhorou substancialmente seu* re-
sultados no primeiro semestre; lucro dispo-
nível por açáo projetado para o exercício,
a partir dos resultados semestrais, de 0 3-i
crusclro, contra 0.22 cruzeiro no exercício
nnterlor; começaram a ser negociadas com
direitos de bonificação de 30 por cento e
subscrlç&o de 23 por cento.

DONA ISABEL —< negociadas as ordiná-
rias ao portador ex-dlvldendos, com bonl-
flcaç&o; apresentou no balanço semestral
um lucro dl~ponivel por-açfio de 0,09 cruzei-
ro, ou uma projeção conservadora para o
exercício de 0.18 cruzeiro; a Indústria tè\-
til aumenta tradicionalmente seu faturamen-
to no segundo semestre; a empresa está pro-
curando resolver alguns problemas da co-
merclallzacâo do setor com a venda direta
através de supermercados.

DINAMO —¦ negociadas ex-dlvldendos;
apresentou no balanço anual encerrado em
Junho último um lucro disponível por açfio
de 0,36 cruzeiro, contra 0.33 cruzeiro no
exercício anterior. C

SIDEItCRGICA RIOGRANDENSE — no
balanço semestral encerrado em junho úl-
tlmo. apresentou um lucro' disponível por
açfio de 0,20 cruzeiro, ou uma projeçfio con-
servadora para o exercício de 0,40 cruzeiro;
para os analistas que consideram o capital
médio, o lucro por açfio projetado para o
exercício seria de 0,56 cruzeiro, contra 0.68
cruzeiro no exercido anterior.

ZIVI — no balanço semestral divulga-
do há um mês. a empresa apresentou pela
primeira vez um lucro operacional, no valor
de 1,6 mllhfio; considerando o crescimento
da rubrica «rendas diversas" na mesma pro-
porçfio dos anos anteriores, a erhprêsa po-
derla vir a apresentar no exercício um lucro
disponível por açáo superior a 0.50 cruzei-
ro; no semeítre. Zivi apresentou um lucro
disponível por açfio de 018 cruzeiro.

BANCO DO ESTADO DA GUANABA-
RA —! náo realizou este ano nenhvm au-
mento de capital, por bonificação e chama-
da; no balanço semestral-encerrado em ju-
nho, apresentou um lucro,1 disponível por
açfio de 0,20 cruzeiro, ou luná projeção con-
6ervadora para o exercício de aproximada-
mente 0,40 cnuselro; reservas sobre o capi-
tal, no balancete semestral, de 29 por cento.

BANCO DA BAHIA — apresentou em
seus trfia últimos exercícios os seguintes re-
6Ultados: capital — 35,0 milhões etn 1970
(contra 28,0 milhões em 1969 e .22,0 milhões
em 1968); rendas operacionais — 146,0 ml-
lhôes (contra 121.4 e 76,9 milhões); lucro
bruto — 103,5 milhões (contra 81,6 « 563
milhões); lucro operacional — prejuízo de
9,0 milhões (contra prejuízos de 12,0 e 62
milhões); lucro liquido r- 14,5 milhos» (con-
tra 9,6 e 62 milhões); lucro disponível —
11,3 milhões (contra 6,7 e 4,1 milhões); lu-
cro disponível por ação — 0,32 cruzeiro (con-
tra 054 e 0,19 cruzeiro).

KIBON — apresentou no balanço se-
piestral encerrado em setembro, um prejul-
zo de 4,7 milhões: foram os seguintes os re-
sultados apresentados cm seu balancete se-
mestral: capital — 653 mi'hôes; renda ope-
racional bruta — 81,2 milhões; lucro bruto

37,9 milhões; lucro operacional — pre-
juízo de 5,0 milhões; lucro liquido — pre-
Juizo de 4,7 milhões; lucro disponível —
prejuízo de 4,7 milhões; a empresa esclaw-
ce que "a venda do principal produto de sua
fabricação, sorvete, que corresponde a 47
por cento do ía.tunamento bruto, é emlnen-
temente sazonal; em conseqüência, cs re-
sultados aparentemente negativos obtidos no
primeiro semestre do exercício, que abran-
ge os meses de inverno, sáo altamente ctm-
pensados cem os apurados no tlnal do exer-
ciclo; essa circunstância está demonstrada
no seçuinte quadro, com os lucres é prejul-
apurados nos cinco últimos exercícios: 1967

0,3 milhão no primeiro semestre e 2,4
milhões no segundo semestre; 1988 — pre-
Juízo de 0,1 tntlháo no primeiro semestre e
lucro de 2,2 milhões no 6egundo; 1969 —
prejuízo de 2,1 mllhò/es no primeiro semes-
tre e lucro de 12 milhões no segundo; 1970

prejuízo de 13 milhão no primeiro se-
mestre e lucro de 83 milhões no segundo;
1971 (exercício encerrado em março) — pre-
Juízo de 1,1 mllháo no primeiro semestre e
lucro de 8,4 milhões no segunda"; ecrescen-
ta a empresa que, "além da eazonalldade no
primeiro semestre do exercido em curso,
dois outros fatores determinaram os resul-
tados apurados", como despesas financeiras
decorrentes de Investimentos na Klbon do
Nordeste, e em promoção e propaganda, em
face da concorrência na linha de sorvetes.
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QUÊÂ fundo AMms

Valorização de 24^32% ao més
(de 31-12-70 a 31-05-71)-

ISENCAQ de TAXA de ADMISSÃO
para o Plano tfe Investimento Integral.
Temos o Plano de Investimento Mensal,

\ (lom Seguro, em 60 meses
Ailitiiniitioitlo por

M./MARCEIÍO IHTiE BARBOSA S/A
(>irTrtonn!r(J"imliloc V-lòrr*

PRAÇA PIO X, 79 - RIO

Diariamente, na .seção "Altas/Baixas", o Diretor Econômico
analisa 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, d.ua-
dro das altas e baixas do dia.
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EM LOTES

No giro
CBUM — A Compaanl»

Brasileira de Usina* Metalur-
glcos — CBUM — deverá eu-
tar produzindo dea veies mato
dentro do tr~ mos, com a
ampliação e mcxlernl—çao de
sua Usina em Barfto de Co-
cais. A Informação íoi trans-
mltlda ao Oovernador Rondem
Pacheco pelo diretor da em-
prtsa, 8r. Lula Gonzaga do
Nascimento o Bllva, e outros
dirigentes do grupo "Hime".

que Informaram ainda que
com a expansão a Usina terá
uma capacidade de produção
Anal. até 1974, de 250 mil to-
neladas.

Ja dentro do pls.no do ex-
paiv.iu), a empr&a Iniciou a
completa reformulação da
Usina de Barão de Cocais e
a expansão das atividades de
lamlnaçao da Usina de Neves,
no Rio de Janeiro. (Belo Ho-
rlzonte, Sucursal).

FUNDO RIQUE DE VA-
LORI—-ÇAO: na semana d»
3/12 a 10/12 (período anaU-
sado na edição de domingo
último, diste Jornal), apresen-
tou valorização de 11.18 por
cento, e nao 1,1 por cento,
conforme publicado anterior-
mente.

BRASILEIRA DE VI AS-
TICOS KOPERS — AGE pa-
ra 22/12/71, conhecimento e
aprovação das providências le-
vadas a efeito pela diretoria,
decorrentes das deliberações
tomadas pela AGE de 10/8/71.
relativamente ao aumento de
capital social o & conversão
de ações ordinárias em ações
preferenciais.

BANCO COMÉRCIO E IN-
.DÚSTRIA. DE SAO PAULO
— Integralizaç&o de subscrl-
çfio: convida acionistas a com-
parecerem à sede do Banco
no pergodo de 20 de dezembro
a 20 de Janeiro de 1971, lu-
cluslve, a fim de efetivarem
a realização da última par-
cela de 50% do valor das
ações subscritas, ou seja ....
Cr$ 0,50 por ação, no aumen-
to de capital deste banco de-
liberado pela AGE de 24/6/71.

BANCO FRANCÊS E BRA-
SILEIRO — Forma de nego-
clação: comunica que em de-
corrêncla dos preparativos pa-
ra o pagamento de dividendos
referentes ao segundo semes-
tre de 1971, as ações do banco,
a ..partir do próximo dia 15 do
dezembro Inclusive, deverão
ser negociadas "ex-dlvlden-
dos".

BANCO BRASILEIRO DE
DESCONTOS — AGE dia
JO/12 para conhecimento do
resultado da subscrição de
ações lançadas no aumento de
capital de 208 milhões de cru-
zeiros para 250 milhões, con-
forme AGE do 20 de outubro
do 71.

PIS
Através da filial de Brasília

da Caixa Econômica Federal,
Plano de Integração Social

(PIS) acaba de abrir uma li-
pha de crédito para Investi-
mentos fixos — instalação, re-
equipamento e modern_»-
Çao —, para formação de ca-
pitai de giro e aquisição de
serviços e assistência técnica.
Essb apoio financeiro será
dado às empresas de atlvlda-
da industrial, comercial ou de
prestação de serviços, prlorl-
tàriamente àquelas de capital
aberto ou que se proponham
a abri-lo e ainda àquelas que
obtiveram apoio preferencial
de financiamento do Conselho
de Desenvolvimento Industrial.
p resgate doa financlamen-
tos poderá ser efetuado em
prazos de até oito anos, com
até dois anos de carência, nos
casos de investimentos fixos e
de até dois anos para os ca-
sos de formação de capital de
giro e aquisição de serviços.
Para a obtenção do crédito, a
empresa apresentará proposta,
de forma susclnta, devendo
conter, Inclusive, o objetivo do
empréstimo solicitado.

Segundo Informações colhi-
das com o gerente de opera-
ÇÔes do Plano de Integração
Boclal da filial de Brasília da
palxa Econômica Federal, Sr.
Geraldo Plquet Souto Maior,
as operações diretas de finan-
clamento serão realizadas se-
gundo garantias de diversas
espécies.

Direitos
Bco. Crédito Real de MG, 30

por cento até 23/12., Bco. Eco-
nômlco da Bahia, 130 por cen-
to, ágio de 0,50 cruzeiro, até
&1/1/72. Bco. Estado MG, 75
por cento, até 10/01/72. Ban-
delrantes de Seguros Gerais.
4 por cento até 29/12. Cia. de
Seguros da Bahia, 50 por cen-
to até 15/12. D. Isabel, nume-
ro de ações divido por
480. igual ao número de de-
bêntures a ser subscrito, até
22/12. Magalhães Com. Ind.,
36 por cento até 20/12 Mae-
nesita, 30 por cento até ....
06/1/72. Móveis Cimo, 20 por
cento, ágio de 0.30 cruzeiro,
até 17/12. Petrobrás. 22 por
cento até 21-12. Pet. Ipiranga.
20 por cento, ágio de 150 cru-
Miro, ate 14/01/72.
'
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Bolsa reduz ritmo
após avançar 41%

A 1W>—» d* V»Wn» do K^ d» Jm»»_v voltou
ontem a anwtfiiUr-*» KU *H*« CS» o DW MmM Vi*
listrando »ymu>» aspnMtvQ d* *.t isvr mim ^v* »
niWl» dQ dt* «ute.liv.

O jw,fto alvrtu v\vm um* *lu d* 4,4 »vr MAM
sobro o {«v-i—MimU» do kl'* «.«Uns*, * IWMMI )W>-
grwilvtuuent* »tó %s lilvA-v.i.v, qu*»vto O WV w*U-
trou UD» »lt* vi* 4.1 PW C*R-I\ WíttRMiG6 lW»t*«V»T-
mente ato »tlii<tr 3.1 \ot vwilo. !> Svo..Ai\w*\t\> dfvt-**
com um mito d* 1.4 por c#».U.

A wclUçâvi i\e<»»lv» no tKhMMM tt. 1MY**0
nao yarw .• luvilvA* uiu w\»v*vi\woa«*».«o do m*t\*.1o,
mas p»rv\•* t« *ldo Q .WUtt>_. vt* v«w» v\W*«ltti<*o
tom maU tlrm* Av» o,vt*vk\iw» avMm* o» i^vt» vi»
{.trobra». em ifetiUtumio *oiwtivv4o Av p*y+i» do »**
tor sMenirçUw viu* vtu_*u, *«0 «\»*o A)M**M\te>vte*
.te ttruMS. O avanço d» .VWwívr** n* u,Uu\* n\*»A hora
U. pregão deu-s*. port*u(v\ em vWtitt\>*4\»0 da» wl**
efiet d<M d.mab papo1.».

IfXwam iwgivlado» 14.J milho*» d* UHnoa, M v».
lor global de' cy.9 milho*» do onuotax. No "MKMto
a tírmo, Íoram iietvvUvU» 1.3 iwtfWko .1» »\\W BA
valor de 8,0 mUNVs ilí rruwlto*. com \p.w* ',\ ¦.¦.;¦.- ,-v
ção de 11.5 ivr remto >A!tf* o SoJaI notvv»*>Vv

A* umIok» *H*-* !*»* *> kÇ^M IttKíVWM»» A>
lmltc* íoraiu par* 1VU\*í*» jvii Uô j\vr ow\Kv\, lV«a
Isabel pp ewub (V.í l\vr W»to.\ l\»*m<> \V et^tlt
(QJ& por c*uto>. fUO*BWâlMa IV i*,* J\w c*«tv\) ?
Ztvl pp (W vvr MCtWi Al MkJNI b>*t\*» (QtiM l^f*
Beg w» ex-dlv vll.5 isvr t,v.>l\»\ Anw iv tM W*
cento), Lvt-i— cy (>*.S ivr Wtttei, EMMbrtl W> v>M
por cento) e Moüvtvo RVBAtoMM vV *bd_t <$3 \v>r
cento). A* maloxei» *\'.*s ÜX* vK« r.v,iWt> ^WM^^ v*r«
Dueal op e pp. (9,53 ivr eeu!oV ts\v tt*lV» o<\ # yw
(8.7 e 7,7 j>or cento) e l\ Kava vj» **>'i ivr v>w\K»V

Ayanço em Retrife o Mterói
A lV<ls\. de Vai\V;eíi »!e Kev".!* auiueutou *«» xwí\i-

uie de ijegivkvk w\ten\. CMQ U5JÍ wll «v.t*ti\\\ vVM>
respondentes jobtvttKlo * !«»** >(í v>tU\\Mck tV.xw*.
contudo, bom acjoiwiiw» n>\> u«$>v)o« v\w «vV>í*í
Acesita (3,.ft\>), Metal Uve (4 a\V\ Y*.\* M Mb 1\v»
- pp (1.000) t> r*)eü Cwufc-.ww» v,\V\ ^*s\\ \N»
papéis negcvUdcvs. i.Ve;{*í du dU; Ajvxvmí* — 1V-A.
3,40 cr—eltw. çomjwdox; Acw!u •• v>*v S.AV vvmvv-**
dor, e Banco do Brasil — ou\» íl.Jv' «\iw.ti\\\ v\w\jsr«.
dor (Recite, SWMWaU,

EM N4TBRW

A Bdlsa de YaU-e* dQ i.-.;*,'.^ A> Sw wi^v.Vav
ontem. 31,9 mU Utulos, <\vw o uww*a*ô. ttmwt w^líf-
trando evolução dw prtiwii^l» DNSÃt, O ttV>»tAttWA\K>
atingiu a 110 mü «uíeUvv.

As aç\Vs mais pí\vun»v'.i* tQNCK) *» vt* v\v«\\W\Wa
Nacional de Mtneraçâo (Or*s',i!v» \\^>a> Vi mtt; IV-
trobrãs (ordtnirlas noittt\>*U\»J) lv> iwtt; ítx*V.wa O'1*'*'
ferenclals ao portador) s iu',l; MXMM GMrie, l.vW; *
Acesita (preiere«el_ij ao {AtfeQM) VvWV

São Paulo negocia
mais de 70 milhôo-_

Pelo qiünto dia eQOSMMVR. B TOWaífc) vV* »vnV»
apresentou-se eiu alta, resls5ravsV>> ^í•?'.^^^» d# «íi^vlõ
em alto nível. Ou yaye-s aoKwATisx» *\t\y<tU.rM,\\ \w»<»
as perspectivas de sua evol\K*.\ c\w,v B ttvAVw BQXtSpk
médio registrando uiua evohív-Avx At J*,0 ^swKvv B
que slsiAlIiea uuu valor tsaçào d» JyW lvr c*'Atv\

Foram nesv\-*sU\» 15>> SftftfeÇ** \'x> tt1«\>* t—KM
229 mU), co valor de W.í lutitiNV* dí> cnwt-ftvw 0«w>-
1.9 muhão). dos quaU (Sí.3 iv.WkVv» à xííl* • i,4 ml*
lhões à termo duenoa 3,'i ndVAs^V,

O Índice Bovespa teve çs%wiVí?*i,w«>»> \\wl1.t\v\
caindo apenas uma ve*. as d\\« e tífel* tsv*\ »í\t-
rante o pregão, iniciou # pw*jei$v,ttt vv*« »Í1»» vH
ortlem de 2,18 por cento. i\\\ yv.r ceíMW v\<* (3B. c*«K\
0,29 por cento, para cair vVW jv- t,V4\tv> » í«i *a#i!Aa,
no íim do pregão evoíulr ftW vs.ir v^tvKv

O fndlee abriu conv alta iV* 4JJ >vx\»\v« *,V«>f B
médio anterior, ficando sssv» i^í<^» jvwtvv». O iviMU
com mais 12.3 ponto* qvw a aí-e.tÇw*^ MUwüw* \w<
1.881.6 pontos. u\als 5(5,0 vvuh* q\W B «WsíV *.-,\l*-
rior, com lima evoluçto <>te W IV? (WMO.. Bft\ a\l_, B
fechamento ficou vm UWSk9v mafe 4*.* J\v,\5v\* *;«» B
ilo último pregão.

Das ações tategv«\K» *a IMte-, M SM^-W*\ í
permaneceram e*táve_» * 1> fc*_v*w.v

Em cruüelxos fotatw w*l* ws<v.'».i'** A'.»,U *>ív,v
part. pp (7.3 mUhíes), IVíío Mt-.wis* *v l'M w.'.?tN*\
Petrobrás pp c/7 (AO »Utt*í<>»\ VV*? A» IÔB \\v* w
(3,8 milhões) « PetioiM*» Bft (,'Al mI^sV*) víSt<> 1Vaí\\
Sucursal).

Em BH,
menor
avanço

Q tWiv*>to d<> «\V*a ootvtw
*4\r»*Mxti>\-j* rm ».tt«, cvw
B mv-Mtnaa nx<\tlo ftxan*
vV>-w em .*<t,0 ixxvhvk, »«-
\**t1«M" 4.3 ponto» ao a«t*rK>r.
Bm W.*<Ao k MnBU t>a«a-
rtfc, O aorMSnw (Dl »t> 31.6
»vnt\**,- BJUMáta IA I—&ke_ '*-
(rt*4r*<K) h* um m*« o «u-
nwoN> Ktt vt« l,í (Vnto. A
»!U v*«tflí«»la r*v»xwntou
wm* vakwtMçá^ *^ ^7* jxv
»>mxn> vw HtM tttMN d**
«íõa» ^w coropSaa ò íwv-
Mbxa*. (IVK> lWrti\MiK\ Su-
euittl)

EleiçAes
na Bolsa

do Rio
í\v«m *4vr\>v(KÍa.v ontexv,

ivr I—I—i—SMii i-.as So-
»,>Kví(k1a« AtitVnimM d* Capi-
tal AbWtot <t« NU—Io n*
1VM» 4l V*1«\w« do HK» (H*'an<.t\\ as listas tr(plic«a vi*
oa«did«t\v> ^ra • eklfáo do
\Nt\\vimo dia 5\V qvvando »^-
r*v> NMVtdM dv.» tttCGI vio
í\wjs*II„> de Avtmlnistraoáo
da <4'»tKl*K-C' * MCCUüdOt vuu
r*v\Nro.<.txiiiai\t«> e vim IttpMlalB
d*qu<-*s WfivpriiMi.

AWsáo vt* soA\*a Barro*
(C3». d* QjMtW Sovua
Orou). Í^Msto Oatvia d#
OftWas tMoittho l.vu\vüwn-
té) • QMlMo JordUo !Vt*i-
^* (D—ttrt Jv\<* Olímpio)
^wu« te_C*dW i"*r« t«pí**
*«\t*.nt<-t. Como candidatos
a «An^MitWi. toma apontados,
t««\v>m yw uiMixlmldad*,
Ct-M ThvV«»t Oulmar&e-
IaHWí (1-W^vV de HiwUiwn-
W CV-Wérvio ? hH\ú«trla do
Mi^* lV>rais — ICI), l\i^-\
QMTÍ4) de Ar*\\jo (l.ojas W\a
V^sl*) e WRl lVvtrv» Qo_v«ta
Vt#«r* IMho (lvu\Vko U>1-
PM\Í_).

Petrobrás
lidera
termo

t-Vram 6BBBcta_M S.0 n\i-
Ihõo» vií ontrehv*. ontom, «o
w\<-v*do a K^v"«\o d* BMsa
vio «ü\ corríivotHtwtos
a 1,5 Wdihl6 d* WtwXw O VO*
tmviv* «vi«t\-v)c\j a 11,5 \»r
v-ontv> vio total WgOcUdo t>o
V\wvjí*o (rKM.«aí\\\e«t» a KM-
m *n\\ t-8Htt»*) In(BCN
*ix*txo vi* 10 t>or cento vvvra
f.vjSS <V«t*ÇvV*>v

IVItv^vrií», \>ola priinelva
\*a, llviwwi o m-VtnWXt- no
mw*,io a tõrmo: _7<!»
vio tv>*M vVvOoeram t\s aCvV>*
\v\\Nvnv«viabt ao portador e
vNwit^rtas mvnhvstivas vi*
«o\yvrvW S-us iwvços mMlo»
Í.M*s\\ vi* 1&$0 cv.\\ >Jt«s vi*
U\S y>x- oonto \\*ra a« *çvVm
>\rofov«vlsis »o j\Mia\iv\r> com
OB£&&0| vi* M vil»». A» aç^f^s
oixitnatia* fotavw n\*wvs «*-
aviada*- * m*wU\>*i*j\v-s* a
S,N> oniwlwv-.

ivia'' l—»V—Mi ncswtou
i^\si»_,« ÍJ> yvr MQtOi com
pte^BS voodlos vi* 1..31 env-
»rc.ftv» yvaio* yvraro* do 120
viWi*. i>«*-s *Ç-*á «tWwiw S.O
ivvr owlt\

UtípW MCâatOtt lvVí por
vvs\t\\ CBttt iwalor (WviOoncl*
vi* W vites d* ptUO i^^ra o
\V_V-\1*»\W dv-? t\*tj\VclvX.
i>«w« n>«SÍKv vi* S,8t.

Mercado a tèrnio, quem domina

Xitütoa
?.v* **** 3*l0,*«* «Wvl»* »ww 1W»1_4li.'t,_

Acealta o/p «wv«v««»» J> *•${
Acesita Wf> *vvvvvvv\\vv\vvv\ ff *,«
Acesita <>/!> ..M,«»»vví»%<vvv J*Ç *.'*
IVelgo Mtoelxa o/l> ,.»»,^»»« \i* J\Jf
IVl£o Mineira o/j» «,s«««ww •*,«
Belgo Miiveira o/p i««v>%vv\v ;*• JfBelgo Mineira o/j» ,»»»,„l« w,u
Bcahma p/V „><>h>v»«»» JJ *,»
Docas Antljisw «»%«\«t\\>>\ «i *.W
Docas AuUSSS ^^^^^^v^v^v^v^ W1 J..W
Ferro Brsuileao o/\x ^^^^^v^^ W «S
U«W ff/p „^„v%^v^^,^^^^^ W }#Lojas Avnerlcaiw o.p ,^,», ,\*,W
Dona Isabel p/p W11..,„«v» iw ¦ WJ
Manneswann o,p ^,^^^^^^^s w*
Nova América o/p v..v»»Xs>^ J» J#«* í_trobrás p/p c/T ^,%nsv.\v, w{ «.-A*
Petrobráa p/p ,^,v^^v,v>,\ .*,«
PetrchríB o/» «««««vwvv W *,«*
Petrobrás o/n „^,v^.sv., *« *,TO
Sid. RloíraiKieu» p/p »^^^^» jí} TOH
Unlpar p/n Kad.. »»«v%%wwm i» JSJUnlpar p/« lft*<,V .x.,««xsx«» ** >\*-
Vale do Rio Poo» p/p v»v%v» ÍA«>
Vale. do Rto Doo» pA» »»» *V*f
Vale do Rio Doe* p/p »^w»% 4» **.«
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m \-\w-w\ (OD — On»Mtt.
Í\v*IH í.>l -»t»-lai a >.«0 *>*
«•awt* tvviv> o \v*íKo; no» «"•
t—tM wal t*m NiMttao vo-
l«m** à-Ws fÒM &** n,ve,i
hahHttais. A t,M, «rtarA «m
KSyv v«vmdnnMo (forta tlgu*
t-a An anAllí* t4on«a) « a 11*
ní«a d* w*l*t*«cla d» t*n-
^Anola vi* qiifd*.

A *.\m\ »H««(Ro d« lXrelU
foi r*t-»da depois d« t*r ra-
*rli»U-*do rrit* no» primelroe
wi» mm do sno, viuíndo
n»>M d* 1,W (»r*C<« d« J«-
rtoiv*) porá ^.*0 (pwc<« d*
Junho).

üuvant* a t*ndíncla da
ip.w>via, kh«> tM_\v_ recusram
papa »t* 9,00 enti*liv»«, *m
vMit^wv Em Junho e Julho,
houve queda» dwordwadss,
^u« fMv»t*m p*cd»* a até
ft,ff0, *m »fivV_o; d«poto di-to,
run* pwdo* tonmram-** mo-
dorftdM « wma Unha de re-
•tptonvM* d* o.\^l» tol for-
med». Oòm » Atual «Ha de
PirelH. eida linha de rosisten-
ola, Jnn*o com o tApo quA-
dnvnlo, pode -er cortada c»-
<\s a *cAo Mib» mnis 10 cen-
<*.vo-.
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Í4-.U 8.W,, *« 'H\ te.w mIV.» 1,510. iwK Jrl 11^1

W-ll 4.W4* ^Wfr *>.iA '*M!
stí-u Kpr *'*T w iWí«-ii. J.S-; 9M Vi\ &.m\
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COLUNA
OITO

•W-VWA - o secretário
do Interior britânico, Regional
Maudllng, fracassou era sua
tentativa de conseíiutr a pm
que ponha flm aoa dota ano*
e rhelo de conltlto n» Irlanda
do Norto e vatlelnou uma lon-
ga luU contra o Kxímlto Re*
publlcano Irlandês (IRA),
antes dn regressar a Londres,
depois de uma pennantnct*
de dota dita nn «elfast. Net-
sa cidade, «ots toldado* brltà-
nlcoa foram gravemente feri-
dos por um franco atirador,
enquanto em Coaltsluul, «
km a oeste, centenas de ma-
nltostontos apedrejaram as
tropa* ocupantes em protesto
pela morte da Martin McSha-
no, de 10 anos, que, segundo
o comando britânico, teria
apontado uma pistola par» os
soldsdos que o atingiram mor-
talmento,

ITAUA — Os grandes elei-
tores ainda nao conseguiram,
depois de doze escrutínios •
uma semana de trabalho, ele-
ger o novo presidente da Re-
pública. Nas votações de on-
tom o vlce-prlmelro ministro
Pmnceaco De Martlno recebeu
407 e 394 sufrágios, contra oa
393 reunidos pelo presidente
do Senado, Amlntore Fantont,
no li.* escrutínio, No 12.» os
domocrata-ertatAos voltarem a
abster-se, como flseram da 7.*
à 10.» VOtàÇâO. O recuo do
socialista De Martlno A, consl-
derado, no entanto, como fa-
vorAvel às pretensões de Fan-
fanl, cujos oponentes dentro
do partido Democrata-CrlsUto
continuam a proourar outro
candidato. Os 393 rotos con-
seguidos por Fanfaid na ma-
nha de ontem constituem o
seu melhor resultado até o
momento, mas ainda o dei-
xam atrás do candidato- dos
partidos Socialista e Comu-
nisto, assltn como abaixo dos
400 sufrágios que, segundo se
comento, teriam sido exigidos
pelas fartas minoritárias de
centro — liberais, republica-
nos e eoclal-democrato — pa-
ra apoiá-lo, numa aliança que
o faria soxto presidente da
Itália.

OTAN I — O ministro da De-
fesa KJeld Olesen propôs ao
Olketlng (parlamento da Dl-
namarta) a reduçáo das for-
ças armadas de 13 mil para 7
mil homens e a dlmlnuiçáo do
tempo de serviço mllltor de
13 para 0 meses, atlrmando
que os cortes de despesas náo
afetarão a participação na Or-
ganlzaçáo do Tratado do
Atlântico Norte. O orçamen-
to da defesa para 1972-73,
equivalente a 3% da receito
nadonal, somará 43 bilhões
de coroas (34 bilhões de cru-
selros). A diminuição do tem-
pò de serviço militar foi cri-
tlcada pela Bélgica e Países
BAlxos na reunião bienal da
Otan realteada em Bruxe-
Ias na semana passada. Se-
gundo o ministro holandês da
Defesa, H. J. de Koster, a
medida poderia ter efeitos de-
saatrosos sobre outros Est»-
dos membros.

OTAN H — A embaixada da
Bélgica era Moscou entregou
ao governo soviético um co-
munlcado afirmando que a
Otan está pronta para lnloiar
conversações multilaterais pa-
ra a celebração de uma
conferfincla sobre a seguran-
ça européia, uma vea que as
negociações sobre Berlim che-
garam a uma conclusfto sa-
tlsfat-ria. O texto do comu-
ntoado foi preparado pelos
ministros do Exterior na reu-
nllto da Organlsaçfio, a qual
continua, contudo, aguardan-
do uma resposta de Moscou
sobre a proposto, formulada
há dois meses, de enviar à
capital soviética Manlto Bro-
sio, ex-secretárlo-geral da
Otan, para discutir o proble-
ma da redução mútua de fôr-
ças na Europa.

PANTERAS — O Promotor
Lowell Jcnsen anulou as
acusações de homicídio con-
tra um dos fundadores do
Partido dos Panteras Negras.
Huey Newton, depois de três
tentativas mal sucedidas des-
do 19.8, para prová-las. Jen-
sen apresentou-se perante o
Juiz do Supremo Tribunal da
Califórnia, William Hayes,
para anular as acusações,
porque, segundo disse, náo
havia provas suficiente^ e te-
mia que o Julgamento re$ul-
lasse num novo fracasso,
Newton Já íol condenado três

\veaes pela morte de um po-
Ítala.. \

CASAMENTO <-- Um casa-
tnento religioso, ao som da
è' Internacional" e da música
popular «Bandeira Vermelha"
foi selebrado em Roma, se-
gundo revelou um Jornal fãs*
cisto. O pároco declarou que\
O noivo tinha pedido autoil-
mcfto para difundir alguns
hinos religiosos, através cie
aeú gravador, sem lhe dar
maiores lníormaçôes.

SUBORNO — O juls federei,
Otto Kerncr, ex-governador
do Estudo norte-americano de
Bllnols foi acusado de subõr-
no, fraude posto, sonegação
de impostos, perjúrio e asso-
claçáo com quatro outras pe3-
soas envolvidas cm transações
turflstlm Ilícitos durante sua
gestòo como governador, no
período de 1961-1963. Kerner
è o quarto Juls na história
dos EUA que será Julgado
por um júri federal.

\

EXTERIOR
Aglnclai: Af, FP, Reuier» Lotln e Amo/DPA. Kodlofotoi AP a UPI

Equador e Argentiua
na linha de frente

findando cobrir a siueiiel» d» um* gft>
litica latino-americana w> * *un\t»arm «I*
cada problema uuladummto, o* fc-ttoOi
Unidos * voltam agora par* a Mfli.U_.ft *
o Kviuactor, HA Intwm.çoe» eu» Vueiw* Al
res de que norte**meric*iu« taiKwm cwtoe-
to com Perón, em Madri. n» «wpcreuçi*. .!<>
cwvencé-k» a ajudar Q Ctonered Uimw a
manter um regime eaUret, V*r* Cfctíto N_
de o Presidente Velawo Ibarre. itmltlnllo*
heresias. íol despachada deteaçAc de alio
nível logo após * dtvMo d* Gamar* do»
Deputados de portar » ajuda ao Kqiwdor. O
próprio Nlxon J* a* antecipai* p*ivi».m*i\.
te- suspendendo a as_l>tenwa mllltor dc <**,.
mil dólares em represália ao continuado
apresamento de pesqueira DWte^MutrtOh-l
dentro das 800 milha» equatwrian*», • M#*
os desdobramentos da cri»* toiml«*ri»m
exigindo manobres sutis em ve* Ae pre»A>i
pur» e simples. Até til pouç. pvAtlcameii
te Ignorada o Kquador w touvV como peç*
estratégica de grende tiiiportanel» «o mes*
mo tempo em que evolui par* um* política
extern* agressiva,

Nlxon alnd» «4o çwwesw» eontoWltHir
trunfos nessas duas frente*. IVinii enrijece
na Argentina. No Kqwutor, *ob o enelM e*>
d* dl* mata torto ite peu-Mew 0 homem dc
Departamento de Ratado jvu-a * Anvífl,'*
Latiu», CharlH Meyer, conv*»v,«U''*o «I* Im
possibilidade d» «egoolw * *>t><5(\»nl» «to ftW
milhas. O apresamento d# v>**ivwIhv> ln(\-*>
tores oontlnu*r*. Amin W w\ WW «• .to «v
mam 53 em 1911.

PSRONiaMO

Só ura» coisa ficou ei*re\vi*i.to dvfti.t-
da no últlnw anftncto do |0rkM mk»\.W-
no envolvendo » (KÃKtW 4*6_tetíèfc. «*<»
haverá congelamento de H_MM. A JvtttB-1»
ro de Janeiro será decretai nów Aumento
de acordo com ess tndlces d* h\(t*<AO« O
objetivo é chegar ás eWíó**. «»h m*\to de
1973 num clima de p*» scctol, A tovttoçA.
cio regln\e ss Incito» Md* v*e m*l* ix»ti»
um «popuWsn.o" que tenyv-re ** vsv.t.*dl
ções e permito alcançAr vuw s*W* |s\\(Uc*
segundo o modelo oficial» D_eWtV_»_è to*«r
um» prlmelT» experlíncl» _6 «N^üx^too ^^«^
tlclpaçáo operátl» n» «.imii.'..». .«»• a.' ..« f-u
presa, na conmanht» _. ele>rlcW»d* (to Bue*
nos Atres, Ja recuperedo ito wm» v\v*re^»>
lanusse jüaneja re»ss»ui\lr » p_-âMtntt ebtt
uma "nova tmagein*, 9#\\* *4*e*>Aiw« cul»
dam disto desde agore e o wtmelw iwtye
seria a troca de quase t.si.v. qi ffi__ttUt_-
para que um» nova equipe NteK* * __A»
gem de vm\ «novo lanvw**".

Resta saber se um »hWiV|M ic*\> de ^>«»
lavras e de figures p*K» nwftc* OMusetor* »
orlse argentto». O pais vtvto cm \<\#\t 6K.»
prego em 1963 e tora iKv» <v tnurc. \\<? W
por cento de desemjMígo, A camtto vto ttl-
ça Imposto ao deilett ftwal (eu\ lStí i
Banco Central so pc*!*** tunlUr ?\V WHkV»

NfWTON CARLOS
de iwo'. veino» p*r* cobrl-lo\ bloqueia qual*
quer |«r»i>ecUva de reativação econômica a
curto pr»». Os g*«to* do Tesouro Nado-
nal sô deverfto aumentar de 20 por cento.
M *u«j «ju* wnv, quando crescerem de 44
por cento »1* outubro de 1971. Todos os
elMvumtA* em cen» sáo d« dltlctl controle.
A tnflaçáo »»de chegar a 60 por cento, o que
exigirá enorme reajusto para a manutenção
Ao «mlárío rear. Há a dlsposlcáo de redu*
»lr N deflcli» crônicos e crescentes das em*
l«-e«>s «total», principalmente na rtde fer-
roviári». e Isto só será possível com aumen*
Ixvi tinpo).ul«rcs de tarifas. Neste mar *gl-
lAdo e quase impossível evitar ondas, como
uner Lanusse.

IVróiv >t# seu l*do. manobra cm várias
.Ventos procurando estabelecer comando únl
co BM* o movimento de massas que ê o pe-
ronlrti.o. Os sindicato* rcestrutorem o gru-
IV dt» "64", o m»ls forte núcleo operário
*re*ntttt-, e um hon.en. d* confUnça pes-
s«v.l do ex-presidente, Oector Campora. mo-
bill»* os i-tores |»lltl«w. l_das as tendén-
cl*s do peronl_n\o estoráo representadas no
eoiwll.o 8\tperior do Justlclaltsmo. O pró*
Prio ivron determinou a Integração de Ro*
dolf. óellmbertl líder da "Juventude Ar-
(fenl.lna para a Eníanclpaçáo Nacional" aber-
tomento favorá\*el à nvla Insurrecional". Pa-
t* (toltmbertl "a estratégia do movimento
peronista A a da guerra popular revoluclo*
návla". O endurecimento de Perita, cujo
dialoga com o regime argentino está pràtl-
oament. rompido. * Interpretado de vários
modos. Uns dizem aue procura reforçar-se
t*ra negociar a partir de posições de fór-
o». Outros sustentam que estadia disposto a
imj*_r-se lndeiwndento de entendimentos.

NACIONALI8MO

l^ra os Kstodos Unidos a efervescência
equatoriana tom dois pontos partlcularmen*
to sensíveis. O Equador parece a camlnlto
de tomar-se um dos maiores produtores de
y>êtrô_eo do mundo, com cinco milhões de
barris diários Já em 1875. O conflito das
SOO milhas estimula um nacionalismo mlll-
tor e couieça a ser voa corrente que o pre-
sidento V-tf-Wo Ibsrra combina sua agres-
Mvl-iade com a afirmação de tendências «pe*
mai.lstas" nas forças armadas. Disse êle
mim dos últimos discursos: "Quantos bene-
fkstos o governo peruano tem trasldo para
aquele pais. Mes o fato é que êle está apoia-
do num amplo sistema de defesa Inter-
..a."

As fricções entre os Estados Unidos e o
Equador nfio se limitam ás 300 milhas e à
agressividade verbal de Ibarra. qua chamou
os deputados norte-americanos de *ollgar-
ca* da pesca e piratas dos marés sut-arae-
-.canos", Há heresias consideradas graves.
Ibarra recebeu Fidel Castro em Gualaqull
WSvto equatoriano, e o Equador votou favo*
rável á admissão da China nas Nações Uni-
das.

Satélites eonverteriam
raios do Sol em energia

Para resolver um» cvMvwte M_* de
energl» na IVrra. o homem wti «N-<«.ton-
do como utllhar satélite* *m _Tb.l% BftW
converter valoa solares em -BMfit- tcW»
ca Hvre de coí,tan\h\açà»v A lf\Mva Àèrea
dos Estados UnWos» a NíVSA e alsiuv» >vav-
Bordos Industriais estão ol«ev\!.vv>to * Çftí*
sibilidade de eolc-t-ar un\a sfeíe <\<> wto»
lltes em órbita eâtaekMvávto» A Utola Ifetil
conseguir que anas jUiCAa de c*-tula* *oto*
rea captem o calor solar e _s to',v?»tovn\«m
em eletricidade.

Em segukla, oa geresíw** iSy\WÍ«riam

a eletrt-tdade cm microondas que seriam
_-.v.a<tos a «ma estação terrestre, para

s\.a reconversão em eletricidade. Os estu-
¦los mostraram que o sistema poderia ser
d-senvo-vido nos Estados Unidos. Inicial-
mentos «cria dispendioso, mas seus patro-
c!nadoi*es afirmam que o desgaste que se
evitaria ao meio-ambiento valeria a pena.
Um especialista afirma qtje a energia es-
tá sendo reconhecida como imi recurso 11*
mltodo da sociedade industrial e que o
abastocmtento de combustíveis fósseis se
esgotará éxi alguns séculos.

Naves rumas mandam fotos
A Agência Tass Iwfcuww ou? ** wavCs

espaciais Narte*-2 e _<_érte-3 \\\\\ t-fôgto*
fado de maneira regular . $áà\& M"árte,
mas não deu maiores d^tolhe* sô_». ** fBK«\
Disse que Já (Uerem ç&v* rte SOO Irev.wviis*
soes para a Terra, e que reateAm tomlx.n\
tmV programa eomp\e«o de e*taÁv» envlaiuto
un\a s^rle de Intwm&çóea c,tol\MftCf*.

Adiantou que as nave» toU-Sffiftèííl re-
lultadca de medlçí-M ctei\UOí-**. vlav-vW *«V
bre o funcionamento stoa l\\st.umc-v\to«s a
bordo, condições da tempw*«ttV* e <s* \«»
râraetros das órbitas da» estaçõ**.

A Tass nãò Informou é se as duas naves
t_m obtido mais sorte que o Moriner-9, dos
EUA, em sua tentativa de conseguir boas
totós da superfície do planeta, Também
ttodá l-vetou sobre o paradeiro da cápsula
_e descida, lançada de pAra-qnedas em dois
ile dezembro, na superfície de Marte. A
M-rte-2 entrou cm órbita marciana * 27 de
novembro c a Marte-S em dois de dezem-
brô. À primeira foi lançada da Terra em
ifl dê maio e a outra em 28 de maio.

Árabes ferem ein Londres
1 y:' • \sy ' - y 

"'!'.'. \f- '' y-m
embaixador da Jordânia
O embaixador d* Jmd&tv.» w* Or*Ã».Rre-

tanha. Sald Al-CRlf», waivtt to.v*v\w\to fe-
vido de um atentado vf*tíc*tta peto «siga»
nlsaçáo palestina «8»tw\bro l«ft-*. *m
Londres. Al-Rlfa. amigo. tM *a »1 •***
seta, íol Internado sóm«\to.x«xw * tftad dl»
vella íerld» apesar «5e *e« aw^v».x«\ tor
ficado crivado cie peto Ç-t-ô-S Utoto fetó»«
de metralhadora,

O atentado ocorreu mene* (\e <*.» »**
nvanas depois qu* o prtotorrvM«.,v>*...v*. ftit*
daniano. Wasll Tel. foi fcse»s*Uto,to no Cai*
ro, A policia h-!wmcu qu# a reí*»l* »to me-
treinadora atingiu aa >«axton tí**lr* e ta-
teral do c*xro dt^wv*M»N\ quan.to vim lto*
mem disparou de um afertgv* Al |**»l«*lt*»
na metade oo canUnhc vervswvMõ lvat_to*\*
mento pelo c\«t-_|.\„.'..v.

Pelo mene* 40 itetetiv*» (MWkpMh d*»
Invest-gaçóe*, As auto.vtvla.tec, eráRftMWii.
uma kuedtata busca « su.vnm.Kn» *mvi>aWM.n*
tes de orgaivtwíNVs àretsw exftNH_&M «»
Orá-Bretanha. Os \<oMal> rea,^s*iV'*l* pí-
Ia proteção doa ftth,s\s rt*> re.1 ll\»*e.ln, q\»

estudam ha Inglaterra, tombem foram aler-
todos.

RESOLUÇÃO

O chanceler egípcio, Mahmoud R*ld,
declarou que seu país tora Justificativa pa-
ra recorrer á iguerra se Israel nào respon-
der favoràvelmento à última resoluçáo das
Niaçôea Unida* íôbre o Oriento Médio. "8*
Israel aceitar h resoluçáo poderá ser reto-
mada a missão Jarrlng. Se wjeltá-la, o
Ífc-W tora o direito de lutar para libertar
_*us territórios."

Ratd, que continua em Nova York. che-
fiou a delegação egípcia durante o debato
da Assembléia Geral sobre o Oriente Médio.
O debato foi encerrado anteontem cora uma
W*o.vtyao aprovada por 79 votos a sete, exor-
tondo a retirada Israelense de todos os ter-
rirorios wupados e o reatamento da missão
.arring, cujas gestões foram suspensas des-
de o Inicio do ano, A resoluçáo porém fd
-riltcada pelos Israelense-.

Paquistão
abandona
Conselho

A delegação pauu^toue»»
abandonou ontem 0 recinto dc
Conselho de £cgu.*nç* d*
ONU, depois que o Ministro
das Rel»ç»v* t-xtoriores d« »<"u
p>i-. Zultlkar AU Hhutto. ras-
gou todos N projetw de Weft"
lução que «11 toram »i<re»ei\*
tados. Hhutto retlrou-se »to-
Itols de denunetor as ¦¦_-»•.'.•*»
dllfttórlu" do Coivselho t MU
fraca!*»* em "oferecer Justi-
ç»" ao Paqubtão.

Num áspero discurso, Hhut*
to dis» que o Conselho de
Segurança da ONU é uma
"casa de modas" e que 0 Pa-
nulstáo não aceitará t*enhu-
ma decisão que venha a to-
mar de agora em diante. "l,u-
taremos durante mil am\>. .-«
tõr neceesárto", aftnncu lihut-
to, após criticar o Conselho
l«r sua Inatlvktode durante a
crise. Acrescentou que o $*a-
qulstâo não aceitaria um* ren-
dlção ln\|>csta.

As declarações de Zultlkar
AH Bhutto ocorreram prática-
n\ento no mesmo momento em
que chegavam à ONU notl-
cias da capitulação das troi>*»
paquistanesas em Oacc*.
quando as torças Indianas en-
contrevem-s* a menos de 2
quilômetro* do centro da ca-
pitai do Paqutetáo Oriental.

Antes d* sua drástica ¦-'.'.-
rada do Conselho, o chance-
ler declarou que se considere*
va "um homem de crises", re-
cordando que enfrentou tonta-
tivas de assassinatos, ameaças
de morte e prbão, mas nunca
desertou. "Hoje não e*caj>o,
mas retlro-me do Conselho de
Segurança. * desagradável
para mim e para meu pais
continuar por mais um ml-
mito neste órgão Detxc-lhe*
o Conselho. Vou-me embaia."

Anteriormente, Bhutto dis-
será estar a tndl» embriaga-
da com seus êxltoa militares-
Indicou ainda que o problenu.
dos refugiados "foi usado
como um pretexto vergonho-
sq i%ara desmembrar ò Pa-
qulstão". Ao dlrlglr-se às su-

pcrpotéiiclas. disse qne elas
haviam Imposto s\ia "sm^er-

vontade". Acrescentou que "se

a agrresão hltlerlsta não fo4
aceita pelo mundo, e que se o
mundo apóla agora a agres-
são contra o Paquistão, está
abrindo um ndvo e triste ca-

pitulo nas relações Interna-
cionals".

Vietcongs
atacam no
Camboja

Os vieteongs-cambojauca
lançaram cxntem um ataque
maciço, com morteiro» e fo-
guetes, contra três brigadas
governamentais do Camboja,
ocupando trecho» da Rodovia
6 em aparento tentativ» de
completa o isolamento de
Phnon Fenh, enquanto ml-
lhares de reAigladce tenta-
vam escapar da guerra rumo
ao sul,

"A situação é séria", reco-
nheceu um membro do Alvs
Comando Cambojano, O Pr*-
sidente Lon Noi. buscando
melhorar sua posição poliU-
ca e multar promoveu oito
coronéis a general. Lon Noi
está sendo criticado pelas de-
sastrosas retiradas desta se-
mana. Há possibilidades d«
remanejamento completo do
ministério.

AS OPERAÇÕES

Observadores militares
acreditam que os vletooags-
eambojanos (guerrilheiros do
Funk, Frente Unida Nado-
nal Khme.r), aprontanx vuna
grande ofensiva contra as
tropas governamentais, Qs
guerrilheiros p r e s s tonaram
ontem a guarnição de PraX-
ham. distante 160 qwitome-
troa de Traing Kàuk. Forem
usados foguetes Mony de 132
milímetros e morteiros de 89
na incessante fustigação. Um
porta-wa govemamental re-
conheceu que a tomada d*
trechos da .Rodovia 8 dltlA
cultam alnd.a mal? oa cc«*
tato* entre a capital cambo»
Jana e Kompong C_>ajn, prin-
eipal i>órto do pais.

A 80 _uUómet-oa % lesU
de Phnon Penh, pára-que-
distas e tanques sul-.vletna-
mltas Invadiram uma plan-
tação de borracha. A opera-
ção frustou-se ttxlVvia, pela,
os sul-vietnamitas não. «v»
contiaram nen,hutn v.etçoiig
no seringa^ -\

ADIAMENTO
A'

Em Paria, a delegação nor-
to-amerkana à Conieréwla
Geral de ¥*x \<are o Sudeste
asiático propõí que a pró*
xima sessão seja realljada
em 30 de dezembro.

w
Um porta-vca amerkano

esolaitceu que a posição de
Hanói. e dos vieteong» "tem
sido ato agore lnconseqilen-
te", e por isso, será melhor
espaçar mais o teuspo enUe
as sessões.

Comandante de Dacea
pede trégua a indianos

v* a«n»t*l A Av K, NWK ev«*<A>«iiM»to i
em*eh«to das U\'v>aa »to Pnülwh Qt^DOaV
\wv\uw.tvukto * v»m uHhnatwtt tu>tei»v\ *.»-
UcIUhi o cwmu-IvN-V» iu l»t\to v1* C*v»»»4». O
»>«»tuK< »to tre*u* Í\>1 fWto «í ><?»*.» «• »»**•*•
d«.\» UvAtotto» »to»«Uw.vaitt s UA«_2»w»»to * c> i
»U»le ,1* l*-»\-a. capKal resKHi*l KtnvHHW»
,lo á meu*-*»**» vv*jutet*iw»_k o (qM ¦*>
K>U.H>-M*to. U>»ISitóK\ i.to*»e-*l S«w» M^4*
iwk»lv»w. m-wíkIwu »>» atoquíw a^resM *:
exigiu a reivl\áo *W a wn> s*,« i.!h»*
»to Ulo^ d» bs\J«»

Q ».vutov»do »to ».<ü»;it*vNk* d» tiV*»a
paqubtone*» uto M vtwvi-t*»to. Ss-N*-»»
apenas qu< éle M Inuvwüviito v*ii* Vu!n»V-
\*da mute-auierlcai»* eu» Nv>v* \V** ? Cvví**
reu »p*>» um vütli-atuu.» s-.» ..to-wal Ma*
nekshaw <k» ví«>e*»l N**»l (C •.«'•> *»to«toi-
mente manltreiai* nu* tttUwU ato à üfllf
te na itole»* .1* lVsv«>. *»» v*to de *•»
deee.H.» d* re«**r ** hcaWW***?». ccofto *»
qu* «SMMIÍ * KM»» a» ¦..*-,..< ac* **»* «.V-
uvaisto ik* K»«»»to Uvre »to ÜNiU VNeík

if%

<»w vwNMim -f Víi(* 1«x,«'íi»(--ww<rir* r ren-

MMt^rtoíHx, <ji*»Wtf« t«.i,-v.m a* «-
w*%M*»i>* |mj|ft)__i-i <<» *>"» w1,1*<to» re-
vVi>K*«)w, tré*»»**»!»-' *#{*&*** f <*» «vle*
IM-I» in Ss><v»* íMifcw»» *<i» <w.*-a*ww a to*
'm w )»N»»>#tfíw #•** <,w wa níwtm»ivw* f&m
*,v<<».s *»v nKiíitsiv» t»«.';n.vw<» f*s.v«vire\«m*
*• v>» a-*>i*í * iwww» .V t Vf> .to -Wrts,
JW \\k*-x w^» ^» A I Wnt MM*»tot

V"v* v»«,«i*»,vn witito* Wtere <jo» >•• tro-
_>».« si*aw...w >^>,»*« Nw<>a^*<*<to a capi*
m *.v*n *vit»» >? HWÍÉÉIl ? wwrtolre* *

•m> wMn,*)tihti}+\+.m iwò."?«fcí*?** i>wfoM*w«*
SStj.sí.nX*»', <-<•» » *,N*t,*«rfl*<*e f,V»l" **»*«l_»l*

í isv, - ^Hv>t»fyttf * WWI>* v*1* <ivS*«to, «rnan*
i Jw NUMi. wyJto» * y*fhM J»»» »W0i* O mim-
j vv y»»*».^.** i*^»íMí»a att* a* tev»)**» *•*»«
; ayiwv^''»^ v*»í*- »_?í***»vt?''-v. * x4**t> mais
í üi|.nriujTt *K> wtw>*!*w> <.>i**»r».v <»r«*e n*

Casa Branca confirma viagem
A C»»* ItoMK* WWX-I ««to*» <t«*

j* * sv.-. •¦* tosto-pa-íwlslaixv** >* ai-vHm
isto isvtorá >M>#Jv»Jttcar »» i*!»s\v« «»ktre
»\» fâíWlca UaKK'* • a VKSS O S»«»Wf
rw d» hnjvwvm. Kc*v*\» i.to*to.v *fu\»»sHJt
»vnto»K\ qu* náv* ** vv<»uv* »to »>wdiato
do <>*«\*<làm«.>to »to \ !*!,**;« »to >Nv»yw>»
Kk"h»r*.l NU«n a MWKN. nv-tv-Wa V*v*
iwalo vto pn.V\tow aiw.

2iegl*í »l->* aca JwvkImU* ou* o» »>-
tjKK-e UsÜrm Unham eapetauv* *> ^vt* a*
,\"A«ji vu«* scinçA».» v>*ct<\\» p*5* o »N*»'
íllto iv»> subsvnuiMuto IíkH*ins ;Vc*v*c**^
tou, cortou vi-1* "** *» hsvUíKt^to» »» *v»
\sjukUtvi« \v*ia v» PaqviUtjto Oc<».to;»»_u, teto
ivrtus-tviva * jvw mvuKbal,'*

O vvrto-wvi vv*»»d**Ki»t ofívu qv*
dw»i* iSv** a VwÁâo SuvtoUva *«<»*<** á

i VKtea «Mb ^* N* w>W»_** <to AMwee < - -
v\i *..*.U w^N^V »»m *>íí«ip*W!«i*Oí ml-
í>*a»«« » sVWWiWft. *!*** At«w»<» mwe* *

I V.ÍW* >J»V*».»-N<* w>** v*Wf»w*s «to arma-

^NtòtA SÜ®S«

^M» >tftHi-J*-*i *> Nvc* V)8i _1«-
Mm nv# a V.*í* ««* KgWrtüíto *r*-
UiM * <t*,<N«» -A* viS*.*!» -<to H^v* (*v* amin-
«íiaíS' v> \vvN*,>*NJi^v?»*t!to »*)» y-.tfpn.b-c* Po-
NUM s*v Viài^iis Cv»*. A <toMs«e ?m1é-
»;v>_ J>i *J»*u **^!<v tsiaiwrAft*».» «o* JMere»
«kíhwn** \n*c Vftü.)^- Knrtí-tsvsv, x1ce-ml-
(MHK* iM» ^ty.NívvW V\-t*Ww*s ».* XTRSS,
H«íi* *^f«A yrt* >v>ft* * Vw.vni. vvif a<»'*r*
«to >¥»!» »» W_f*j ^'rt v.-lí-fíVH-tom VXNro* r»

índia prt>ilu^ o ^Kntorprise^
A u*,l!a uvtoiuw*u *»*, >>,ww*,>* VwJ*to* ?

,le que »le\em utanter v» • . .«, ,v-.. $»•> ¦
tetpltoe # >v,4 toCQtto ív** »to v,5>>MV J* iWJr |
gala e v^V"****1- P**»{*r to>h* ««JníkíWh j*»\s ascnuvseJsv» »ívíe -,»i\vu.(»nvu> ..... v. *^\\ |
isfrlgv** d» íUcív* «>»to*v>«'i»»^:av»<íi>*, Vvm.v- |
ctoJ<átUN* WvMte-JUueiSk-ai-VsV» «HM*VMMNk yVWt*- {Unuaw iu*»le«\to «Üèsvto ^«wto is *tl\>,--
.la»le* kto b*lv\\

O ítóWÇtto», *íw 1*» MJjN *,*>* vtoiü»*
í^vta uv<i<e-Aiu<?.iCA<v*. c*v4 *<v\»j,s«.'.>>*Af
isv tr^a dwitixviwa * um vv_to*;v<?»V\y;\>.\*
e ciu.v>u v** ^«.viv'a%íSií,* •) >*>''víto Jv M*^
laça. i>*neí.v*isto uo v.>vVto »tc ^«s*ía, JS>«>
gto^q-M *|<*ie«i*»w*wto snw* H v^'1'** **
ChUtâg^ig iv»» |"a<aWAo vVtwto;. O» *>?>«
luvlo* B-WM*4 c»5A«.» «»í»!is.s»»Kv, »\\n v;». iw.-'
l\ital vvu^eto.

Um istto-wa dw Ma^toíâ» v**» •!*»?>
t*»sív* í^.erKve» »to Mvtt* itt>MN*i *«* »***
V>a_s tt-vh* x\iu*nto Mw>Mç$m * wh****»
»K- tuovbuentvtt vto !«i..íx?{v«>>c w <»\VA<,» *^>
V«*iví*1* ¦•*;« vvn.uvto wUr c**to *to **«»

>Mmi!_»>A jaiWMÉMX t?» "* C«nx«nç$e
«í<» \^»tNíy* .»...;.-...:• <fl*r*7«Y.to como «•
»Vt»^à*í»í*» Ju w«» ^iw y*:,*» titvtvn to»-
íjm ij* M^riMftfccJI »fl» «n.í:.*» » v>íh"! faenlto a
'íw>a hnM |jmHi, ^vt Trtftl* jWÍí-roaa qne

.\ vKs<ííí*í«- <.••# íVíah» ,1^ .Yajyfie. tofor-
»>*f«A *** «ÍM*> v«.>*i«* ,•'!+ $f»wr* fi» URSS fo-
v*»>, *y>6Ai»Aí* w WM-írt Y-aO-flM ciando
» 4&te.Hn*K ^^iütmir*. v**r* o Oceano
tV>Mi!>\ O* *í*\«íet. <íiW 1t\t,tK topirt** a
b^,>M, ÍNíaíWi %x*****i!to \y>r «wi *x-§o de
WsVwVN^N-Wto toò-tb, -o« aí Mpnlíftoott
s\h»*í wft »cW}i<»f««- fei*-.* * Wa desto-ler

'V-Pfevjp. ^*f* vííhrtíx-itíV- «..tros tré*
MNM w*iWHí*iv*. v^ls* tíef, ^im «*ozador
Xvh, Iw^tíjí*» JcmÀ^ <(«« ..aví-Ram para o
lf*í*Rl>,V Wftílíh/Hi % ^At&Rt erd« d Japfio
* a Ov«5í*i-. \>à ^«d^xviT. d* agencia tnfor-
>»kh* ¦*«!» *)*>» I $}. * w.vmwfl »i* barce* de
«y>K^ .-:. \jJ8(_$ w* a^» a> Oceano fn-

,*S*ív\

Rlnlhiere8 fKToiiistas
pedem anistia total

V^Un uiiv* *i.ia*_* toíal v^* W vv^v» v*«*~ I
littoc* »* AtSffnttn», ca-wi-Kto» o» *>l*v* I
.;<> ivV. IV.vl» vie jl *'.kvs o xX^ toiMtlyAw
ào uv»H'iivwi>to twM-ttlV*, \v.'»vy. * «*«>.*•-
w em livwv>» 

*AV;x»s 
»».? a pix»>id<}a»;*» d»

liialvl NjHtUM* «v^n^»* tjfi1 «a,-*\V»W(«toito
J\\J_\ £\HMlug\» IVíV-V

Pü*s mi ,Wei*»lA!« »,»> 4v\to o pa» s«»
clamavam "a ti^Mtoç*? »!»> '«.\»v* o* pre*!**.
•t\*i* "nlngvéin $ »leiü\»»»i»>nto «í«4ínV * V**' I
O.ttiivtei* sei» •»%*:<«»v*."v >.Vn»r<wiiit*,to «*!¦ e**;---1
»Uo <to {toca í\»ftte«, * .uylWíto C4»,\'iW In*-
l-el Maíílnei l*s»»>« viva» a *vlta >\\\v>.:
(Wfen»toí * %i,'*.Ma»to vto direito» p*-'* **
mulhere* e .v*v« * dlXViScw. »tos y,Nv^»».to*;
)u»Ucl»lbto_' 

"vju* tt.4t*p*sía.m ca ItutâN*!
nactonala". n* Amei*?* l*5l}>*.

A SMife^W Masí4<.«4 »to iVw\ ccdíuv»^. |
çjjffift U\|w vto **<v« <wi>to};v»> a e.\-»sc!>.Ktof *. i
s antiga c*«»í* d* toa** »''*»¦•?* í..*í«5m:^. i {

W!» ya»vv^<*» y**»*.
V» rç&KM MttM-H ¥.»>*v7tiCl,,>narlM'*

»IW!»ks>:.*7)', í,*,'w-lf,*¥íTírAW «ma ,_el_tr*»tla ,po-
tv-ii.\ »•<» ^w»"ii A.w,. plavitoftèí <jij*ls- po-
^vvuw Vií.*>>>>,> **/, yyrftto- tmiVii+AT-to* do
Vl»^*.^• í* y*y* #»y>.*!*í*i., <«t *e at-íiax-, em
(<w* $$nú ,-v -.ViMi^rtcSvs.

A Cvtwiwsto. WW* _v*wiar!«?ite _e Ce-
v:\-viMsM*.v ^^-iMir>M^ft_-W fcT.TinÈkm que
a ^aVI" íVvV*'?**';* mh CP{\*iit* »*!e SíS ml-
Us\'«> s-v »W*>» ¥*re * ,-*?«?>-•* cte pT-dntos
*,*í<ü»f>l4s,vj.. !fttt üíw jüterth-, re«ni5e>, de 6 a
H *ís W!í«W*h. *¥>t*xv*k pfn i-tfmet-t- tn-
í**;v>v ^v<tt)>í?6 % í»*fe_ti-_ »íe se*-5es
*»?**í«*, *l^l!ítl_8 . *_(-_- p"k.re «m n-x*- «cAr-
cV <í^ vj^f^ij». * jtòfrtixm j»»SI>re a vtslta
sto v/»** !Wi-»*A *H(&tfàriK k Bolívia, com
v*;*» i »st_i*-íi y^ «m ííiW.M.to áe ISnslno
A^sí»N**tete *f« St*** <&tit _t IA Storra.

(Cargueiro jKmannnho é
ataeado pelos cubanos

O orçueiw »'o,V*.'4^ S;ví,«*«i »>> N».^
deiva, x^naivsNvS». (vi *'..*»\Kto v*-1* v>>>*
lai^\Sa\-n»>4.',va «uv *ív*.i v>toí<KK>v*>aSa ««>.-
tre i* Uíva* OíwkV c IVv>Ví<Nk» Va^va. vm.-»
Ha-vn-iíAs, í**vv«vto iivtoí\»s>^ «ux M,vnwí *
cmp^-*4 aiuw.to*'* »to vxivto yto d\í*w toíí;
toivia»la-<» aftvw>ai\Kv «jv» . o*4!*,**.v * C*Atw
,*\>_\vem íera.'.vv <v-.Klv»v

Vnv vvíto^WM d» jua^t vw*.^* u>#í^
te-aníeiK-*»» dev-WNHi» »»> <_>to<ivs>.\ o_!jí«í *
b*i\-*v ni» eitova xfisto avac*.to, mao* í!í*
* y»>vto de *H *»vv\l*.to", * üMÍ> »tóí>*V d!*
Mva-kú e M> d* >.NV** vto v\s.!Ni- *d^>**»M<c
»iv»e não 1mw»v«v» i*o w^tonto» »iií« ^lt>

\\\s\xn*. ímíj_*w*í?-o <i.<* *f-6 t<w> niatricula

-jdííV'* í*A»t'ít>. v&títor «áa Bs^ar,1»** Li-
1 :,t*íS( »íw Í.V», 'WsVri.toWíftto ík^is*-* por Ha-

v<j*m s-v í*>r ''V,tf, í>ft.*A oí>_h«*i».o vsmtra-
| '»v^^'!ll)'viw^í.*^'\ ^tj** ^vrt <) «pl$»Vâle foi

sv^ft^1)?*^ ^Í« -*»?'(* 'i,*,M> _í>maíi_*5íto do
I tf**W», vi*.* «**v* \ _ !hWrt«is e _aí-ga ge-
!r^. vfl, í**t* ^S-^>^^íkSe~4íiami. Ou-
: fe* V*\*j- <-_ «1*_^<-Sa, * 5-A.íftí- _D.ípress,
M «ejf*«%,!!- «so «ia _ $» «Cíi-a, <?ue ale-' 
W; qj» * '•Wíí-Wh- WiVi* à* -C-es pirata*
s^J. CSA» *$«W**»3- <y«e -Sis .4 ittpulftntes
«*;<m ^v>»^-í}-ítí. çia-v-tix^ííâe- <riml-

Direita chilena acusa
ministro Pedro Yuskovic

O l;V«íldv N5*cK>4v*.l íw t».v\* aciífüA^v
çot»U\ttcVJ>*l ceniv* o Mto**r*> o> IScc-
uotva*» Pedvv* Vu-»ko\í».\ *^>.v»dv.v <w* (_N
seca wdicw uvtt»s*toiwtos»

¦ywto-** vto wpiftfll» *cv^~(»\\^ *jN\>*c*»,-~
ta»to i**la *i»:vmi»»sk» dtt-ítfe*-»-. iN-Ai» Yv*--
Xovto . » qu*vU <wvs.re w» i»?»»^»^ «í»
saM\«to dv VAwKisnto »*^eo>x Al*?»*^
desjdN <«,* ój.to *»*>!<<» »v> vs^tor H tw*.

l^vv s<i^sv vto *aSNN\»v5.»» w\<s*n* v^ •?*»•
sjuewíla v«íw4 p*re Cu^ *> feu<!to d>>. Jfi-Ní>
vlm*> ww» * tun vto p«í*.lcAvAr cí** V)-
hmtàrKM u* saía* *» i-^aiA^ic^avHí,»^

ç* sawvdoto* fA*cw MW!! *.v *i*íMW->
,to '«steewiattovto O^Ma p«h «.»í^vía^w**..
VtsM *tóy* ws«.\U:i*»<sto «e^MvVt>to swes1^
4h pi* uiaia (ü> tliva» íençetva» »to s*v>«s.\*!*to\
*-S_i» dito» «sbas.vseiWAV

M *^<í#íi Wtiipb, %ft a^rt^av * cria-
çâ» »èè Wa í*-__?#*Wíi<í<\ vns «aor*<-».t« etol-
WMHi «*»* 'V_-c1*s*t>» *>* <fi*ví tnostram
^m>_A*tâ_ * %e_ **«l- *»<- governo <10

-. ^tXitèmkt $$$*&& Aftí-íKiê * * ««a inton*
i »>&-. *^ ÍBí^__»_t * %-rtaThWto n« ChOe.

í^iítVííèò % ¥*^}_ti_-*í-ln^t- Vtdd Cas-
I t;v yfciíW* * v_4»-_í-. *im ftí\*Wr.híV>. ¦cerca d*

i $* v*fe» ttf!Wi>S«»* <_« Siswía-rílido se reu-
j ijft$tt; *«?*>_» W>a-_ --- <_-ta íw_i«* ««i «*.
; li^*»^ *>?** ^m^t*. •sfeíftfnáo se supõe,
l^tós * *l_-la *« **#* «tt -$ispt> ^Ajarlft

% ÍW> <_« vw*fv>íí*m- % %-Sípè-l-íi^a revolu-
^Ç-fiSto. í-1*;?-**)*^. <_<i_ív»»W-*íe atod* que
1 c* ^^»»«»>1»ft «a X^lafttfn çAHtetpaíiam,

] ij.x^ i^^fv, «cite». \<^í.{,íi_s -ito oorte d*
<*^*^-1f»-«Í!Í*?\. ¥l* 1i>!*-

»> ^.4'ft*» «Sa*??.*!,1!»* A v^trem e_t«o

<*&•**#*..

. _.. _. V. --»-^ .._ J.
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COFUKII.
Waldemiro Gomes de Oliveira

aguarda vitórias na semana
Waldemlro Gome» de Oliveira está entusiasmado com

as Inscrições que tem pnra esta semana na Gftven e espe-
ra um faturamento bom, pois quase todos os animais Ins*
critos, devcriio figurar no marcador. A divisão das mon-
tarlas para o treinador é sempre um problema, pois são
muitos Os jóqueis que o ajudam o élo gosta de fazer jus-
tica, dando ns montarias nos que o njudam diariamente.
Esteve em Porto Alegre, a convite de criadores gaúchos,
que tém animais a seus cuidados c ficou entusiasmado
com o resultado obtido pelo J. C. do Rio Grande do Sul.
Em Janeiro, virá para a Gávea o freio Edson Ferreira,
contratado por alguns dos iríadorei gaúchos que man-
darão seus nnlmnls para a Gávea. O problema de nlojn*
mento é o que está impedindo isso mas acredita que esse
problema será superado pela direção do hipódromo.

BOAS INSCRIÇÕES

Waldemiro de Oliveira tem para as corridas desta
semana, doze animais inscritos em dez páreos. Informou
que espera um bom aproveitamento, com vitórias e co-
locações, pois a maioria dos nnlmnis que inscreveu,
além de osicntarem boas condições de treinamento, vêm
correndo com regularidade.

— Meus animais só são inscritos com possibilidades
de figurarem no marcador e quando isso não acontece _
por algumn anormalidade. Colocações trazem também
alegrias e faturamento e isso para o. proprietários .
excelente, pois os animais estão sempre correndo, íigu-
rando e no fim do mês o trato fica de graça pois o fa*
turamento cobre a despesa.

AS MELHORES

Dos doze animais que irá apresentar. Waldemlro
destacou os nomes de Casllda-Greon Mil. que correrão em
parelha no terceiro páreo da .-abado. Depois, no quarto
páreo, vai apresentar Quizan_. na sua ipinlãó a melhor
inscrição que Um, pois vem do Hipódromo Serra Verde,
onde venceu cinco corridas estando totc-lmente curada.
Ainda no sábado. Waldemiro destacou a chance do potro
El Torrito no sétimo páreo, cujas condições de treinamento
são ótimas. Na noturna, acredita vencer com L/Isard o
Jequibau.

Não quero dizer que as outras inscrições não
possam vencer, pois todos os inscritos estão em condições
ótimas, mas estes que selecionei, parecem o? que reúnem
maiores possibilidades, principalmente Quizarra. na minha
opinião, um páreo onde surpresa para mim será sua der-
rota. Qulzarra vem de Minas Gerais, ond? venceu cinco
corridas estando em condlções espetaculares c como na
turma sempre era das mais prováveis, agora que o pá-
re0 enfraqueceu creio que dificilmente será derrotada.
Outra corredora boa c que acredito que prevaleça é a alazã
Casilda que leva ainda o reforço de Green MU que me-
Uiorou multo, podendo inclusive ser o maior obstáculo do
Casilda.

Quanto ao potro EI Torrito, disse que embora re-
conheça que o páreo está equilibrado, pois Vidtno, Arrola
a principalmente Malacara apareçam como forças, acre-
dita na vitória.

El Torrito já mostrou que pode vencer, pois nes-
ta turma já foi segundo quando secundou Newport. Co-
mo está em boas condições, para mim não será surpresa
sua vitória. Outras duas ótimas corridas que acredito
multo são L/Isard e Jequibau, inscritos na noturna de
segunda-feira. L.sard agora está mais calmo e acho
difícil sua derrota e Jequibau vem de segundo na turma s

Waldemiro espera um bom aproveitamento na semana
das inscrições que tem

agora deve prevalecer, pois melhorou e os adversários são
quase os mesmos.

VIRA CONTRATADO

Criadores g' úchos, que têm animais com Waldemlro
Gomes de Oliveira, ccnv!daram o treinador para ir na
ultima semana a Porto Alegre para ir assistir o G. P.
Turfe Gaúcho, pois vários dos potros que correram, virão
para a Gávea, no próximo ano e ficarão aos seus cuida-
dos. Lá. acertou também a vinda do excelente freio
Edson Ferreira, freio dos melhores, que virá para a Gá-
voa, contratado por um grupo de criadores gaúchos.

Com referencia ao turfe gaúcho, posso garantir
que dentro em breve estará entre os maiores do BrasU,
pois o progresso que vi é dos maiores e como ali existem
grande número de haras, o normal é progredir. O su-
cesso do G. P. Turfe Gaúcho mostra a evolução que
vem se processando.' 

Informou ainda que o freio Edson Ferreira, virá em
janeiro ou fevereiro para a Gávea, contratado por pro-
prletários e criadores gaúchos que têm animais com Wal-
demiro.

É um jóquei que fará sucesso na Gávea. É calmo,
tem uma tocada segura e um percurso excelente, saben-
do correr na frente como atrás. Virá com contrato e te-
nho certeza que fará ambiente pois é educado, trabalha-
dor e honesto.

Jando e Zorciosa mostram
boa forma nos trabalhos

Jando voltou a produzir bom exercício, o que
há muito não acontecia. E como é um animal que
já está ficando maduro na turma em que anda cor-
rendo, deve ser encarado com respeito no sétimo
páreo da reunião de domingo, principalmente, se
a pista de areia estiver pesada, pois o alazão sem-
pre apresentou melhor padrão de carreira no char-
co. Trabalhando pára êste compromisso, Jando
passou os 1.500 em 99s2/5, saindo de mais para
mais e fechando os duzentos em 13s2/5, correndo.
A marca é boa para a turma que vai enfrentar, on-
de não encontramos um nome mais credenciado
Jjue o seu e parece que, desta feita, vai fazer as
pazes com o vencedor.

CONTINUA BEM

Zorciosa continua em grande forma. Não foi
feliz na tentativa que fêz outro dia numa esfera su-
perior, mas está de volta a sua verdadeira turma,

.onde apresenta amplas possibilidades de êxito.
Esta semana, no governo de Paulo Alves, que

não vai conduzi-Ja por estar suspenso, a alazã dei-
xou ótima impressão ao cravar 86s nos 1.300, des-
cendo a reta contida pelo centro da pista e finali-
zando com sobras visíveis. Pelo visto, Zorciosa vai
endurecer a carreira, seja em que terreno fôr, pois

não escolhe pista para correr, embora a areia pe-
sada seja mais de seu agrado.

OUTROS TRABALHOS

Camona (J. Machado) 1.300 em 86s2/5, bem,
dominando Jacotte; Malora (J. Pedro) 1.300 em
88s, sem fazer muita força; Jornada (L. Castro)
1.200 em 80s2/5, com reservas; Arcturus (Dario)
1.400 em 93s2/5, em boas condições; Monsoon (J.
Machado) 1.500 em 96s, bem; Maruca (P. Rocha)
1.400 em 97s, sem apurar; Dolores (J. Pedro) 1.300
em 87s, firme; Zizabel (M. Hévià) 1.300 em 88s,
sem apurar; Happy Meditation (G. Meneses) 1.400
em 94s, com reservas; Palatinado (J. Pinto), 1.400
em 97s2/5, fácil; Quidrige ,(0. F. Almeida), 2.040
em ll.s, carreirão; Zero (J. Pedro) 1.600 em
107s2/5, bom final; Eberan (Milanez) 1.500 em
101s2/5, firme; Nelo (A. Portilho) 1.200 em 81s,
fácil; Atuba (J. Pedro) 1.200 em 79s2/5, firme;
Arrimo (P. Rocha) 1.300 em 85s3/5, fácil, ao lado
de Nimbus; Ricochete (G. Fagundes) 1.300 em ..
86s, algumas sobras;|DeviTs Palace (J. Portilho)
1.300 em 88s, sobrando ao lado de Toro; Hidromel
(D. Santos) 1.300 em 83s, carreirão; Dezena (N.
Santos) 1.300 em 87s2/5. algumas sobras e Blon-
dik (G. F. Almeida) 1.600 em 108s, sem apurar.

' '\
\f:\

Ben Belo reaparece bem
e em türniá sicessível

Ben Belo-está de volta esta semana, após um
pequeno descanso. O corredor gaúcho, que che-
gou ag turfe carioca cercado de algum cartaz e
mostrou em suas primeiras exibições que era um
cavalo de bom futuro nas pistas — venceu uma
carreira disparado e chegou colocado no \ grande
prêmio. Estado da1 Guanabara — não confirmou,
em seguida, o que dele se esperava. É verdade
que sofreu um contratempo e teve de ser afastado
algum tempo das atividades e também careceu de
«ma campanha bem planificada. uma vez que an-
fiou sendo inscrito em carreiras para as quais não
estava bem preparado. Mas, agora, parece que es-
tá num ritmo melhor, tanto que reaparece numa
pliminatória comum, onde as coisas não são\^difí-
teis para êle. \

mostrando ter lucrado muito com esta parada que
fêz. E como é um animal que não escolhe raia
para correr, embora na areia, principalmente quan-
dò está pesada, venha apresentando melhor rendi-
mento, Ben Belo pode reabilitat-se dos últimos
fracassos, umà vez que o páreo em que está ins-
crito está bom para isto.

A CARREIRA \ v\ ,\

Volta bem v
Ben Belo reaparece em boas condições de

treino estando pronto para uma atuação destaca-
da e mesmo conseguir a vitória. O alazão, esta se-
mana deixou ótima impressão quando, vindo de
mais longe, registrou 86s nos 1.300. Terminou
com ótima desenvoltura pelo centro da pista,

Ben Belo está muito bem colocado na distân-
cia, já que é um animai que gosta de correr em-
pürrando os adversários para uma partida curta.
E vai muito bem montado e contando cóm a di-
rêção eficiente de Daniel Santos, um dos meiho-
res jóqueis do turfe carioca. Mas o páreo não
está muito fácil, em face da presença de alguns
adversários como Arcturus, Quá-Quá e Monsoon,

3ue 
são também bons corredores. Todavia, estan-

o Ben Belo em boas condições de treino, como
acaba de demonstrar com o exercício que produ-
ziu, e numa carreira aparentemente favorável,
acreditamos que o alazão possa realizar uma
cendo, ficando, pronto para conquistar outros fei-
tos de maior envergadura.

i.« r-Anio — A< Hi» -
metro* - Cr» 5,X»,00

Montarias para sábado
l.JOO

I—t :.'..¦•¦•.-. A. Careta .... M
3-3 Happy i •.. ri: Q, Men, SS

.io!..-. j ¦¦<. Stlra M
3-4 Juplcal, <. > Almeida SI

3 Ol(a_e, A. namoi M
4—<1 IUrcilm«nt. F. Carie. SS

7 1 -ii!i r... í:. Santos M

í.o í-Auí ¦> — Aa lihJOmln -
l.JOO metroí — Crt J.500,00

Kl

4 Atmanl. n. nibeiro ••¦« *•
.—5 ....ii .!.... A. Rareia •••• M

Kloiii, M. Silva ....•• M
«-T Nltel. J. Machado M

a Aruana, P, llooha »_
Jacotte, J, 1'lnto ....... S*

5* PAItEO - Ai »l> -_, • *<*>
metroí - Cr» 7,S00,OO - Grani»

1—1 Happy Chimp. G. Men. M
Tlrreno, F. Machado .. M

3—3 Executor. U Santo» ... 31
l. to, .i M. Silva U

3-3 Xin-HIer, J. Pedro F,- 53
6 Servidor. CF. Almeida 55

4—7 Delmiro, \V, Gonçalvei. 3'
8 Mallcicx. J. Pinto 34

Kl

1-1 Malu, A. Santo» 88
Entourloupette, A. Gare. 38

;—3 Neckel, J. Machado .... M
Norpa, P. nocha 80

3—5 li..ip.-! ... G.F. Almeida M
8 Erinia, J.M. Silva .... M
" Kimpy. A. !Umo* 8*

4—7 Goiadnra. G. Meneiea ,. 88
Gertrud, 3, Pedro r.» .. 88

8 Kala. a'. Machado  86

3.° PAllEü — Ai ISh
metroí — CrS 7.30000

1.200;

Kl

6.* PAREÔ -
| l.COO metroí ¦
Grama.

As IShSSmin —
- CrS 7.S00.O0 -

Kl

1—1 Lola Negra, J.M. Silva Mi
Quillan. H. u. lia S8

2—3 Acra. J. Pinto K:
Surtaxé, J. Tinoco .... 5*

3-3 Un.erre, J. Machado ... 81
8 He-nev Hopc. G. F. Alm. 56.

4—7 Caillda. G. Meneiea ... 53,* Green Mil, A. Gatcla .. M

4.» PAREÔ - Ai 15h»mln -
1.300 metro» — CrS 7.800,00

K*

1—1 Men. a, A. Santos Mj
2 Happy Slmphony, G. M. 56i

2—-Pola Bella. A. Ramo» ...36|

í—1 llaletco, A. Banto» ....
4Cadlei, G.F. Almeida ,.
3 San Quintlr). F. '«r, F,*

3-8 AcorlTlti, J.M. Silva ...
Cadran, U Maia 
Jomo, M, Eduardo ....

4-» Town Rear, C. OUvelra •
IO Rio Guaiba, P, Um» ..
ti Forelíner, F, Cario» ....

8- PAREÔ - A» nM&mjn
1.200 metroí - Cr» 7.800,10
Deitlnr.

Kl

M
M
M
M
M
M
M
M
88
M
M

i—t Yibun, G. Menese» .... 56
2 Keiko. J. M. Silva M

2—9 Ferreiro. J. Pinto M
4 El Ktar, J. Machado ... M

3—3 Arm.inl. M. Hevla 66
0 Bradley, M. Silva M
7 El li. v. A. Garcia M

4—8 Mabre, P. Lima 56
9 Zailm, J. Bafilca M

10 Cedro, J. Santana 56

7- PAREÔ - As 17hl0mln —
l.COO metros — i r.j 4.800.C0 —
betting — Grama.

Kl

l-l Endyclod, A. Garcia .
2 Ayacucho, P. Rocha

1—1 Vidlno. A. Garcia ......
Albarone, A. Sanloi ..

2—3 Arrel», J. Pinto 
4 Nabor. J.M, Silva ......

Primeiro Parniio, J. lm.
3—8 El Torrito, G. Meneses

7 Quechant, A. Ramos ..' 
8 Mlkonós, F. Pereira F.°

4-0 Malacara, G.F. Almeida
10 Amoroio, J. Reis 
11 Chueco Garcia. R. Rlb.

9.- PAREÔ - A» IBhSOmln
1.300 metroí — CrJ 4.500,00
Betllnir.

Ks

1-1 Nike Apache. G.F. Alm. 34
Predlcndor, G. Meneses 57
Bomtucesso, A. nomos 52

2-4 Just A Pcnny, A. Garcia 5B
" Jacinto, C. Oliveira ... 53
5 El Molfk. J.M. Silva .. 55

3—8 Jestc JamcC!*Pcdro F." 55
Cupldon. F. Carlos .... 56
Royal Fox, U Mala .... 53

4—9 Estlngo, •>• PI"'» 86" HAlImo, A. Santo» .... 57
10 Zererí, J. Tlnoco 53

> Allm, C. Gomes ....... 85

Programa para domingo
-I.o PAREÔ — A» Hh.lO — 1.300
metros — Cr$ 7.500.00 — ABKIA

Ks.
1—1 Cieté, p. Rocha  56

2 Genoveva. R. Carmo
3—3 Noreen, J. Machado ..

4 Vemel, F. Machado ...
3—5 Alcitoe. G. Meneses ..

6 Camona, A. Garcia ...
4—7 Macota, G. F. Almeida

8 Malora. P. Lima 

metros Cr$ 6.500,00
2.0 PAREÔ — As 14h.40 — 1.400

Ks.
1—1 Jornada, J. Castro .... 57
2—2 Sirlcala. F. Maia  5;
3—3 Doçura. G. Meneses ... 57

4 Flurri. D. S.mtos  51
4—S Guerrilha. S. Bastos ... 3"

6 Olmeira. p. Rocha .... 57

3.0 PAREÔ — AS 15IU0 —
metros OS 6.500,00

1—lQuâ-Quâ. R. Ribeiro ..
2 Yaguar. J. M. Silva ..

2—3 Arcturus. D. Moreira .
4 Liblo, L. Mala 

3—5 Monsoon, J. Machado .
6 Paraíso, J. Graça 

4—7 Lácero, J. Garcia ....
Ben Belo, D. Santos .
Epigrama, C. Gomes .

1.50"

Ks
57
57
57
57
57
57
57
53
57

4.o PAREÔ — As-15h.40 — 1.500
metros CrS 6.503.00

Ks
1—1 Malana, F. Pereira F.o . 57

2 Zorciosa, D. Santos  57
2—3 Marseiliais, J. Machado 57

" Maruca. P. Rocha  57
" Dolores, J. Pedro F.o . 57

3—1 Zizabel. M. Hívia 37" Eucrâsia, F. Carlos .... 57
Wonderfull Velvet, J. M.

Silva 53
4—6 La Pampa, G.F. Almeida 37

Happy Meditation, G.
Meneses 53
Zoliz. J. Brizola 57

5.0 PAREÔ — As lGh.10 — 1.600
metros Cr? 5.500.00

Ks,
1—1 Sirlus, G.F. Almeida .. 57" Painel, D. Santos 58
2—2 Hcinlngway, S. Bastos M

Bliantiado, CA. Souza 32
Palatinado, J. pinto .... 56

3—5 Mostardelro, A. Garcia 53" Rockford, P. Roera ... M
El Cerro, J.M. Silva ... 53

4—7 Rougc Et Nolr, E. Ma-
rinho 58
Jacapu, G. Meneses .... 56
Bisão, A. Ramos 55

6.0 PAREÔ — As 1611.40 — 2.200
metros Cr$ 8.000.CO — PROVA
ESPECIAL Ks.
1—1 Gulzo. J. Pinto  57

Quidrige, G.F. Almeida 53
2—3 Roquefort, D. Santos ... 56

Lancaster, J.B. Paullelo 55
3—5 Potumalo, A. Garcia ... 52

6 Zero, J. Machado  50
4—7 Jevons, J. Aliaga ...... 55

Galhardete, L. Corroa .. 50
San Quentln, N. Correrá 50

7.o PAREÔ — As 17h.l5 — 1500
metros CrS 4.5CO.00 — BETTING
- AREIA— Ks.
1—1 Japcri. G. Fagundes .... 53

2 Eberan, D. Milanez .... 57

2—3 Premier, A. Portilho .1 58
4 Dom Firme. F. Machado 57

3—5 Regentlno, A. Ramos .. 57" KcEüo. F. Carlos .... 58
6 índio, J.M. Silva 58

4—7 Jando, G. Meneses .... 57
Lltomár, C. Oliveira ... 53
Taya, L. Garcia 86

8.0 PAREÔ — As 1711.50 - 1.300
metros Cr$ 7.500.M — BETTING

AREIA Ks.
1—1 Nelo, A. Portllho  üO

2 Vaquero, L. Santos 56
2—3 Vlrago, S. Cruz 56

Atuba, J. Pedro F.o .. 56
3—5 Arrimo. P. Rocha 56

6 Rlcochête, G. Fagundes 56
4—7 Antrlm, J. Pinto 56

Devir» P., G. Meneses 86
Rio G., F. pereira F.° M

9.0 PAREÔ — As 18h.25 — 1.200
metros CrJ 6.500,00 — BETTING

AREIA Ks.
1—1 Hidromel. D. Santos .... 57

Bravaton,. J.M. Silva .. 57
Saurita, R. Carmo 87

2—4 Hot Pants., F. Carlos .. 87
Mandchúria, J. Allaga 67
Abadena, L. Garcia .... 67

3—7 Paya, J. Pinto 57
Dezena, N. Santos .... 57
Facntlna, J. Machado .. 57

10 Dance F. You, J. Garcia 57
4-11 Ladv Plastra, N. Correrá 57

12 Blondik, G.F. Almeida . 57
13 Endecha, U. Melrelles .. 57
14 Efate, W. Gonçalves ... 57

A noturna de segunda-feira
1." PAREÔ — As 20hl0min -
1.000 metros Cr$ 8.000.00

'HANDICAP ESPECIAL)
Ks

1—1 Ariano, G. F. Almeida 53
2—2 Onch, A Ramos 53
3—3 Jaguari, J. Machado ... 51

4 Beabá, J. Baífica 50
4—5 Esplendoroso, M. Hevia 50

6 Monte Bonito. C. Gomes 50

2." PAREÔ — Às 20h40min —
1.000 metros Cr? 5.500.00

1—1 Martalina G. F. Almeida
2 Salomagry, J. Castro ...

2—SDemolldora. D. Moreira .
4 Zambra, C. Pensabem .

3—5 MagiaBlue, D. Santos .
6 Turqui, P. Lima  54

4—7 Atomizada, F. Per. F.° . 57
Better Halí, J. M. Silva 57
Resedá, J. Garcia  57

3.» PAREÔ — As 21hl0min —
1.300 metros CrS 7.500, 00

Ks.
1—1 Mosteiro, J. Castro .... 56

2 Otomano, L. Garcia ... 56
2—3 Mielli. C. R. Carvalho 56

4 Alclnus, J. Garcia 56
3—5 Cloyron. A. Garcia 56

6 Arpesani, G. F. Almeida 56
4—7 Jalhur, J. Pinto 56

8 Arruler, F. Mala 56

4.» PAREÔ — As 21h40min —
1.200 metros Cr? 5.5CO.00

Ks.
1—1 Lldália.. J. Pinto  n7

2 M. Abierta, G. F. Alm. 5S

2—3 Epliiótica, F. Pereira F.« 57
Itaparica. L. Mala 58

3—5 Paraná city, H. Ferreira 57
" Slla. R. Carmo 58
6 Apara, S. Bastos u7

4—7 La Diva, P. Rocha 56
Chachtil. F. Carlos 57
EverNice, D. Santos ... 58

5.» PAREÔ — As 2_nl0min —
1.000 metros Cr? 5.00,00

Ks,

"—1 Bango, U. Meirclles .... 54
2 Assombro, G. F. Almeida 56

I 3 El Comandante. L. Gar. 54
2—4 L'Isard, P. Teixeira ... 56

Mar Mil.F. Machado ... 58
Cincêrro, J. Pinto 57

3—7 Lautrec, S. Bastos Í8
Frezsdo, J. Santana ... 54
Virum, C. Gomes  55

4-10 Olater, J. Bafiica  57
11 Arrochado, W. Gonç. .. 67
12 .more. J. Castro  58
13 Irônico, J. M.'Silva .... 57

6.» PAREÔ — As 22h45n_n —
1.200 metros Cr$ 5.500.00

(BETTING)
Ks.

1—1 Queime, J. Machado ... 57" Capita, C. Gomes 55
2 Picadinlio, G. F. Alm. 58

2—3 Majus, A. Garcia 57
Platero, J. Santana .... 58
Bon Sens, D. Santos ... 58

3—6 Lucius, P. Rocha 57
Qulgnon. C. Cordeiro 57
Portogalo, R. Carmo .. 57

4—9 Pref. H. Vasconcellos ..
10 Ditlrambo, A. Hamos .
11'Celbo, P. Lma
12,Maledetto. A. Hodecker

7.» PAREÔ — As 231il5inin
1.200 metros CrS 4.500,CO

(BETTING)

1—1 Mebito, F. Mala .......
Nindienne, J, Pinto
Rio do J-, C. Pensabem

2—4 Al FinD. Santos 
Nimbus, F. Carlos 
Chamberton, A. Portllho

3—7 Jatobá, J. M. Silva ....
Seven to Seven, P. Lima
Glono, G. F. Almeida ..

4-10 El Tornado, A. Ramos ..
II Jongo, G. Fagundes ....

" Japerl, N. correrá ....

8.» PAREÔ — Às _3h45mln
1.200 metros CrS 6.500,00

OBeTTING)

1—1 Propulsor, J. Machado .
Dinner, J. Pedro F.« ..
Doverlord, L. Caldeira .

2—4 Jeqúbal. A. Portilho ..
Don Belo, D. Santos ...
Estang, G. F. Almeida .

3—7 BaffoiH F. Pereira F.° .
Sagadus, P. Rocha ...
Camping, L. Santos ...

4-10 Tailor, J. Pinto
11 Jerarca, D. Mllanez ....
12 Ximburu, S. M. Cruz ..

K.

57
54
50
58
50
56
60
56
55
54
f,G

Ks.

57
57
57
57
57
53
57
57
57
57
57
57

El Cerro fracassou por
ter sido prejudicado

0> treinador José Luís Pedrosa declarou
no livro de ocorrências que o cavalo El
Cerro não confirmou os bons trabalhos, por
ter sido prejudicado. Essa declaração foi
confirmada pelo jóquei J. Pinto, quando
disse também no livro que os competidores
que largaram por fora o fecharam, logo
após a partida. '

As declWações feitas no livro de ocor-
rênclas, W relação as corridas de sábado
e domingo, foram as seguintes:

SÁBADO

5.° PAREÔ — F. Menezes (Grand Prix)
Nos 600 metros finais, Camlgulm (R.

Carmo) veio para dentro, cortando-lhe a
luz, motivo pelo que teve que levantar.

6.o PAREÔ—^P., Esteves (Nice Work)
Na reta final, trazia vantagem sobre seus

adversários, dal, ter ido para Junto aos
paus, quando sua montada começou á parar
de golpe. ) ..

9.0 PAREÔ — R. Ribeiro (Make Mo-
ney) _ Na partida, sua montada se atirou
para cima das patas trazeiras de Colmy
(G.F. Almeida), sendo, por Isso, obrigado a
recolher. A seguir, sua conduzida não quis
desenvolver carreira, apesar de solicitada

2.9 PAREÔ — h. Rigonl (Cambloa) ¦
Nos primeiros 500 metros sua montada vi-
nha se escorando muito, mas após êste tre-
cho, passou à, correr mais firme, dal, poder
exigi-la convenientemente.'7.0 PAREÔ — G.F. Almeida (Cadles)

Ao ser .dada a partida, seu pilotado se
negou a correr motivo pelo qual se atra-
sou bastante.

8.o PAREÔ — J.L. Pedrosa (El Cerro)
Seu pensionista, apesar de ostentar ex-

celente estado, não pôde confirmá-lo em
carreira, em virtude de ter sido muito pre-
judlcado. J. Pinto (EI Cerro)' — Logo após
a partida, os j competidores que largaram
por fora; vieram para .dentro, fazendo com
que tivesse que levantar para não cair.$\\;v.J\

Jorge Pinto monta uma barbada esta se-
mana: Gulzo, na prova especial de
domingo, na Gávea. O excelente bridão
mantém uma boa média de vitórias e n^o \
Joga páreos fora, além de ser Jóquei da

confiança do público. Outra boa montaria
de Jorge Pinto é Lidalla, no quarto páreo
de sábado, tendo ainda muita chance com
Ferreiro, se o páreo íôr mesmo na grama,
e Arrelá.

\
¦\

\
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SOKTE CONTINUA - Co.
mlasárloii de corridas, pro-
piietárloj de cavalos comi-
iiiiuni com aort«, na organi-
znçfto dos programas. Depil»
de Ovor Fly e do Endlab.-.v
do, do Si. Jorge Marcondes,
saiu agora um páreo para
Arlnno, do comissário Pnrcn-
te. Náo quer dizer que o ca*
valo vá ganhar, mos está num
páreo á fetçfio, cm 1.000 me-
tros, com a maioria dos com-
pet:dore_ sem possibilidade*
frente a Ariano. No melo dos
profissionais do turfe, tal sor-
te continua dos cavalos per-
tencentes a comissários está
enusanio um certo mal-estar,
porquo há multo animal na
ccchclra que náo pode correr
porque os páreos não se for.
íiKim. Ninguém entende por-
que se icitam páreos de .¦.:»
e mais parelhelros, enquanto
se programam carreiras com
cinco ju .seis cavalos, algum
sem a mínima chance, don-'
do toda a impressão de te-
rem sido Incluídos apenas pa-
ra que a prova se formasse.

ALIANO E JEVONS -
Walter Aliano não desanima
com Jevons c defende as boas
qualld-Hcs do tordllho, em
que pese o fato de volta a
mela o cavalo fracassar. Pa*
ra a corrida de domingo, uma
prova especial, o treinador es-
tá convencido de que Jevons -
vai correr multo mais do que
na última vez, em que arre-
¦natou em penúltimo, no pa-
reo ganho por Gulzo. Reco-
nhece Aliano que, sem dúvl-
«Ia, Guízo continua como fôr*
ça c deve mesmo vencer, maj
adianta que Jevons produzi-
rá um. performance bem di-
ferente. Explica Aliano qje,
no outro dia. Jevons foi mon-
tado por Machadinho, que
tem uma direção multo ma-
tia, Jevons é animal que pre-
cisa de rigor, da salda à che-
gada. O jóquei que mais lhe
convém é F. Esteves. Aliano
faz questão de salientar quo
considera Machadinho um ex,
celente jóquei, em todos _J
eentidos, apenas não combina
com Jevons. Como Esteves
está suspenso, o treinador
apelou para Allaga e lhe vai
dar instruções para exigir Je-
vons, desde a partida. Espe*
ra, com isso, uma perfonna.i-
ce melhor do tordllho, prin-
cipalmente se continuar cho-
vendo, uma vez que seu ren-
dimento é duplicado na rala
pesada.

AS OUTRAS — Aliano não
falou só - em Jevons. Disse
•ambém que Lola Negra >
talvez sua melhor inscrição/
da semana. A égua anda em'
ótima forma, trabalhou mui-
to bem, está em turma e dis*'
tãncla do seu inteiro agrado
E corre em qualquer pista.
Seria pilotada por Oraci Car-
doso, mas como êste ficou da
viajar e não aceitou monta-
rias na semana, Lola Negra
foi entregue ao aprendiz J.
M. Silva, o que dá à égua a
vantagem de baixar quatro
quilos. Da estreante Jacotte,
Informou o treinador que re-

-gula com Camona, que tam-
bém está Inscrita esta sema-
na. As duas vão correr bem,
tendo trabalhado 1.200 em
79s, sem ser exigidas e com
ótima disposição. Sóbre En-
tourloupette, acha Aliano que
pode perfeitamente repetir o
diz què a diferença mínima,
com que ela venceu no outro
dia, não deve ser levada em
conta, pois a égua correu no
cio. Quanto a Keiko, Acorillls
e Propulsor, dis o treinador
que o primeiro tem um tra-
balho de 107s e está bem, mas
acha o páreo meio duro;
Acorillis esteve apenas des-
cansando e volta muito bem
preparado e num páreo à fel-
ção; e Propulsor tem sua me-
lhor credencial na última cor-
rida, quando perdeu um pá-
reo praticamente ganho. Pro-
pulsor é uma excelente lndl-
cação, ainda mais porque vai
partir por fora, no número
12.

HOMENAGEM A MARI-
NHA — O Ministro da Mari-
.nha, por estar em Brasília,
não pôde comparecer ao ai-
moço com que o.Jockey Club
Brasileiro homenageou as au-
toridades navais, mas toda a
alta oficialidade da Marinha
de Gusrra esteve presente ao
almoço no Salão das Rosas.
Representando o Ministro,
compareceu o comandante do
l.o Distrito Naval; vice-almi-
rante José Uzeda de Oliveira,
Em nome dá Marinha, agra-
deceu a homenagem o vice-
almirante Hllton Berutti Mo-
reira, pelo Jockey Club, falou
o vice presidente Adayr El-
ras de Araújo.

PREÇO RECORDE - Ma-
tatlna, uma filha de Orey 8o-
vcrclgn e Znngare, de on-
ze anos « cheia de Crcpello,
atlnKlu o preço rocorde de 60
mil f(tilri*i„i (cerca de 705 m|l
cniwiro*), nou leilões de New-
market,

II I !,¦__¦
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PROTOTO NO BOTAFOGO
— A goleada diante do 8eo
Paulo e que tirou do Botafo-
go qualquer chance de con-
qulatar o campeonato brael-
íelm, causou imediata reação
por parte de um grupo de
mala de 30 associados do du-
be. Reunidos ontem á noite,
após o Jogo, eles redigiram a
seguinte nota oficial: "O qua-
dro oocliil do Botafogo de Fu-
tebol e Regatas, Inconforma-
do com a perda de três cam-
peonatos aonsecutivoe, vem,
de público, manifestar o eeu
repúdio á venda do atleta
Paulo César Lima. Lembra o
quadro toctal que há cerca de
fids meses, por ocasião do
desfecho do campeonato ca-
rloca, o jogador Janzlnho era
acurado, pela própria direção
do Botafogo, de fazer corpo
mole para não disputar a fl-
nal contra o Fluminense, A
desagregação do Botafogo 4
fato Iminente e que só pode-
rá ser evitada com a tomada
de pcdçfto urgente, por parto
de eeu Conselho de Benemé-
ritos,. para que, ainda em
tompo, se evite hoje o desse-
tre completo, com a consuma-
ção da venda de Paulo Oé-
6ar".

JOGO VIOLENTO — A prl-
meira partida decisiva da Co-
pa Mundial de Clubes Com-
peões, entre o PanatlnaikoS
(Grécia) e o Nacional (Uru-
gual), terminou empate em
um gol e foi disputada em
Atenas, ontem, dentio de um
clima de excessiva violência.
Tanto que o árbitro brasllel-
ro, José Favlle Neto, viu-se
obrigado a expulsar o zaguel-
ro uruguaio Morales, que
atingiu violentamente o za-
gueiro Temaras, sendo este
retirado do campo em maça.
O resultado beneficiou o Na-
cional, pois fará o segundo
jogo em Montevidéu.

NATAÇÃO AMANHA — Co-
meça amanhã, pela manhã,
com os disputas eliminatórias,
o Campeonato Carioca de Na-
tação Senlors, presentes na-
dadores de apenas cinco clu-
bes: Fluminense, Flamengo.
Botafogo, Gama Filho •
AABB. O Fluminense está co-
tado porá chegar ao titulo de
tetra campeão da cidade,
porque a sua equipe venceu
a maioria dos titulos disputa-
dos pelo calendário da Fede-
ração. A novidade na compa-
tição será a presença de Jo-
sé Silvio Fiolo, em boa forma
física o técnica. As provas fi-
nais serão disputadas à noi-
te — 20h30min — na piscina
elevada do Botafogo. O cer-
tame prossegue sábado e do-
mingo, pela manha e à tarde.

YUSTRICH NO CRUZEIRO
— O Sr. Carmine Furlettl, dl-
retor de íutebol do Cruzeiro,
disse mais de uma vez que
Yustrleh não era o treinador
ideal para um clube-como o
seu, dono de um elenco "cheio

de cobras". Agora o presi-
dente Felíolo Brandi resolveu
contratar Yustrleh e o direto»
ficou multo contrariado, re-
cusando-se até a participar da
reunião para tratar do assun-
to. Mas o presidente nem
quis esperar o regresso do
técnico Orlando Fantoni da
Argentina \ e afirmou que
Yustrleh dirigirá mesmo o
Cruzeiro, em 72.

Ninguém está querendo perder a Olimpíada
Os alemães estão surpresos

com a receptividade que vem ten-
do a venda de ingressos antecipa-
dos para os Jogos Olímpicos de Mu-
nique, em agosto. Principalmente
no exterior, os responsáveis pelacompetição não esperavam tamanho
Interesse por parte do público, tra-
(luzirto pelo número excepcional de
reservas já feitas, através das com-
panhias de turismo.

E 6 preciso esclarecer que só
existe autorização para a venda de
ingressos quando o comprador com-
prova.possuir alojamento para as-
sis tir às Olimpíadas. Os alojamen-
tos tanto podem ser em hotéis ou

em residências particulares, dentro
da cidade de Munique e cm suas
cercanias.

A Comissão Organizadora dos
Jogos Olímpicos informou oficial-
monte já ter arrecadado 10 milhões
do marcos com a venda antecipada
de ingressos. Superando a expecta-
Uva dos responsáveis pela Comis-
são, 550 mil ingressos foram ven-
didos no exterior, em apenas ai-
guns dias, logo após o seu lança-
mento. O total de ingressos dispo-
níveis para estrangeiros alcança
1.250 mil e devem ser esgotados
muito antes do inicio dos jogos,
previsto para o dia 26 de agosto

próximo, ou seja, dentro de pouco
mais de oito meses.

Ató o momento, a Comissão
Organizadora pagou seis milhões
de marcos a hotéis e a particulares
de Munique, pela hospedagem dos
torcedores estrangeiros que presen-
clarão as Olimpíadas. Os Estados
Unidos são o pais para onde foi ven-
dido o maior número de entradas
— 85 mil. Logo depois vem a lu-
goslávia, com 48 mil, enquanto o
Japão e o México, organizadores
das Olimpíadas de 64 e 68, já re-
servaram 30 mil e 13 mil, respec-
tivamente.

Ainda nào se conhecem as ven-
das efetuadas no Brasil, mas sabe-
se que existe também uma procura
surpreendente, o que já obrigou os
responsáveis pelas nossas organl-
zaçoes de turismo a realizarem
viagens extraordinárias a Munique,
a fim de solicitar reforço das re-
servas, junto à Comissão Organi-
zadora.

O total de ingressos colocados
à venda — para a Alemanha e ex-
terior — atinge a 3.600 mil. In-
formações oficiais indicam que cêr-
ca de dois milhões estarão adquiri-
dos, até o final deste ano. Por és-
te percentual de quase dois terços

pode-se aquilatar, desde agora, o
êxito turlstlco-esportivo das próxi-
mas Olimpíadas.

Este sucesso antecipado deve
ser medido também pelo cuidado
que os organizadores da competi-
ção emprestam a tudo que a ela
diz respeito. Tanto assim que as
principais obras relacionadas com
os jogos, na cidade de Munique e
cercanias, já se encontram termina-
das ou em fase de acabamento. As-
sim, os dirigentes alemães poderão
dispor de um bom período, antes
do inicio das Olimpíadas, pari rea-
lizar testes e corrigir possiveis de-
feitos nas instalações. .* ;
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A sete quilômetros da Vila. Olímpica serão disputados os jogos de basquete

Futebol-arte do Cruzeiro
sofre ameaça de Yustricli

Natal, pela direita, centrando bo-
las para a área. lima, pela esquerda,
fazendo o mesmo. Pelo meio, Tostão,
Dirceu, ou qualquer outro, tentando
desesperadamente alcançar a bola, no
meio de beques enormes. O futebol
artístico do Cruzeiro tem data certa
para acabar; dia 4, de janeiro, quan-
do Yustrich der o prímei-ro treino,

Sirocurando 
ensinar aos internacionais

ogadores do time a melhor maneira
de se chegar ao gol adversário.

O presidente Felício Brandi, mes-
mo autorizando seus auxiliares a pro-
curarem um bom técnico no Rio e em
São Paulo, já firmou seu ponto- de
vista: precisamos é de um homem
forte, um Homão, para cuidar da dis-
ciplina dos jogadores. Esta semana
ainda — quando os outros diretores

aparecerem para discutir as propostas
de Zizinho e Zagalo — a sorte do CrU-
zeiro já deve estar lançada.

— Dei autorização para procura-
rem outro técnico, mas. no fundo, que-
remos mesmo é Yustrich.

Felício Brandi, o todo-poderoso
presidente do Cruzeiro, não admite
que sua vontade seja contrariada. O
clube está fazendo uma concorrência
para ver qual o técnico mais barato.
É o que êle faz questão de dizer. Mas,
na concorrência do Cruzeiro, as car-
tas estão marc?das. E. mesmo contra
d vontade da maioria, Felício voltará
a vencer, contratando Yustrich. mes-
mo que iss**» custe muitos nroblemas
ao time de Tostão,- Yustrich. no ber-
ro, promete fazer Felício Brandi feliz.

MENSAGEM DE NATAL
O Sindicato dos Distribuidores e Vendedores de Jornais

e Revistas do Estado da Guanabara, em nome. de seu pre-
sidente abaixo assinado, e demais diretores, ao ensejo da
aproximação da maior data da cristondade, formula a todoi
os seus associados, noa ilustres diretores de jornais e revistai
e seus dignos colaboradores, às entidades coirmãs, às exmas.
autoridades federais e estaduais e a todos quanto labutam
nas lides do jornal, um \Fellz Natal e um Ano Novo pleno
de prosperidade, suplicando a Deus Todo Poderoso que es-
tenda suas bênçãos ás exmas. fâmulos no propósito de que
o ano de 1972 seja da paz e concórdia entra os homens de
boa vontade em nossa terra..

Blo de Janeiro, 8 de dezembro de 1971

ELIAS DE JORA — Presidente

na onda
da moda jovem!
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a garantia séjkd- de 1 ano
é àsua garantia, exija-a."

SENADO FEDERAL
CPLSFII

Jornadas de preços n.°s 01/72 é 02/72
.-¦•¦¦¦,. ' " 

\, ¦ -• * í ¦
Comunicamos aos interessados nas Toma-

das de Preços em epígrafe, para o*, fornecimento
de cartões e papéis para o Serviço Gráfico, e de
móveis de escritório e estofados destinados ao
Anexo II do Senado Federal, que os editais re-
lativos às mesmas se encontram à disposição
dos interessados, na Diretoria do* Patrimônio do
Seriado Federal.

Brasília, 13 de dezembro de 1971

JOSÉ SOARES DE OUVEIRA FILHO
Diretor do Patrimônio

48290

SENADO FEDERAL
7 r CPLSF
TOMADAS DE PREÇOS HRS. 27,28,29,30 E 31/71

Comunicamos aos interessados nas Toma-
das de Preços em epígrafe, para o fornecimen-
to, respectivamente, de instalação e aparelha-
gem de ciriemk do Anexo n — Bloco B, sonori-
zação e sistema de tradução do auditório do
Anexo II — Bloco B, instalação de 572 poltro-
nas anatômicas com dispositivos elétricos, insta-
lação do sistema de alarme e circuito fechado de
televisão do Anexo n — Bloco A e instalação
do sistema de sonorização do Anexo II — Bloco
A e B, para serem abertas no dia 30/12/71 a
partir das 14,30 horas, que os editais relativos
as mesmas se encontram à disposição dos inte-
ressados, na Diretoria do Patrimônio do Senado
Federal (8.° andar).

Brasília, 13 de dezembro de 1971
JOSÉ SOARES DE OUVEIRA FILHO

Diretor do Patrimônio 48291

A quem é Flamengo
e à capital do futebol

A Comiwão dt Asi-moria t Planejamento
vem M congratular com a maior torcida do Bra-
dl pala contratação da Paulo Cotar.

O merecimento da iniciativa nio cabo a ne-
nhum dos abaixo-isslnado», r»tm a ontidada fi-
nanesira.

Que se louve, neste momento, de alegria, a
atitude do Botafogo de Futebol • Regatas, que
preservou os melhores interesses do futebol ca-
rloca, colaborando para a permanência de um
tricampoão do mundo entre nós. Se todos assim
procoderem, evitando a saída de craques do Rio,
logo voltaremos a posição de vanguarda que
sempre tivemos no Brasil.

Ao torcedor rufcrc-negro, portanto, a cer-
teza de que a aquisição de Paulo César é uma
conquista sua. Dirigentes e comissões traba-
lham, ajudam, mas o future do Flamengo é tão
imenso que só cabe no coração do povo.

ALBRECHT ERNEST
ANDRÉ RICHER
ARMANDO CONDE
CARLOS ALBERTO DE A. PINTO
CARLOS NIEMEYER
EDUARDO MAGALHÃES PINTO
FRANCISCO LACERDA AGUIAR
GUSTAVO SILVEIRA
HÉLIO BARROSO
JOSÉ CARLOS MAGALDI
MARCOS VIANNA
MÁRCIO BRAGA
MÁRIO TRINDADE
NEWTON RIQUE
VICENTE CARVALHO
WALTER CLARK BUENO

Governo
do Estado da Guanabara

Secretaria de Administração

DEPARTAMENTO GERAL DE MATERIAL

CONCORRÊNCIA N.° 2/71
Torr.s-íe público, p&rs conhecimento cos interes-

sadoí, que. às 15 horas do dia 23 do mês de de:em-
bro do corrente ano, ca Av. Erasmo Braga n* 11S
— & andar, Gabinete do Sectário de Administra-
çáo, será r-caüsa-da a coacorrèscd» n* 2 para a adju-
cicação de serviços de inpressío do Bole-tim Ofic&l
do Es-sco (B.O.E.), co exercício de 197J.

Os interessaões poderão obter o Edital e as in-
formações necessárias quanto à dor-snentação exigida
P3ra a habilitação de forma regulamentar, na Rua
Buenos Aires, n*"- 309 — ff» sndar (Serviço Jurídico)
e 05 esclar-ecimentcs ce Ordem Técnica no Departa-
mento Gera! ce Imprensa do Esiado da Guanabara,
na Av. Erasmo Bra,ga, HS — S-? andar.
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MUM
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^PW*^ PARA HOMBiS
J-K» «Sara
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PETEU F18CIIER, Gerente-
Geral do Carnero Inn, comuni-
ca-me que, na Delecaçio Equa-
lorlana qne virá à Guanabara
para o I Campeonato Interna-
cional de Pesca de Oceano pro-
movida pelo ICRJ, estão confir-

r adot oficialmente o* nomes doa campeões Knud Holst
(mala de 2 mil Marllns capturados), I.uli Flores (3 vêxea
recordista mundial de Atum) e dr. Gomes Llnce (especia-
lista em material leve). Peter Informa, que será mesmo
nos primeiros dias de marco próximo o Mundial de Pun-
ta Carne ro, catando confirmada x participação do Brasil
EDA, Peru, Equador e, poerivelmente, Colômbia, Vene-
xuela e Canadá. Qualquer Informação pode ser obtida dl-
retamente com Peter Flscher, eacrevendo-se para Carnero
Inn, PO Box 5589, Guayaqull, Ecuador. O escritório Ad-
venture Associates — 301 Outdoors Bnlldln»-, Columbia,•Missouri 65Í01. Phone (toll free) (800) 325-2591 —, trata
de tudo para quem quiser Ir lá.

As Regras do IGFA (7)
3) As classos de recordes s5o baseadas na resistén-

cia da Unha molhada, seja de Unho ou sintética, que foi
usada na captura.

Todos os pedidos para registros de recordes para as
classes de linha de resistência inferior a 50 libras deverão
ser acompanhados de 2 pés da parada ou empate e de uma
amostra de 10 Jardas da Unha utilizada no ato da captu-
ra. Para as classes de linha de resistência de 50 libras ou
mais, o pedido de registro será acompanhado de 2 pés da
parada ou empate e 30 jardas da linha. Caso tenha sido
usada uma linha dupla, 5 Jardas da Unha utilizada e mais
5 jardas da linha única ligada a esta seção deverão acom-
panhar o pedido. Caso tenham sido utilizados menos de 5
pés de linha dupla, toda a seção de Unha dupla deverá
ser incluída no comprimento total necessário para as cap-
turas das classes de linha de resistência de até 50 libras.
Xo caso de linhas de resistência superior a 50 libras, do-
brar o comprimento exigido no caso anterior. A amostra
deverá ser uma só peça.

Nos pedidos de registros de recordes em equipamen-
tos leves, todo o conjunto deverá ser remetido para apre-
ciaçio.

Adendo: Se duas Unhas de resistências diferentes, cos-
turadas ou amarradas juntas, forem utilizadas para cap-
turar o peixe, essa captura será classificada de acordo com
a linha de maior resistência das duas, sendo que deverá
ser remetida para apreciação uma amostra de cada Unha.

As Unhas serão testadas por uma empresa profissional
de tese e os pedidos de registros serão julgados de acôr-
do com o teste da linha moUiada.

Nota: A JGFP só testa linha que se relacione com
os pedidos de registro de recorde.

No rastro do Rinoceronte (2)
•Além das três espécies africanas de Rinoceronte, das

quais falei semana passada (Xegro, Branco e variante do
Branco), outras três compõem essa mal humorada íami-
lia, vivendo em outro Continente — a Ásia.

O Grande Rinoceronte da Índia (Rhinocerus Unicor-
nia) é a maior espécie asiática, atingindo a altura de 1
metro e 70 no garrote e o comprimento de quase 4 metros;
a pele nua, com tubérculos, apresenta certa número, de-
pregas, que formam uma armadura. Possui'1 apenas um
chifre, que não ultrapassa 60 centímetros de comprimen-
to. Outrora muito comuns no norte da índia, sáo atual-
mente uns poucos exemplares, espalhados pelos desertos
do Nepal (Bengala Setentrional) e em Assa.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO.
I EXÉRCITO — 1? RM — SSMR/I

1.a Circunscrição de Serviço Militar
RELAÇÕES PÚBLICAS' W A

Exercício de apresentação da reserva do ano de 1971

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ESTÃO CONVOCADOS PARA O EXERCÍCIO DE APRE-

SENTAÇAO DA RESERVA NO PERÍODO DE 9 A 16
DE DEZEMBRO:

1. OFICIAIS R-2: Armas e Serviço dc Intendcncla — At*
30 anca de idat^e; Saúde e Veterinária — Até 35 anos de
idade.

i. ASPIRANTES — OFICIAL R-!: os declarados nos anos
de: 19SS — 1SWT — 1968 — 1969 — 1970.

LOCAIS DE APRESENTAÇÃO: v
Com destino — Nas Unidades de destino. / .
Sem destino — Na SSMR-1 — QG 1.» RM./

3. PRAÇAS: — Reservistas de 1>, 3.» categorias das classes
de: 4.7, 48, «9, 50 e 51. — Reservistas de classes anteriores
a 47 licenciados cos anos de: 1967 — 1968 — 1969 *-
— 1970 — 1971.

LOCAIS DE APRESENTAÇÃO:
Licenciados por unidades sediadas na Guanabara —

Nas unidades d* oriíein.
Licenciadas por unidades:

sediadas fora da Guana- f. »•¦ rã nSM
bara; ,
•t-„M.,<«. ,,«,..,. J Rua Monsenhor Ma-LnJdadej extintas. < noe, Gomts> x
VrJdades que mudaram — SSo Cristóvão

de sede para fora da GB l

RESERVISTA. CCMPRA COM O SEU DEVEU APRESEN-
TANDO-SK PARA O EXERCÍCIO DE 1J7I

RESERVA FORTE: BRASIL GRANDE
Prestir-e cox. r.:a preícr.ça as homenagens que serão

tributadas ao Patrono do Serviço Militar, o Inslgne Brasileiro-OLAVO BIXAC-, promovidas pela LIGA DA DEFESA NA-
CIONAL. a serem realitadas co dia 16 dei. 71. às 10 horaa,
ao Passeio Pibiíco. nesta Cidade. 31313
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A alegria do Botafogo durou muito pouco

I

I 
¦

Durante um
tempo, Djalma
pias foi um
zagueiro firme
nas rebatidos e
¦seguro dentro da
.área. Mas,
quando a
marcação passou

Sara 
homem a

ornem êle'sumiu. Mostrou
que nõo tem
mais pernas e,'<\por várias vezes,'iíerfo fez o que

\\quis, até gols.

, .k.^iui.mjiw1 i »¦¦¦¦);".r.T in ti—u—r—r ___»--->_»«--_--_¦-». ,....._;....'.-.».,¦- 4 Em poucos minutos, uma aqüfcpt <|Ui mtoam l*m\\« VMVGfo p&t
1 a 0 se transformou Inttjiraruwt*. PwvlíHNüí m\ e*.W|>o.
seus jogadores desaprenderam t.Kfc> e Kn am $v>.«*_v.ô*

impiedosamente por 4 a I (escore (QM&nl ^ia v> __<\*__st ia).
Agora, a situação ficou t>em mais çtttte& ftWft itàfc iWttt quas-»

Impossível. Se quiser ser campeà<.\ O _K*í*tojK) twa ^v»
derrotar o Atlético, domingo, por uma <_ttM%(_$i \to sa.* Mife

Se vencer por um escore menor* o tituto t.C&,'À eew $ Slo
Paulo e, se perder ou empatar, a testa #wá \1ò A..ét.co.

o que aconteceu com o Botafogo, ontem i
noite no Morumbi, íoi ate certo ponto surpweur
dente. O time vinha jogando bem. ..i-putamlo .te
igual para lijua. a parti-la com o São Paulo, e ctve-
gou inclusive a marcar o primeiro gol. con_iuu-
tando unia vantagem nupomutissuna. l>e i'ej,HfU-
te, mais precisamente após o empate, a equipe ruiu
por Inteiro. Daí em diante, o Botafogo que os toi>
ceclores viram (no estádio pela televisão^ uáo (oi,
mais aquele time cheio de força de vontade dos
jogos contra o Palmeiras e o Grêmio. Os jogadotwv
parecendo despreparados para sustentar o pl.a.i— o 1 a 1 era excelente — ficaram totalmente
desorientados. Os homens de defesa, priucipalmen-
te, falharam inúmeras vezes ate que o marcador
atingiu a goleada de 4 a 1. O Botafogo dos últimocí
minutos da surra histórica que tomou ontem foi
um autêntico bando. Um amontoado de jogadores
bisonhos como Careca, Valtencir, Carlos Roberto e
Marco Aurélio, e de outros que iá deveriam ter
pendurado as chuleiras. como Djalma Dias. V ou: *¦
jara e Nei Oliveira.

O primeiro «oi da partida surgiu aos sei» ud-
nutos do segundo tempo. Paulo César, apoiaudo
o ataque, empurrou para Zequinha, nas costas do
lateraí-direito Gilberto. O ponteiro, ua corrida,
avançou alguns passos e centrou forte e rasteiro
para o meio da área. Nei vinha entraudo sòiiivho _•.
de pé direito, tocou forte. Aos lt> minutos, oorem,
veio o empate que desmontou o Botafogo. Gérson,
do bico esquerdo da área, cruzou alto sobre a área.
Ubirajara saiu e deu um soco ua direção da meia-
lua, onde Forlan, que vinha no apoio. apanhou o

Lola treinou muito bem
A atuação de Lola, no treino que o Atlético

realizou ontem, foi tão surpreendente, que 
'IW 

já
não sabe mais se Spencer continuará como titular.
Lola, recuperado da fratura de uma perua, marcou
dois gols e ainda fèz outras excelentes jogadas. O
treino, levado muito a sério pelos jogadores, agrar
dou bastante a Telè. O técnico, em priucipio. está
pensando'em revezar Lola e Spencer, deixando o
titular atual para entrar no segundo tempo. Mas
tudo só se definirá amanhã, no campo da Petro-
brás, no Rio, quando o time fará seu apronto füial
Apenas Ronaldo — tratando de uma iniecçào in-
testinal — e Cincunegui — praticamente dispensar
do do Atlético — não participaram do coletivo.

vebo.$_ m.W.V * _Mitm> %& minutos depois,
após. um» few^èW* m -StoNíí-Çít w.e uma falta por
lm ^ ^ _M*s.»*Hi! «...i ___» PauIo. Toninho
ta^oí* .f^to *;*. }pW _táfc.*«. è. Apanhando a dpfc-
sa _&iíWíg_..\ iiv.^*\*Wii6V!t* âM^Xf-i-àfe, lYjaiivi.
_>%>, ív* W-^te^W" fc*.,.... ..a _..«.<_<. e o pon-
teiros v*»M» tÁ fcx<_ « .w»to1_>ò <_<. tocar pelo la-
do d» VHwpa qpafe ___tf-._lM-.u-A a bali?» em de-
sesvórw $_& _$.«__*&* VftAis .A-V-íi veio o vk.vo gol:
Verto p*W0i* yw ?vH W» .AtèVA. da Avea, e cruzou
NftJtafeQ e .w .* pt% * Hti-ftl .to yvf-iA.ti. Toninho
vào> ywte.ii* stos*.?** NJttôK ^vw. ò lado do pé só fh
ta&X&g a ís^ fò v^v^jw ,_e V^i-ajava. Aos 41, fi
uaJtm«níe», ^ps % v^to g& Vnm pmm por
Pauío- César- m vvwtôi. * -èWftteâ psva a sempre
ftfòXfòftft a,m <,.,. .V>.*..\_fr\ .-ialms IMas ..ào es-

I tav* tá», ?<<__ Vasto**» #ò ^ _wnseqüei.temeiite. Ter-
tOt ds« W» ^'Jfífífè W»*^ ¥í>.*è <ín dê oavriviho. jogou
a tví» y*x* d _V.¥n_,. »d*>, _^_es de UbivAjara. Para
(.v Bi.^iCog<.\ <i$fc |íi_g^\ Vi«. >*è__. pi-imeiro tempo e

j um segUi*Jwi _$tf!$íò WÍNW..*, í> fsoovè foi até mo.
dííSto» CiVsV) OM **& ífò.!! S-è.ií>m niais judios para
o SãOi _*!**-,. «» Wt «w* qt& tem eslvatégia de
$£$ —. » «m «m^ wi^òt p» tim time que
Uâ» trem ..çm 3»^^^ ^vi bomeiis de meio-

ii can^Ov. I

BOTAF\>QO —
4
 1

toiH_W>- >»!«•««,>*. M* AWifc^flít M»v<[iM* — m_\_ll»-

SiVV^ >?>\V*.sN >_nv«», _v.\,i,y», >a,ynnrt. ArHfi_o <*<_-
HHk\ lütimitK: Kv+iU*Hi, Wrttí*; \-*Mb, 1->WhM- (Pdnlo),
KiHÜuih* <t ¥>v\*Vii.,

»_*.H WWvV ~ Vkfrt-iH»*». OniiVi tv**.-, \_jn1m» m»»,
N"ji. Cv»»*)^»**,. Vi..**Mr; *'*>•)<-» í.A>«Tf<,, M»r«> Aurélio
((ljtfflt#í ^*>. S»^,^ \7htjtiliib*\. ,.(...yin>K» * tTllWí*..

(,\<S.Ji, -__. t* VWttí^: Vi»; (, mJn>. Vtvthn <\6 rttn),
\w«w. kW wífcS Swt-hU <ín witn> <t TM-tn »<•« (41 min).

tM8,\ _» vi«* W.#s.«>.
—,...-_._i-r.

Festa no Fia: Paulo Gésar assina
Um verdadeiro presente de Natal para uma torcida que neste
ano só colheu decepções. Depois de muitas contratações sem

êxito, o Flamengo resolveu entrar numa política certa. E é
com Paulo César, que assinará hoje à noite o contrato, o

início da reformulação que será feita no futebol da Gávea.

Atenção torcedores do
do Flamengo. Hoje, às 19
horas, na sede do Morro
da Viúva, o time estará
dando o primeiro passo
em busca da sua confian-
ça. Paulo César, compra-
do ao Botafogo, assinará
o contrato que o incluirá
definitivamente entre os
craques da Gávea. Os di-
rigentes garantem que es*
sa é a primeira de uma
série de contratações. De*
pois de saldadas as pres-
tações com o Botafogo, o
clube partirá para a com-
pra de outro jogador de
categoria.

Ainda há torcedores
que só acreditam na ida
de Paulo César, depois de
verem o contrato ¦ assina*
do. Minai, eles têm suas
razões. Desde a posse de
André Richer, essa é a
primeira grande contrata,
ção. O único jogador ad-
quirido pelo Flamengo,
anteriormente, foi Sama*
rone, mesmo assim, na
troca, o goleiro Sídnei foi
.para o Coríntians. Mas a
posição de André Richer
no clube dá margens a que
isso aconteça. Depois de
anunciada a compra de
Paulo César, Richer fêz
várias reuniões com con-
selheiros e dirigentes, ex-

plicando os pormenores
da contratação. E se não
houvesse a interferência
de componentes da Co-
missão Especial — inte-
grada por rubro-negros
influentes — a transfe-
renda de Paulo César po-
deria ser desfeita.

Alcindo, ponta-de-lanqa
do Grêmio de Porto Ale-
gre, participante da sele-
ção brasileira em 1966,
será o próximo jogador a
ser comprado. Os primei-
ros contatos já foram
mantidos com seu clube.
O Flamengo mandará pe-
Io goleiro Gélson, da se-
leção olímpica e que esta-

va treinando na Gávea,
uma carta para os diri-
gentes do Grêmio. Sama-
roné ou Fio podem ser in-
cluídos na transação. __
também possível a volta
de César, atualmente no
Palmeiras. O Flamengo,
nesse caso, ofereceria ax
troca por Zanata, há mui-
to tempo pretendido pelo
clube paulista.

Na tarde de ontem os
jogadores foram ao clube
para receber o salário
e o aviso • de férias. Al-
guns ficaram aborrecidos,
pois o clube não pagou o
,13.° salário. Para isso, os
funcionários do departa-

mento de futebol alega-
ram que eles receberam
o 13.° durante o ano. par-
celados em seus venci-
mentos.

Fio, que terá seu con-
trato terminado no dia 31
de dezembro, não foi pro-
curado pelos dirigentes
para a renovação, O joga-
dor disse não se importar
com isso. Só sabe dizer
que irá pedir alto para
renovar. Realmente a po-
sição de Fio é justa. Está
no Flamengo há 11 anos e
nunca conseguiu fazer um
bom Contrato.

Paulo César vai
êàr, hoje à noite,
à maior alegria

Íue 
a torcida de

lomengo teve
<vn mi. Âs 19
horas estará
fissinanda o
controto que e
í_.'<i de veí porá
o Gávea. Os que
sofreram até
tiqarti, com tim
í/W sem brilho,
têm a esperança
de nwas glórias.

I !

-o melhor serviço Ç

CGCMF 33.228.024

Sociedade de Capital Aberto
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO
Os Senhores Acionistas estão convocados

para comparecimento à ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que será realizada no pró-
ximo dia 20 de dezembro, às 09:00 horas na se-
de da Sociedade, na Rua São José, n.° 90 — 17.°
andar, onde deverão tomar conhecimento e' de-
liberar sobre:

a) Proposta da Diretoria para distribuição
de dividendos correspondentes aosí re-
sultados obtidos no 1.° semestre do exer-

. cício social; .
¦ 

' 
• 

¦

b) Parecer do Conselho Fiscal; .

c) Outros assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 1971

PELA DIRETORIA

•tapetes
cortinas •

G6|-

WILSON LEMOS DE MORAES
Diretor Presidente

48283

Diariamente, na seção "Altas/Baixas", o Diretor Eco-
í nômico analisa as fichas técnicas das empresas, em des-
; taque. nos negócios das Balsas de Valores, seiam elas

integrantes ou não dos índices de valorização. Juntamente
< com o análise, quadro das altas o baixas do dia.

tornar a vida dos outros um pouco
melhor, é a nossa especialidade
W Desde 1922, de'coramos residências e empresas.
y Dia após dia, estamos entrando em novos lares,
escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, promovendo

•beleza, .conforto e mais calor humano. Hoje, nossas ,
sugestões são para você. Chame-nos sem compromisso.
tapetes • forraçõçs • cortinas

• estofados • objetos de adorno

À vista: os melhores descontos.
A prazo: 7 meses sem juros.

Lajas he/iTLancks
Centro - Rua Sete de Setembro, 186 - Tel. 221.3314 • Copacabana - Rua Barata Ribeiro, 135 - Tel.
237-7556 • Tijuca Rua Conde de Bonfim, 41 Tel. 254-3244 • Méier Rua Hermengarda,13t Te!. 24.-s tís

CASA DOS TAPETES
Cenlro«Ay. Gomes Freire, 559 - Tel. 232-6888 • Copacabana-Rua Barata Ribeiro, 200 - Tel. 256-4933

- Rua Barata Ribeiro, 662-A - Tel. 235-5577 • Méier - Rua Hermengarda, 131 - Tel. 249-8355

*. v
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Caixa Econômica Federal
AVISO AO PI BI ICO

v EMPRÉSTIMOS HABITACIONAIS
A Caixa Kvoíwmi .a. ^Wí^a). •_* ^?St\ <&, <3f_*'Wi_i_(Vií --*- ^nViíift «s s _us
elieí-tes do Sistema .!_»_?*}<_«;* dfli „íf%>i'.«>Í5í., * e^rt*f»_._*i*. í. Ctei-êneia
de Habitação * Sídouno* — $v>Wr o* >fc<_Aíi'í.í?K á* ¥>!».*.. s_.bri.oj.. Ao
Ediiício <Ja Nova $»*}>* «_>&$& $£» __X-. -X_._..rt)h_._ SsÃíSs», >. f^vlir <ie
3 de .-__«_«> do X91\ no,tas&ip. <Js& * &. ¥_ _!__...>, *ò'fíi * -òIvj_1 i\.. <__
ruaaííwtar sua qpV'."hj:

t.a —. t><jia&nom wnüs^da. jkís**.<_V*** ^*i-Bft-ttótfe. %.
1..3 — ç«ía, t$&5ação, dç, _#}!&) ^ Ç#S.Í$. $Ki>k *fiS#«í sú» -ih-idu.

A íú» de çrojíOíviosaí;- wk ?>*8ífií.f»}¥fÍR) _#K*l^_t%, -6% *.i_ftt<>_ -lèvèrfio
comparecer mijajdoi <ie 0»"OV* <f> ^í-ífWlf.W., >J**«í^i_(\*iitos <is roníia w-miliar e da WÍtifi» ÇfiO^ft!^ íjs)^, 9Í_*_HsVi_.h Vi^vA^m.ntí • setjuint*ordem: v

NC-_ti£&0 1X>* CWíl^X*^ mxm m «AMvAK«c_MteNTo
de WO.Wi * J,Q*.t«* %..<li_st_t% Í.OS.TS
de IQS.531 a W..7.*}. V.Q.MÍ!* $M 74
de .Ol.m * _.>-.W; \M-M % -IM.ÍS
de W.íMJ. * 3.*.330i %MM k $M 72
de 308.S31. a. _0*._;'?.Q) 'iMM * >%.Ò6.7Í
de .03.37_t ea» òia..:» %MM * &..07.72

3. Os clientes <iuo wetsnsisw^ wífts- ^aift %"_íf.»!«í;líè 3lb ^ièb 'te súh cont»
vinculada ao ITundo <te Qf^ftffífei ^ l%»if»_ ^ -J__V-í«, -fltvft-fiò spwsen-
tar, além dos docuflj^Kos, rj^^io-f*}^? _* ij^Uti '4., ^hitWrk 'pròflssteniil,
devidamente atualiaada, oi*. ^RC^ííiiffi 4ík ^fí^sk :«»f.lí*'fiáé % nom* Ao
empi-egado, sua qu**isíi|.4> dft Oi?>ft.>f(«>. Oj ??_•%_* l_*f__>-i.S-fò * * .-.Rènei*
Oiide se euAtt-iísss. sv* oopía xifKHÍWM». s
Os cliente ave aâo aw*.$*>Ktt. % .««^XO^gi,, \HS_>físsííif!ííh.è ti*^ dstíis
acima íi\a<Jas, terão WUjj, «»_1_$RA "BiWíÈfflífe íWis %'í.ii»ls *6_i_llç5*s Ao em-
préstimo, perdetKJo o <$«_»-«_ _* o^ão» OÍÍK*}.!^.

i. ^-Sh-.. ¦;_____»__.



'^mm^mm****»****'*'**i'»'~-——*————— nlni>||||||)|[|(M||<||^ w_r ¦ iiimi-i-iiiirri-Miian .1 a_i_L_jijiu»ii..n.-in*-ni-pn iijf m iti. j._._i._ .. ,ii..jí._.h.i».i_.l.i _...i  . j.._i.i _...._ i -1. .11:1. . 1 11 1111 1 lli.i " 11 1"" - "(TT". __^^umm^^a^mmmmíí^mu^umm^^_^^_^ ¦¦

SUÜGXO
Rio do Janeiro, quinta-ftira, 16 da dezembro de 1971 — Ano LXXI — Nx 24.136
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IPedágio pode aumentar preço do

transporte na Rio-São Paulo
' 
"¦ > 
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A |uirtir «U>^
primeiros dias do
próximo ano o DNER
vai cobrar pedágio
nn Hío Sao Paulo.
Os preços variam
tle (>$ &Q0 a
Cr$ 10,00. Com as
taxas, o ensto dos
transportes de
passageiros ©
carga aumentará.
Os .Sindicatos já
começavam a se
movimentar e
opinaram pela
sugestão adotada
na Via Anehieta:
pagar o frete como
despeja extra.

A partir dos primeiros dias
de janeiro do próximo ano, ainda
sem data certa para começar, os
ônibus de passageiros da linha Rio-
São Paulo pagarão Cr? 20,00 por
cada viagem, enquanto os cami-
nhões de carga de maior porte te-
rão uma despesa de Cr$ 40,00 pa-
ra o mesmo trajeto. É-a cobrança
da Taxa Rodoviária ou pedágio,
que será feita em quatro postos
distantes 100 quilômetros entre si.

Os últimos acabamentos no
pôstò de Viúva Graça, no quilôme-
tro 44 da Rodovia Presidente Du-
tra, já estão sendo providenciados
e o equipamento eletrônico vem
sendo testado rigorosa e regular-
mente pelo jjessoal encarregado da
instalação do material. São 11 bo-
xes com dez pistas — cinco para
cada sentido de direção.

A COBRANÇA
De um a dois minutos é o tem-

§0 
médio que cada motorista per-

erá no processo de pagamento do
pedágio, em cada (um dos quatro
postos. Como dizem os técnicos do
DNER, será apenas 'fo tempo de
pagar e yeceber o troco, se hou-
ver". O niateriaí usado nos postos
permite um andamento semi-autò-
mático do processo de cobrança.

Quando o veículo se aproxima
do boxe, o encarregado pela caixa
da pista para onde se dirigiu o veí-
culo, registra imediatamente o ní-
vel do auto. Um painel luminoso,
logo à frente, aponta uma luz ver-
melha, logo substituída por outra
verde, assim que o veículo é qua-
lifiçado. O carro entra no box e
paga o que a Caixa Classificadora
indicar. Este instrumento possui

um outro painel com as oito indica-
ções das categorias possíveis.

Se acontecer de o pagamento
não corresponder ao nível do veí-
culo, a irregularidade será aponta-
da a seguir: quando o carro arran-
ca, ainda no interior do boxe, exis-
tem dois tapetes, sob a pista: o me-
nor controla o sistema de rodagem
do veículo e o maior serve paraapontar o número de eixos, o queé feito através de um sistema de
abertura e fechamento de conta-
tos. Caso o registro da Caixa tenha
sido correto, o carro seguirá nor-
malmente. Se houver erro, os dois
tapetes acionarão um sistema de
alarma. Toda a responsabilidade é
do funcionário que controla a Cai-
xá Classificadora.

A CLASSIFICAÇÃO
À distância, os motoristas se-

rão orientados por sinais, coloca-
dos na entrada da pista de cada
box. Esta orientação servirá, prin-
cipalmente, para as pistas centrais,
números 4, 5, 6 e 7, que foram
equipadas com quatro tapetes, dois
em cada sentido, ao contrário d?s
pistas números 1-, 2, 3, 8, 9 e 10,
que só possuem dois. Estas últi-
mas pistas só funcionarão em um
sentido, enquanto que as centrais
poderão servir a ambos. O sinal
servirá para prevenir qualquer aci-
dente motivado pela inversão de
mão do box.

O painel da Caixa Classifica-
dora instalada em cada box tem
oito categorias: 1 — veículos de 2
eixos e 4 rodas; 2 — veículos de 2
eixos e 6 rodas; 3 — veículos de
3 eixos; 4 — veículos de 4 eixos; 5
— veículos de 5 eixos; 6 — veí-

culos de 6 eixos; 7 — veículos de 3
eixos e 6 rodas (carro de passeio
com trailler) e 8 — os veículos ofi-
ciais, que estão isentos do paga-
mento do pedágio. Todos estes ti-
pos de veículos passarão, obrigatò-
riamente, pelas pistas interiores.
Os que não estiverem nestas cate-
gorias serão enquadrados em níveis
chamados especiais e só poderão
trafegar pelas duas pistas exter-
nas, uma de cada lado.

Sob estas' pistas foi colocado
um aparelho conhecido como loop
que registra a passagem de qual-
quer massa de ferro pela superfí-
cie". A explicação é do responsa-
vel pelos serviços de instalação do
equipamento, sr. João Piai, que,
com uma equipe treinada, vem de-
senvolvendo os testes necessários
que o material deve sofrer antes
de entrar definitivamente em fun-
cionamento.1 

O DINHEIRO
O primeiro posto de cobrança

fica em Viúva Graça; o segundo
em Itatiaia, no quilômetro 153; o
terceiro fica em Moreira César, no
quilômetro 257 e o último fica em
Parateí, no quilômetro 351. Em
cada um destes postos de cobrança
os motoristas pagarão as seguintes
taxas: veículos do nível 1, Cr$ 2,00:
do nível 2, Cr$ 5,00; do nível 3, Cr$
6,00; do nível 4, Cr$ 8,00; do ní-
vel 5, Cr$ 9,00; do nível 6, Cr$ ...
10,00; do nível 7, Cr? 13,00 — car-
ros de passeio com trailler —, e,
finalmente os veículos isentos da
taxa.

O menor preço para quem fi-
zer a viagem Rio-São Paulo atra-

vés da Rodovia Presidente Dutra
será de Cr$ 8,00, taxa a ser paga
pelos carros de passeio. A taxa
mais elevada caberá aos veiculo*
de maior porte que terão, uma des-.
pesa de &;$ 40,00, por viagem. Os
ônibus de passageiros também te-
rão uma taxa alta: Cr$ 20,00.

Segundo o Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem» to-
do o dinheiro arrecadado com a co-.
branca do pedágio será usado pa-
ra reparos e manutenção da Rodo-
via Presidente Dutra. Esta obriga-
toriedade de aplicação do dinheux*
está incluída no próprio decreto
que instituiu o pedágio. A renda
anual que o DNER espera obter
com o pedágio na Rio-Sao Paulo é
de 50 milhões de cruzeiros.

Embora ainda não haja nada
de concreto, o DNER já estuda a
possibilidade de adotar medida
idêntica em duas outras rodovias:
Feira de Santana-Salvador e Pôr-
to Alegre-Osório, que, da mçsma
forma que a Rodovia Presidente
Dutra preenchem as duas exigên-
cias do DNER: possuem tráfego,
superior a 5 mil veículos por dia
— o que economicamente aconse-
lha a cobrança do pedágio *=-. %
satisfazem as condições técnicas de
uma estrada considerada ade-
quada.

FRETES
A Associação Nacional das

Empresas de Transportes Rodovia-
rios de Carga vai esperar até o pró-
ximo dia 20, segunda-feira, as res-
postas dos ofícios enviados ao Con-
selho Nacional de Petróleo e ao
Ministério dos Transportes, quan-
do foi sugerida a mesma solução,

adotada m Via Aftchíet» (SSo Pau-
l<vSaftto&\ %m 9i\\é os clientes pa-
gam as testes»'*, oe pedágio à
parte-

ô Krefeç te NTC> Luciano
Psvfecs. vh?3e ^\Ve qualquer acresci-
mo, ao, \y&($ tes fretes vai preju-
Ofear OjS q\fê {aírèVft ò transporte
em QWtras YiaSs \xsr isso é favorá-
yej a ojôfeíMc* legalizada par* não
onerav & temaí* empresas, que
tetíWKSft W*. Wotevía Presidente
Dutra já m mú 'de .fotoa.

A «¥6 agfflpa çére* de 2.500
empresas UNaus^ortadoras, das
quais ap^imatemente 1.800 ser-
vem ao, eftu Rfò-SSí. Paulo. Segun-
do h\<>r.\.*tfo do Sr. Luciano Pi-
nho» 0i séww de carros de pas-
ms q\ve. saem do Rio e têm entra-
da r^i&tíate en. São Paulo repre-
sejftta 40 W íento do movimento
da ÍSotem. ôs temais 60 por cen-
to m <x&èrtí» petos transportes
de pasmSèSvtt e te carga.

A Sttfteslií. Merecida pela As-
soeJaojto jMietente evitar um co-
lapso, á&stes serviços — a força
mato? (fo \v\Wi.,te«to da estrada —
da m%$ft\a forma que tenta impe-
djf O awttfêftto was despesas de
tvanspwte. A ^slavra oficial será
dada pMíí íNMVSetttô Nacional de
Petvó,!^ w^íãd encaitegado de ela-
bqçav: o tateVaw.entó dos fretes.
CasQ «ã© naia nenhuma resposta
até a TOQÉma segunda-feira e
coífto o fe*?\va\iaítteftto Nacional de
B^vaôas, te itodàtfem pretende co-
loçaf a VMmtoi en. prática a par-
tçr $m P^Wfeíros ííiàS dò próximo
am. a $Ffâ va. s^comendàr às em-
çtüás W a¥.V5q\\èm o meímo re-
çvvf?Ç) \wa<fe «a Via Anehieta.I

p^^:''^^K.-'-:^St-x_B§_^i_l .^jB^^H _^_BsK.^i-i- 9_B *~—r*"' ¦"" "~ "' _H^& -.^ *\v^*M_B^^^>^^^?JKy^^^^'^^?*^^^^'^-*' - ^
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CORREIO DA MANHA - Rio de Jnnoíro, qulnto-fclro, 18 de dezembro de 1071 ANEXO

cinema
DA SEMANA

O CO.NTOItMlSTA (11 Confor.
mliU) Drama franco-ltaliatií,
em cfl.-es direçflo do BernarJo
Bertoluccl com Jean Louis Trm-
tlgnant, Slelanla Sandreil. Um
Jovem torna-se um militante fa*.
clíta com a mlssilo de assassinar
um antigo professor. No Caruto
(Av. Copacabana, posto 6) ii
13h30min. 15h40mln, 17h50mir,,
20h, 22h Omln. Censura: 18 ano».

O ADORÁVEL AVARENTU
(Scroott) Americano, em corei,
dlrcçflo de Ronald Neame, com
Edith Evana. Alberto Finne.v,
Baseada mima novela de Cha:-
lcs Dlokens. Um velho avarcn-
to rccc>« a vlalta de tría espl-
ritos (passado, presente e tutu.
ro) que o fazem pensar na viu.
No Palácio (Cinelândia) ás ....
13h30m,n, I5h40mln, íThSOmm,
20h, 22hl0min. Censura: 18 ano*

ATÉ O ULTIMO MERCENÁRIO
— Nacional, em cê-res. dire.\>o
da Pen-ia Filho, com Carlos ali-
randa, Mnriene França. No Con-
dor Largo do Machado às lân,
16h40min, 18h2ümln, 20h
21h40mm. no Condor Copacabani
{Figueiredo Magalhães) no mes-
mo horário, no Pathé (Clnelui-
dia) ás 13h40mln, 15h20min, I7n,
18h40mln, 20h20min, 22h; no Pari
Todo» (Méier). às 13h30min,
15hl0min. 16h50min, 18h30nui,
JOhlOmin, 21h50mln; no Mauá
(Ramos- ás 14h30min, lBhlOm-.n,
I7h50min, 19h30mln, 21hl0mln.
Censura: 18 anos.

OS SETE COMANDOS DO IN-
FERNO (HeU Comandos) Itália-
no, em cores, de guerra, direção
de L. Merino, com Guy Madiso.-i,
Stan Cooper. Sobre a Segunda
Guerra Mundial. No Festlvnl
(Ed. Av. Central), Mascote
(Méier), Santa Rosa (Caxlis,
Iguaçu, Nilópolis)-, Sio Joio de
Meriti e no Olinda (Praça Saenz
Pena).ás 14h, i6h 18h, 20h, na.
Censura: 18 anos.

ZEPPELIN (Zeppelin) America-
no, em cftrcs, de guerra, direção
do Etlenne Perier, com Mlclia»)
York, Elke Sommer Um oficial
vai ser espião para descobrir sfl.
bre a fabricação do zeppelin. No
Odeon (Cinelândia) ás l4h, ltm,
18h, 20h 22h. Censura: 18 anos.

SO HOJE

1 FESTIVAL DE FILMES
INÉDITOS

PEQUENO GRANDE HOMEM -
Drama americano, em cores, com
Dustin Hoffman. No Tijuca
(Praça Saens-Pefia), às 
13h40min, lGhlõmin, lBhJOmln,
21h25min. Censura: 18 anos.

ESSE LOUCO ME FASCINA -
Comédia, americana, em cores,
com George Scott. Joanne Wootl-
ward. No Capri (Voluntários da
Pátria), ás 14h40min. 16h30mln,
18h20mln. 20hl0mln, 22h.

CONTINUAÇÕES

OS CASAIS (Le Coppie) — Co-
- média italiana, cm cores, direção
de Vlttorla de Sica. Mário Mo-
nlcalll, Alberto Sordl, com Sordi,
Mônlca Vittl. Três episódios com
estórias de três casais. No Ca-

pltéllo (Cinelândia), te 14h
16h30mln. 101) e 2ll>30mln, Cen-
aura: 18 anoi.

AVENTURAS COM TIO MA-
NECO — Nacional, dlrcçilo de
Flávio Migliacclo, com Mlgllac-
cio, Odete Lara. censura livre
somente ás Hh, lflli e Uh.
Depoli, ás 20h e 22h O EnUrro
da Cafetlna, nacional, dlreçüo
de Alberto Plírallae com Jece
Valadüo. Censura: 18 anos, No
Coral (Praia de Botafogo).

ARDIL 23 — Drama americano,
em cores com Alan Arkln, Martin
Balstm no vitória (Cinelândia),
is 13h30mtn. I3h40mln, IlhõOmln,
20h e 22hlomln. t

US MARIDOS (Uusbands) Ura-
ma americano, em côret, dlre-
çfio de John Cassavetes, com
llrn Gazxare, Peter Falk, John
Cassavetes. Depcls d» Irem ao
enterro de um amigo comum,
trCs homem ctsadnt resolvem
ser menos responsáveis em tu.
do. No Roma-Brunl (Praça N.
Sr.* da Paz, Sao lirnto (Niterói),
ás 14h30mln, 17h, lühSOmln e
221i. Censura: IS anos.

METELLO (Metello), Drama Ira-
liano, em cores, dlreçilo de Mau-
ro Bolop-lnl, com Màrslmo Ra.
nlerl, Otávvla Plccolo (melhor
ntriz no Festival da Cannes), TI.
na Aumont. O filho de um «nar-
quista. criado por fazendeiros po-
bres, se envelve na luta petos
ideais de seu pai. No Parls-Pa-
.'»ce (Prado Júnior, Copacabana)
Marrocos iPMça Tiradentes I,
Matilde 'Bangui, àf 14h30mln.
17h, 101i3Ômin c VSh Censura:
18 anoí.

AS NOvSAS FfiltIAs ADORA-
VE1S (Tes Grandes Vacances)
Comédia francesa em cOres. di-
reçSo n<- Jean Glrault, com
Louls de Funés, Ferdy Malne.
No-; Art-Palácio' (Copacabana
Tijuca, Méier. Madureira. Petró.
ptll-s), às 14h, 16h. lOh, 20h e 22h.
Censura: 10 anos.

VENHA TOMAR UM CAFÉ CO-
NOSCÓ (Venta t Prendere II
Caffé Da Noi) — Comédia lta-
liano, em coras, dlreçfio de Al-
berto Lattuada, com Ugo Tog-
nazzl, Francesoa Romana Coluz-
zl. .Um solteirão casa com uma
soltelrone e vai morar Junto com
as três irmãs dela. No Veneza
(Av. Posteur), is Hh, 16h, 18h.
20h, 22h. Censum; 1 8anos.

HOUVE UMA VE7. UM VERÃO
(Summer of 42) Americano, d*
aventuras em cores, direção da
Rnbert Mulligan, com- Jennlfer
0'Neill, Gary Grimes. Um adul-
to relembra suas descobertas e
anseios amorosos nume Ilha,
quando ainda «ovem. Carioca
(Praça Saenz Peiiti). Rian (Ave-
nlda Atlântica, Pasto 3), ás 141i,
lCli, 18h, 20h e Í2h. Censura:
18 anos.

TA NA TUA, O BICHO — CO-
média nacional, em cores, dlre-
ção de Raul Araújo, com Costl-
nha, Aglldò Ribeiro. Nair Belo,
Paulo Celestino. Depois de acer-
tarem na Loteria Esportiva, os
membros de uma família sofrem
o assédio de uma gimg que quer
roubar o talão premiado. No Mi-
ramar (Av. Delfim Moreira, Le-
blon, Comodoro (H.iddock Lobo,
Tijuca). No Santa Alice, às 15!i,
17h, 19h e 21h. Icaral, D. Pedro
(Petrópolis), às 14h, 16h, 18h,
20h e 22h. Censura: 10 anos.

APOCALIPSE JOE - Western
Italiano, em cores, direção de
Leopoldo Savon», com Anthony
Steífen. No Arte (Niterói), Ca-
xias e Nancy, ás 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. No Plaza (Cinelândia),
a partir dos 10h- Censura: 14
anos.

O BARÃO OTELO NO BARATO
DOS BILHÕES - Nacional, di-
reçfio de Miguel Borges, com
Grande Otelo, Dina sfat, IvS
Cândido, no Scala (Praia de Bo-
tafogo), Ipiranga, às 14h, 16h,
18h, 20h e 22h. Censura: ia anos.

A/Vl.l.o MUITO LOUCO - Co-
média nacional, em cores, dlre-
ção de Nelson Pertlra dos H.in-
Io*, com Nlldo Parente, Isabel
Ribeiro, Lella Dlnlz. Nos Metros
(Copacabana, Tijuca. lloavlslal,
1'alssanda, J6I», is Hh. I6h, ínli.
2o)i e Í2h. Censura Ltvr*.

O' CIRCULO VKRMELUO (Le
Cèrcle Rouge) — Francês. Coio-
rido. Direção de Jtan-Plcrrt
Mtlvllle, Oom Alain Delon, Tvei
Montand, Olan Maria Volante .
André Bourvll. Pollotal. No Su-
ptr-Brunl II (VlíftjUde dè Pira-
Já, 3051, ás I4h3)miu. nh. ..:...
10h30mln. 22h. Censuro; 18 anos.

O E8TRANGULAHOR DE RIL-
LINOTON PLACE (Th* Stran-
glar of Rllllngton Place) — Po-
llclal, em odhit. aireçlo de Ri-
chard Flelahor com Richard At-
tenboroigh, ludy GeeSon, John
Hort. Baseado no livro Ten
uiiiington Place, de Ludovlo
Kennedy. No drum-Copacabana
(Barata Ribeiro. Pfato 4), Bro-
nl-TIJnca (Praça batni Pefle), ás
iGh. rnii, 20h e 32h. Censura:
in anos.

O GOLPE DE JOHN ANDERSON
(The Andenon TojeM — Em cd-
res, com Sean Connery, Dyin
Cannon — Mala ume aventura
do agente 007. No Ric (Conde de
Bonfim), Rlcamar (At. Copaca-
bana, Posto 3), Urunl-Pledade,
Brunl-Miler, A^tor iMadurelra),
Regência (Oascalura), Sio Pt-
dro, ás 14b Mh, 18h, 20h. 22h.
No Plaia rcinellnelial a partir
das 10h. Censura: 18 anos

OUTRA VEZ

SEM DESTINO (Easy Rlder)
Americano, em cores, direção de
Dennls Hopper, com Peter Fon-
da, Dennla Hopuer. No Pat
(Praça N. Sa. da Paz). Britinla
'Praça Srens Pefia) Brunl-Fla
mengo (Praia do Flamengo) m
14h. lSh IBh. 20h. 22h. Censur.t
18 anos.

,007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball) Ame-
rlcano, em corei, direção de Te.
nence Young, com Sean Conne.
ry, Claudlne Auger. Mais uma
aventura do agente secreto 007.
No Copacabana (Av. Copacaba-
na, posto 4), América (Praça
Saens-P^fia), às 14h, 161i30min,
lOh e 21h30min. Censura: 18
anos.

A NOITE DOS DESESPERADOS
(They Shont Horsos, Do.i't
They?) Americano, em cores, d:-
reção ie Sydncy Pollack, ootn
Jane Fr-nda. Gig Young. No ttl-
viera iRaul Pompéia, Copacaba-
na) ás 14h30mln, lGhOOmln, ...
lOhlOmín 21h30min. Censura:
18 anos. - ^

VILLA, O CAUDILHO — Com
Charles Rron&on, Robeit Mtt-
chum, Yul Biynner No Alaska
(Av, Cooscabana. pasto 3) as
Hh, 18h. 18h, 20h, !2b. Censu-
ra: 18 unos.

BETAO RONCA FERRO — Co-
média, em cores, direção ds
Mazzar pi, com Mazzaropl. No
Azteca (Cntele) ás 141i, 10b, lUn,
20h e 22h, Censura Livre.
AS MAQUINAS QUENTES —
Americano, em cores, de aventu-
ra, direção de J. Furie com Ro-
bert Rcdford, Mlchael Pollafd. No
Vitória (Cinelândia), ás 14h,
lOh, 18h, 20h e ,22h. Censura: 18
anos.

O SOL POR TESTEMUNHA do
René Çlement com Alain De'..in
e Shango com Anthony Steftsn,
em programa duplo no Rex (Cu
nelándla) o primeiro ás 
lãhSOmin, 19h30min, o outro às
Hh, 17h80min e 19h40min. {
O ASTHAGALO (Astragale) Df>
ma francês, em cores, dlrcqao
de Guy Casarei, oom Marle.ie
) .

Jobert c Hort Buchhols. No
Optra Praia de Botafogo), Tt-
Jura-P4iare 'Conde de Bonfim,
2141 ás Hh, lOh, IBh, aoii, 2?h.
CcnsuM. 18 anos

teatro
iiuüh t IIIA l)h KOCH - D*
José Vicente, com Ivan ae Al*
buqutrque Rubons Correia l'ma
autohlogralia No Testro Ipaiiè*
ma i Prudente de Morais
Tel, 247-0704), ia 31h30mtn. 23
cruzeiros. Aoa sábados, 28.

CASA DE BONECAS - Drama
de Ibten, direção de Cedi Thlre,
com ronla Carrero, Rubens de
Falco. Roslt* romãs Lope* No
Teatro OUuelo UlU i Praça Car-
deal Arcovertíe Copauabana,
321-0308), is 3lh30mln. 12 cru-
zeiros e 6 para estudantes.

QUERIDO, AGORA NAO - Co-
média dt Ha) Cooney • John
Uhapmin. dutçid dt Sergiu
Vioti com Ari Fontoura, Fenpi
Carona. Llllan Fernandes. Dia-
na Moral No Teatro Copacabana
(At Copacabana. Posto 
257-1816). i: 2lb30mln.

LIBERDADE PARA Al BORBO-
LETAS - Comédia di Leonart
Uerthe, traduzldt. i proauzlda
por Vlctor Berbaraj Com Lour-
des Mayer, substituindo Mara
Rúbla, Graclndo Júnior, Sandra
Bréa e Jorge Botelho. Espeta-
culo apontado peli revista Time
como dos melhores no ano que
passou, No Teatro Ginástico
(Avenida Graça Aranha, Centro,
Telefone 222-4484, it 21 horas.
Primeiras duas filai, CrJ 20,00,
terceira em diante Cr| 15.00 e
balcão, Cr$ 10,00.

OIGAMIA OO OUTRO MUNDO
— De Noel Coward, com Eva.
André Villon. Duysc Lúcidi, Di-
i-içio de B. de Paiva. No Teatro
dos Artes (Epitàclo fessoa 1.857)
227-0757, is 21h30mln.

O JOGO DA VERDADE — Co-
média musical de Aurimar Roí
cha, com trls Bruzzi, Aurimar
Rocha. t:t\tz» Amaral. Suzant
Vieira, is SlhSOmtn, ro Teatro
de Bolso do Leblon (Av. Ataul-
fo de Paiva. 209-a Tel. 207-0871),

TODA FERA TEM UM PAI QUE
£ DONZELO — Comedia de Em-
ir.nnuel Rodrigues e Costlnha,
rom Costlnha. No -teatro Dulclna
(Rua Alclndo Gusnsbara, 17 —
233-3817), is 21hl5mln, •

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200
- Comédia dt Paulo Pontet; dl.
reção de José Renau, t cenários
ri' Fernando Pamplòna Com
Milton Morata, Ev» Chnstlnn
Agora, no Teatro Serrtdor (Cl-
nelándla, 232-0531), is 21 horas,
10 cruzeiros, 5 para estudantes.'

I
CORDEL — Comédia com
Isolda Cresta Luiz Carlos La-
borda, direção de Orlando
Serma. No Teatro Santa Ro-
¦a (Visconde de Pirajá, 11), i!
21b30mln.

MUSICAIS

FICA COMBINADO ASSIM -
No Teatro Princesa Isabel 
(236-3724). Direção de João Be-
thencourt, com Agildo Rlbelfo,
Pedrlnho Mattar, Perl Ribeiro,
Renata Lu, Vs 21h30mln. Até do-
mingo.

ELIANÀ, CRAVO E CANELA —
Direção de Regis Cardoso, com
Ellana Plttman e o Quarteto Cl-
do. No Teatro Glória (ao lado
do Hotel Glória,Rússcl ]
205-3436), Ys 21h. 13 cruzeiros,
estudante 10. últimas semanas.

CHICO BUARQUE DE HOLAN-
OA — Ainda, Orquettra SlnfA*
nica Br.ikileira, Isnac Karabti-he-
W»ky, Ja:qucs Klein e MPB-4.
Paro dançar, os conjuntos Wiil-
dlr Calmon e ns Zlngiirns.
No Caneclo, ás sextas e «ibodot
i meia-noite t ás quartat e
quintas, is 22hí0inln. Últimos
dias,

REVISTAS

PEOA NO OAN/.» h BOTA PRA
GANZÁ - ReVtttt. dlrcçlo di
Manoel Vieira cnm Virgínia La-
ne, Zocolé, Ana Maria Bagru
No Teatro Rival (Cinelândia
224-66251 ás 18b. Sim • 23h.

DB ONTEM, DB HOJE, DE
sempre - De Gelaa BAtcoll.
direção de Henrique Dciff, mú-
sica de João Roberto Kelly,
com Mauro Gonçalves, Mlone
Amorim e Nádla Maria. No
Teatro Nacional de Comédia
(Centro, 223-0307). ia 21h.

O KEBU a DELAS - hevltu dl*
rígida por Berta Loran. oom
Maria Glbaldl. No Teatro MUuel
Lemos (Miguel Lemos, 230-03431
Jean Jacquet, Sflnla Machado,
ia 3lh30mln.

AS GAROTAS DA BANDA —
Com Nestor de Montimar, Lei-
na Krespi, Norma Sueli, Emllla.
no Queiroz, Vera Setta. Agora,
no Teatro de Arena da Guana-
bara, (222-5433) no Largo da ca-
rioca, Yt 21 horas. 13 cruzeiros
e 8 para estudantes,

C RO NA COLUNA DO MEIO -
Com Otnl José, Vera Brito no
Teatro Carlos Gomes (Praça TI-
radentet, 222-7881), às IBh, 20h e
22h.

SHOWS

A VIDA ESCRACHADA DE
IOANA MART1NI • BAUV
BTOMPANATO - Uma atrl» do
teatro rebolado, amante dt um
gangster ptrseguldu pelo Esqua-
drão da morte. Comedir musl-
cal dt Bráullo Ptdroto e mosi-
cas de Roberto • Entmo Car-
los Marllla Pira, t Otávio Au.
guato agora no Teatro Mesbla
(Cinelândia, 242-4830), 
âlhàomin.

GOLIAS CIRCUITO FECHADO
Show humorístico com texto

de Marcos César, direção de
Carlos Manga No Teatro da La<
goa (ao lado do cine Jrtye-lhl'
227-3280 e 227-6683, às 21 horas
15 cruzeiros.

LIBERDADE PARA AS BOR...
RONECA8, às 24h na boate New
Colt (Av. Bartolomeu Mitre 662,
Leblon, 267-2348). Com as areja.
das Marquesa. Glscle, Suzy
Wong, Veruska, Jane, Maria
Leopoldina e Jean Jacques.

SHOW OE CARLOS MACHADO
Mulheres e, plumas. Qyatro

sessões por noite: às 2!h, 23h.
24h e a uma da manhã. No Co-
llseu Circo da Barra. Fica perto
da oBate Macumba. Reservas:
267-3402.'

...E NO ENTANTO t PRECISO
CANTAR — Show de Carlos Li-
ra. No Teatro Opinião (Siqueira
Campos, 143, 235-2110), ás ....
21h.10m!n. 20 cruzeiros, 10 para
estudantes.

VESPERAIS

LIBERDADE PARA AS BORBO-
LETAS — ás' 17h — 6 cruzeiros
(Balcão). V

Cinemas por bairro
¦\.

CENTRO
CAPITÓLIO (Tel. 224-6069) 5-
Os Casais
FESTIVAL (Tel. 252-2828) -
Os Sete Comandos d0 Inferno
IMPÉRIO - (Tel.. 224-5276) —
Lua de Mel & Amendoim
MARROCOS (Tel. 222-797S) —
Metello
METRO BOAVISTA (Tei
222-6141) — Sonlnha Toda Pura
PALÁCIO (Tel. 222-0838) - O
Adorável Avarcnto
PATHfi (Tel, 222-87B5
Até O íiltimo Mercenário
PLAZA (Tel. 222-7128) — O Gol-
pe de John Anderson
PRESIDENTE (Tel 242-7128) -
Marco, c Mercenário Impiedoso
• O Xerife Todo de Ouro
REX (Tel. 222-6327) — Shango e
O Sol Por Testemunha
RIVOLI (sem telefone) — Os
Jogadores
VITÓRIA (Tel. 242-9020) -
Um filme inédito por dia (Ver
Só Hoje)
ODEON — Zepelln

CATETE
AZTECA (Tel. 241-8813) — ....
Betio Ronca Ferro .
CONDOR - LARGO DO MA-
CHADO — (Tel. 245-7374) - At*
o ultimo Mercenário

SAO LUIZ (Tel. 225-7679) -
Um filme Inédito por dia (ver
Só Hoje)

FLAMENGO
BHUNI - FLAMENGO 'Tel.Y ,.
226-6072 — Sem Destine

BOTAFOGO
/

BRUNl - BOTAFOGO (Tel.: ..
226-6072 . Zan, o Novo Rei das
Selvas
CAPRI (sem telefone) - Um fil-
me inédlto\ por dia. (Ver Sé
Hoje)
OPERA (Tel. 246-7705) — O As-
trágalo V
SCALA (Tel. 246-7218) — O Ba-
rão Otelo No barato
CORAL (Tel. 248-7218) - Aven-
turas com Tio Maneco e O En*
têrro da Cafetlna
VENEZA (Tel. 226-5843) - Ve-
nha Tomar um Café Conosco
PAISSANDU (Tel 265-4653) -
Atylle Multo Lonco

COPACABANA
ALASKA (sem telefono) —
Villa o Caudilho
ABT-PALACIO COPACABANA
(Tel. 235.4893) - At Noasat Fi-
rlaa Adorivtlt
BRUNI-COPACABANA (Tel. ..

237-6646) — O Estrangulador de
RUllngton Place
OARUSO (Ttl. 227-3544) — O
Conformista
COPACABANA,(Tel, 255-0953) -
0O7 Contra d Chantagem Atôml-
ca, ;:] ? y
CONDOR— COPACABAN K
(Tal. 223-2010) — Até o último
Mercenário
JÓIA (Tel. 237-4714) - Asyflo
Multo Louco
METRO - COPACABANA (Ttl.
237-9830) —' Sonlnha Toda Pura
RIAN '.Tel, 236-6141) — Houve
Uma Ve* Um Verlo
RICAMAR (Mel. 237-9032) - ...
O Golpe de John Anderson
RIVIERA (Tei. 247-8900) - ...'
A Noite dos Desesperados
ROXY (Tel. 236-6245) — Sansáo
e DaUla

IPANEMA ,
PAX (Tel. 227-6621) — Sem
Destino
SUPER-BRUN1 70 (Tel. 246-7218)
O Circulo Vermelho
ROMA.ERUNI - OS Maridos

LEBLON
LEBLON (Tel. 227-7805) — Um
filme Inédito por dia — (Ver
Si Hoje)
MIRAMAR (Tel. 287-4524) -
TA Na Tua » Biche

SUBÜRBI03
ALFA (lei 229-8216) - Ot
Amores dt om Cafona
ART-PALACIp MíIER (Tel. ...
249.4544) -;'As Nossas Férias
Adoráveis
ART-P A L A Cl O MADUREIRA
(sem telefone) — As Noataa Fi-
rlaa Adoráveis
ASTOR (sem telefone) — O Gol.
pe de John Anderson
faARONEZA (Tel JPA 823) —
A Mulher do Padre
BRUN1-MÊ1ER iTel 220-1222» -
O Golpe de Johnn Anderson
BDUN1-PIEDADE isem teletonei
O Golpe de John Anderáon
COLISEU iTel j 220-9753) - .
Elas Vendem o Amor e Ninho
de Cobras
ENGENHO DE DENTRO (Tel. ..
229-4136) - Zan o Novo Rei dat
Selvas
IRAJA (Tel. 229-W30) - A Saia
dos Espelhos...
MASCOTE (Tel. 281-2630) -
Os Sete Comandos do Inferno
MAUA (Tel. 230-5056) — Até o
Ultimo Mercenário
MELO ITel. 230-6652) — A. Lei
do Colt \
PARATODOS (Tel. 223-5191) -
Até o Altlmo Mercenário
SANTA ALICE (Tel. (38-9893) -
10 Na Tua 0 Bicho
IMPERATOR (Tel. 249-7932) -
(Fechado para obras)

MISSISSIPI (Ilha do Governa-
dor)

O Barlo Otelo no Barato —
(151i, 17h, lOh e 21h) I

JARDIM BOTÂNICO
JUSSARA (Tel. 226-6275) -
Ot Mercenários

v: LAÍ30A
DRIVE-IN (Tel. 227-6686) -
Memóilas de Um Glffolô

TIJUCA í
ART-PALACIO (Tel. 284-0196) -
As Nossas Férias Adoráveis
AMÉRICA 

"(Tel. 248-4519)- ,-
007 Contra a Chantagem Atôml-
ca ,..-. y
BRtTAmA\ (Bem Telefone) -
Sem Destino \\ "
BrtUNI- TIJUCA (Tel: 
268-2323) — O Estrangulador de
RUllngton
CARIOCA (Tel 228-8178) -
Honre Uma Vez Um Verto
COMODORO (sem telefone) —
Tt Na Tua 6 Bicho/
METRO (Tel. 248-8840) — Sonl-
nha Tfida Pura
OLINDA (Tel. 248-1032 — 
Os 8ete Comandos do Inferno
RIO (sem telefone) — O Golpo.
dt John Anderson
TIJUCA PALACE (Tel. 228-4810)
O Astrágalo
TIJUCA (sem telefone) — Um
filme Inédito. (Ver SA Hoje)

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200
Aa 17 horas.

O JOGO DA VBRDADB - Ai
16 horas.

QUERIDO, AGORA NAO - ál
17 horas.

A CASA DE UONECAB - ás
17 horas.

DIOAMIA DO OUTRO MUNDO
ia 17 horas.

O REBU t DELAS -ás 18 horas

PEGA NO QANZt E BOTA PltA
QANZA - it 18 horat.

DE ONTEM, DE HOJE E DB
SEMPRE - ás 10 horat,

AS GAROTAS DA BANDA —
it I8h3mln.

CORDEL - is 17 horas.

fi SO NA COLUNA DO MEIO —
it 18 horai

televisão
GLOBO (CANAL 4)

OhSOmln — Artigo 9k
10 horas — Curto dt Inglês
lOhlSmn - Speed Racer (filmo)
lOhBOmln - Reli de Rito (fUme)
U homt — Aventuras submarl-

naa (ttlme)
UbSOmln - National Kld (filme)
I2h30mln - Bat Mtsterson (fil-

me)
13 horta - Hoje (telt)ornili
13h30mln - Mtu Pedacinho d»

Chio (novela)
14 horat — FUme: Corações Dl-

vidldoi com Van
Johnson

16 horta — Super llobln Hood
(filme)

16h30mln — Cuco Kid (filme)
17 horat — Túnel do Tempo

(filme)
I7h30mln - Família DA-Ré-MI
18 horas — Meu Pedacinho dr

Chio inovelo)
lOlHãmin - Papo Firme icom

Nelson Motta) ,
tv horas — Minha Doce Mamo*

rada movelat
19h44mln — Jornal Nacional
20 horas — Llngulnha x Mister

Ves (corri Chico
Anfaio)

20h30mln — Balança Mas Nio
Cal (humorístico)

22 horas — Bandeira z (novela)
22h30min — ultima Edição nn-

formativo) Ibrahim
Sued

22h40mm — Filme de lonca-me-
tragem

24 horas - Filme de longa-me-
tragem

22h40mln — Quinta Dimensão
(filme)

24 horas — Filme: Atalhos do
Destino com John

Wayne. Donna Reed.

TUPI (CANAL 6)
TV Educativa
A Noviça Voadora
(filme)
Programa Edna Sa*
vaget
Primeira Página
(Telejornal)
Robert Mllost Infor-
ma (sociedade)
Meu Pé de Laranja1
Lima (reprise, 2 ca-
pitulos por dia)
Clube de Férlost
um longa-metraaem
e depois Paladino do
Oeste, Júlia e I Lo-
ve Lucy
Nossa Filha Oabrle-
Ia (novela)
A Fábrica (novela)
Correspondentes
Brasileiros (Telejor-
nal)

lOhSomln — Hospital (novela)
20h30min — Cldlnha Livre

(variedades)
(Mercado de Capitais)

22 horat— Informe EconAmlco
22h05min — Cidade Sem DeUt

(Novela)
23 horas — Perspectiva (Jornal)
23hl5mln — Grand Prix

(automobilístico)
24 horas — Longa-metragtm

RIO (CANAL 13)
uhSÒmln — TV Educativa
lãhSOmin —' Helena , Sanglrardl

(femtnlnoi ;

11 horas
llh30n.ln

12 horas

13 horas

13h30mln

13h45mln

14h30mln —

18 horas

I8h40mln
19h30mln

10 horta - O Mundo Alagre dt
Ctrequinht icoin fil"
mesi
IMngo de (lente
(novela)
TV ItlO Notlclll
(futebol, Heron Do*
mlnguts, comenta-
rio t informativo dt
OOIsa dt ValAres)

- néco de Milonga
(humorístico)

Os UtUllt Eltlo
Mortoa (novalt)

Futebol ou longa-
metragem
Filme dt longa-mt-
trtgem

18li30mln -

I0h25mln -

10li50mln -

21 horat —

2111ÍO111111

231ll5inln

da criança
PLANETÁRIO

MARTE, O PLANtTA VEIlME-
L1IO — Dt 3» a 8>-felra, hora-
rio especial para itttAet caco-
lares: de 14h ai 17h. Marcar pe-
10 telefonei 267-3520, Aos tába-
001, domingos e (criados dt IBh
às 22h. Entrada pela Rue Padre
Leonel França, na Gávea (pró-
xlmo i PUC). Preço: dois cru-
zeiros.

COLETIVA - Plnturta dt 23 oi-
listai contagradot. Na Joana
Angélica 116, np 201, Ipanema.
Até dia 81.

ÁRIA, A.MíltiCA, ÁFRICA -
Arte antiga e ritual. Na Bara.
ta Ribeiro, 078. Até dia 31.

MARCO PAULO AI.V1M - Pln-
turas. Nt Av,' Copaoabana, 1.146

DESENHOS HOLANDESES CON.
TBMPORANEOS - No MAM.

TONl MUNGO - Plnturat. Na
Siqutlra Campos. 18
EDGARD DE CARVALHO JU-
NIOR Pinturas. Na Av. Co-
ptcabiAu 690 2.» andar.

VIA SACRA DE JORGE 1>E
BALES - Na Snla Cecília Mel-
reles. Até dln 20.

EXPOBIÇAO DE NATAL — Pln-
turaa, eiculturos, objetos. Na
Farme dt Amoedo, 56.

LUISA MACIEL — Pinturas. Na
Dlaa Ferreira 78-A.

CIRCO

CHICO MAUICO FU-MANCHU
— Palhaços, macacos, chlnesea

e "O Hei doa LtdrAei- ru-Man-
chu" Flct nt ontradj 00 Tii-
nei N>>vo em Botafogo. Aí
17h.e 21h. Arquibancada 7 oru-
zeiros, mela 5.

TEATRO DE MARIONETES —
Oom o Grupo Olramundo. Só
hoje it 17h no Aterro do Fia-
mengo (em frente i Correia Du-
tra), Entrada franca. 1

• »exposições

Biblioteca

ALBRBCHT DURBR - Estampai
originais sobre Dürer e sua épo-
ca. No MNHA (Av R. Branso
199). Até dia 31.

WAKABAIASHI - Pinturas. Na
Tarme de Amoedo, 66

PICA8S<i - Primeira Exposição
de Gravuras na América Lati-
na. Na Av. Copacabana 1.148-

VALTEK BELIZARIO - Gravo-
ras. Nu Av. Copacabana 913,
Até dia 22.

EMÍLIO JAIME — Pinturas. Na
Teixeira de Melo, 31.

LUÍS JABMIM - Desenhos. Na
Figueiredo Magalhfies, 263. Até
dia 23 de dezembro.

IONE BALDANHA -Trabalhos
com bobinas, No MAM.

Biblioteca Nacional — Av.
Rio Branco, 21l)'39 — telefone
222.0621 - lorário- 10 às 21h.

Biblioteca Demonstrativa Cas-
tro Alves — Av 13 de Maio,
23-D - telefone 232-9804.

Biblioteca Israelita II. N. Bla-
111c — Rua Fernando Osório, 16

telefone 245-5272
Gabinete Português de Leltu-

ra — Rua Luis de Camões, 30
telefone 22-3138.

Biblioteca Thomas Jefferson
Av. Atlântica. 2.634 - tele.

fone 237-9760 - horário: 12 ás
20h, de segunda a sexta-feira, e
das 13 ás 19h, aos sábados.

Biblioteca da Embaixada da
França — Av. Presidente Antô- '

nio Carlos, 68 — telefone ....
252-4608.

Biblioteca Ao Ministério dos
Transportes — Ministério dos
Transportes, 3.° andar; Opúsculo

Rua D. Amâlia, s/n.e, no pré.
dio do Colégio Estadual Profes-
sor Souza da Silveira.

Biblioteca Regional de Bota-
fogo — Rua Farani, 52 — tele-
fone 226-2443 — horário: das 8
ás 21h.

Biblioteca Euclldes de Cunha
Ministério da Educação e

Cultura — Rua da Imprensa. 16
4.° andar - telefone 242-65ntl
horário: das 9 às 16 horas, de

segunda a sexta-feira.

Biblioteca Regional de Campo
Grande — Praça Teimo Gonçal-
ves Maia s/n." - telefone 201

horário: das 8 ás 21h30mln.

Biblioteca Regional de Botafo-
go — Rua Farani, 52 — telefono
226-2443f— horário: das 8 às 21
horas.

Biblioteca Regional de Jarare-
paguá — Rua Cândido Beniclo,
2935, BI. 0, loja F - horário: das
12 ás 17 horas, de segunda a
sexta, e das 9 às 13 horas, ao?
sábados.

Teatros por bairro
CENTRO IPANEMA

DULCINA - TAda Fei, Tem IPANEMA - Hoje t dia de Rock
um Pai que é Üonrelo
GINÁSTICO - Llberdadt para LAGOA
ai Borboletas —

GtORlA - Ellana, Cravo e Ca- DA LAGOA - Collai Circuito
ntla Fechado
MESBLA - A Vida Escrachada DAS ARTES — Blgamia do
SERRA non — Um Edifício Clu- Outro Mundo
mado 200
TNC - De ontem, de hoje, de LEBLON
temprt

DE BÔJ.SO'-. O J8gn da Ver-
COPACABANA dad°

REVISTAS
GLAUCJO OILL - Cita dai Bo-
"«'»• . MIGUEL LÉMÒS ._ O Rebn *
COPACABANA - Quar 14o, Delat
agora nio A A 

RIVAL - Pega no Ganzg e Bota
PRINCESA ISABEL - Fica PH Ganzá .
Combinado Assim J0A0 CAETANO — t. Sé na
SANTA ROSA — Cordel Coluna do Melo

LUIZ SEVERIANO RIBEIRO5,
U/W CLÁSSICO INBaaUBCtVBL/
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MAM -- 18h30min — Ter*
ra do Espanha (Spanish Earth),
de Joris Ivens. Documentário
sobre a guerra civil espanhola.
Complemento: Terra Sem Pão,
de Luis Buhel (1932). Entrada
de não-sócios, Cr$ 3,00, e sócios,
Cr$ 1,00-—

Filmes Franceses Inéditos .

Maison de France — 21 ho-
ras — La Maison, de Gérard
Brach, com Michel Simon, Pa-
trícia D'Arhanville. Sem legen-
das. Entrada com convites.'

MIS —* No Museu da Ima-

fem 
e do Som, Pierre le Fou, de

ean Luc Godard, com Jean-
Paul Belmondo, Ana Karina.
Até sábado, às 16h, 18h, 20b, e
22h. Entrada: Cr$ 4,00 
Cr? 2,00.

musica
Orquestra de Câmara do

Brasil — Regência dé José Si-
queira. No programa: Bach, Co-
relli e outros. Solista será Adol-
fo Pissarenko. Na Sala Cecília
Meireles, às 21 horas. Entrada:
platéia: Cr$ ,8,00 e Superior,
Cr$ 4,00.

Homenagem a Beethoven
— Participação Marlene Ulhôa
e pianistas João Santos e Lia
Gualda. Também no programa,
Coral Acadêmico. No auditório
do MEC, às 19h30min. Entrada
franca.

Orquestra da UFRJ — Re-
gência de Florentinò Dias. Na
Cidade Universitária, às 11 ho-
ras. Entrada franca.

Orquestra de Dizzy Gilles*
pie — Só hoje, às 20 e 22 horas,
no Teatro Fenix (Av. Lineu de
Paula Machado, n.° 1.006, audi-
tórió da TV-Globo, perto do Clu-
be Piraquê.na Lagoa). Preço:
Cr$ 80,00.

Concurso de Canto Deolin-
da Ferreira — Aberta as inseri-
ções no Conservatório Brasilei-
ro de Música, no horário de 9 às
17, com o funcionário Carlos
Vieira.

exposições
•

i Duas inaugurações: pintura
de Clênio Rezende Passos, na
Av. Princesa Isabel, 186, e ou-
tra coletiva de Amélia Toledo,
Ione Saldanha, Ascânio, Parne-
se e Raimundo Colares, no gru-
po B (Rua das Palmeiras, 19),
as 21 horas.

cinema
i
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Cruz Vermelha dos monumentos
No dia dos 90 de Picasso, por

feliz coincidência, instalou-se o li
Encontro para a Proteção de Pa-
trimônios, sobre o quai temos es-
crito alguns comentários. A locali-
zação dos Encontros tem sido de tal
forma acertada que se torna uma
indicação clara do acerto com que
foram conduzidos. O fato de o I
Encontro ter sido em Brasília, a
mais jovem metrópole do univer-
so, foi significativa, pois, conforme
já tivemos ocasião de frisar, já não
se entende a projeção ao futuro
sem a devida atenção a patrimô-
nios. Para o II Encontro, bem pou-
cas cidades brasileiras poderiam
ter sido tão oportunas quanto Sal-
vador. Acresce a isto, o local da
abertura do certame:- a igreja do
antigo convento de Santa Teresa,
que foi transformado no Museu de
Arte Sacra da Bahia. Todo o Mu-
seu reflete um planejamento e uma
execução exemplares. E, em mate-
ria de restauração, não se pode
apontar nada mais autêntico e re-
finado que o realizado na igre-
ia acima mencionada. Traba-
lho equivalente seria julgado ex-
cepcional no contexto de qualquer
pais europeu. Mas a ausência do
diretor e de um dos principais res-
ponsáveis pela Arte Sacra e pelos

serviços de restauro, Dom Clemen-
te da Silva Nigra, é outra dentre
as falhas do n Encontro.

Após a instalação, o Encontro
deslocou-se para outro local não
menos apropriado — a nova Bi-
blioteca Central do Estado da
Bahia. O projeto desta Biblioteca,
já inteiramente concretizado, é de
autoria dos jovens arquitetos bala-
nos da Equipe de R. M. (Ulrico
Zurcher, Enrique Alvarez e Rodri-
go Pontual).

Na locução de abertura,
o Ministro Jarbas Passarinho
justamente defendeu uma concep-
ção dinâmica de cultura — esta
concepção é importante para cer-
tos tópicos que abordamos. Depois,
Renato Soeiro, Diretor do IPHAN,
fêz um relato sobre as conseqüên-
cias positivas do Encontro de Bra-
silia e defendeu a idéia de que o
H Encontro poderia ser ainda fru-
tífero, porque realizado em época
de início de administrações esta-
duais, ao invés do anterior, quase
já no fim das gestações dos gover-
nadores. Soeiro citou uma multi-
plicidade de convênios de grande
interesse para a preservação dos
patrimônios assinados desde a épo-

ca da reunião de Brasília. Os conH-tos-Regionals multo auxiliarão ao
vênios já representam algo positi
vo, não há dúvida, mas parecem-
nos Instrumentos demasiadamen-
te instáveis, que em geral deviam
ser substituídos por leis, com apro-
veitamento das facilidades atuais
para isso.

O ponto talvez mais importan-
te da comunicação de Soeiro gira
em torno da defesa da criação dos
Institutos Regionais do Patrimô-
nio, que em principio estão mais
aptos a levar na devida conta as
nuanças das culturas locais. Vale-
ria explicitar que, por um lado, os
Institutos Regionais devem receber
orientação geral e auxílios de ou-
tros gêneros, do Instituto Nacional;
mas, por outro lado, devera orien-
tar este último, exatamente no que
concerne à adaptação dos planos de
ordem geral ao ambiente cultural
de cada região. Talvez que uma
das tarefas mais frutíferas do Ins-
tituto Nacional, junto aos Regio-
nais, seja exatamente a de acen-
tuar a importância do respeito dos
valores locais, o que, por sua vez,
requer sensibilidade e rejeição de
academicismo em qualquer de
suas traiçoeiras modalidades — In-
clusive as regionalistas. Os Institu-

Maranhão e Pernambuco no encontro
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A presença de Pernambuco e
Maranhão no Encontro de Salva-
dor, jpara a Defesa dos Patrimônios
Históricos, Artísticos e Naturais,
foi das mais significativas. Mauro
Mota, o representante do governa-
dor do Estado de Pernambuco, fêz
uma comunicação de grande inte-
rêsse, tanto pelo relato de projetos
concretos relativos aos patrimô-
nios de seu Estado, quanto pelas
concepções gerais abordadas. Por
sua vez, o Maranhão compareceu
com o seu próprio governador, na
seção de encerramento do Encon-
tro, com o prefeito de São Luiz e
com a figura sempre marcante de
Odilo Costa, filho. Na ocasião do
Encontro de Salvador, Josué Mon-
tello havia lançado na capital ma-
ranhense seu ultimo livro. O mi-
nistro da Educação chegava direta-
mente de lá, quando abriu o En-
contro.

São Luiz, disse o governador,
possui um conjunto arquitetônico
com cerca de 500 unidades, que
deve ser tombado, com urgência,
visto o perigo de destruição e de
deturpações que o ameaça. A
exemplo do que o Governo de Per-
nambuco realiza em Olinda, o Go-
v.êrno do Maranhão pretende con;
verter a principal área do São Luiz
nistórico em um Centro Adminis-

trativo, com entidades estaduais,
federais e municipais. Aproxima-
damente 10.000 servidores deve-
rão ser concentrados naquela área,
segundo um projeto que foi deno-
minado Praia Grande, e que as
administrações estadual e munici-

?ial 
consideram prioritário. Q pre-

eito da cidade valentemente de-
fendeu a tese, segundo a qual, os
prefeitos de cidades que possuem
grandes conjuntos de monumentos
tombados sejam sempre indicados,
ou referendados, pelo Conselho Fe-
deral de Cultura — tendo sido ca-
lorosamente contestado pelo pre-
feito de Ouro Preto. Também Al-
cântara foi assunto de debates no
Encontro de Salvador.

Quanto a Pernambuco, as
atenções voltam-se antes de tudo
pára Olinda — exemplo talvez su-
premo, no País, de integração de
arquitetura colonial à paisagem
marítima. No litoral Centro-Sul,
entre Santos e Vitória, surgem di-
versos exemplos notáveis daquela
integração. Quase sempre, entre-
tanto, compreendem apenas mo-
numentos arquitetônicos relativa-
mente isolados, nunca um conjun-
to com as proporções de Olinda.
Também Igaraçu, cidade já tomba-
da como monumento, e Tra-
cunhaem estão na mira do Govêr-

-..¦'¦. ¦ ¦ v.

no do Estado e do Iphan, além do
solar de Massangana, sobre o qual
já nos referimos ao tratar do Mu-
seu do Recôncavo Baiano, e do cha-'
mado Sobrado Grande da Madale-
na, em vias de ser. transformado
no Museu da Abolição.

O governador, de Pernambuco
compraz-se em dedicar os seus do-
mingos à excursões discretas e não-
oficiais pelas ruas do Recife e de
cidades do interior, para a identifi-
cação de monumentos que mere-
cem o tombamento. Defende ago-
ra um grande projeto de levanta-
mento fotográfico dos patrimônios
pernambucanos; e mostra-se tão
mteressado nos patrimônios paisa-
gísticos — principalmente. as
praias do Norte do Estado— quan-
to nos históricos e artísticos. Para
êle, as trenas de loteamento das
praias de Pernambuco tornam-se
muitas vezes uma ameaça contra a
qual medidas heróicas devem ser
tomadas. Mais do que na multlpli-
cação de novos Museus Regionais,
interessa-se pela adaptação de ins-
tituições já estabelecidas, em par-
ticular, colégios e bibliotecas, em
unidades que funcionem à manei-
ra de museus vivos. À concepção
central é a da utilização dos patri-
mônios pernambucanos na forma-
ção cultural dos jovens.

Nacional no campo de trabalho
quase infindo com que este último
se depara. A enumeração dos dados
já levantados a respeito de conjun-
tos arquitetônicos e urbanísticos,
monumentos em geral, museus, si-
tios arqueológicos etc, é Impres-
sionante. Os dados correspondera
plenamente à idéia que o via-
jante atento faz da extraordinária
riqueza de nosso patrimônio artls-
tico. Soeiro sublinhou ainda a ne-
cessidade de expansão e moderai-
zação de cursos de. museologia e
preservação de patrimônio em ge-
ral. Deixou bem claro que a cria-
ção dos cursos no primeiro desses
campos congêneres, no Museu
Nacional do Rio de Janeiro, foi
uma semente que tem-se multipll-
cado cada vez mais. Amda hoje,
aqueles cursos pioneiros, prova-
velmente em vias de remodelação,
são tomados como modelos por to-
do o interior do Pais. Cresce o nú-
mero de cursos congêneres nas
universidades estaduais. Seguindo
o exemplo da Universidade de
Brasília, concretizado já após o I
Encontro, estabelecem-se também
cursos de arquitetura especializa-
da em restauração e em preserva-
ção. £ outra vez de grande signifi-

JAYME MAURÍCIO

cação o fato de a supermoderna
Brasília ter-se tornado pioneira
neste campo.

Por sua vez, Augusto da Silva
Teles, arquiteto do SNPHA pro-
curou esboçar uma relação entre
recentes recomendações da Unes-
co e o caso brasileiro. Com uma
leve dose de ironia, muito justifi-
cavei Silva Telles refere-se à con-
cepção de uma "Cruz Vermelha
dos Monumentos", que extra-ofl-
cialmentè circulou na Unesco. O
mesmo Silva Telles trata, porém,
com a devida seriedade, a magnl-
fica idéia de uma legislação que
obrigue as empresas industriais e
as instituições governamentais em
geral, que tratam da realização de
obras públicas — inclusive estra-
das e exploração de riquezas na-
turais —, a incluírem em seuaorça-
mentos, e entre suas ^obrigações, o.
respeito ao ambiente em seus as-
pectos artísticos, históricos e na-
turais. Faz parte dessas obrigações
a realização conjunta de todas as
obras necessárias à concretização
daquelas finalidades. Mas uma vez
se percebe nesta concepção, que o
problema da conservação dos na-
trimônios já não se pode dissociar
do problema da proteção em geral,
contra a degradação.
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Fittipaldi e vida musical
No Festival de Verão da OSB,

domingo próximo, na Sala Cecília
Meireles, o maestro Vicente Fittl-
paldi que, até há pouco, era regen*
te titular da Orquestra Sinfônica
do Recife, apresentará um progra-
ma em que toma parte uma das
mais impressionantes precocidades

Sianísticas 
já surgidas no Brasil dos

ltimos tempos o menino José Car-
los Cocarelli. que deverá logo alis-
tar-se entre os nossos melhores
concertistas juvenis.

A presença agora no Rio do
maestro Fittipaldi desperta comen-
tários relativos ao seu afastamen-
to da Orquestra Sinfônica do Reci-
fe. Com setenta anos, feitos em

•1970, Fittipaldi continua na pleni-
tude da forma, como demonstrarão
os dois programas que regerá do-
mingo: antes de reger à noite a
OSB estará de manhã, na TV Glo-
bo, à frente da OSN, nos Concertos
para a Juventude. E sua ausência
da atividade musical no Recife se
prende ao traço subdesenvolvido de
nossas manifestações musicais que
as subordinam inteiramente aos ca-
prichos do poder político, não só
aliás na província, mas também
nos centros maiores.

Existe ostensivo o poder emana-
do de esferas extra-artísticas, diri-
gindo a promoção de atividades
musicais no Rio. O fenômeno não
é de hoje. Durante períodos suces-
sivos, o diretor do Teatro Munici-
pai do Rio foi escolhido, não entre
as personalidades de projeção na
vida musical do País cuja formação
especializada os indicasse para o
cargo, mas entre pessoas ligadas
por afinidades pessoais a prefeitos
e governadores. Não raro, aliás,
pessoas ilustres e dignas. Mas a au-
sência de especialização só se tor-
na possível porque o Teatro Muni-
cipal tende a funcionar por movi-
mento adquirido. Está claro que
chovem as ofertas de programação,
e o trabalho é escolher entre elas.
A situação lembra um pouco a do
médico bisonho aue, no consulto-
rio, recebe a visita de sucessivos
representantes de produtos farma-
cêuticos.

Quando entra um doente desa-
visado, receita segundo as reco-
mendações que lê na bula. Oferece
ao cliente, para tentar corrigir de-
terminado sintoma ostensivo, o que
lhe vieram propor, mas não busca
estabelecer um programa racional

EURICO NOGUEIRA fRANÇA

e científico de cura que parta da
sua visão própria do problema. Co-
mo o público reclama ópera — o
Teatro dá ópera. E dá concertos;
dá bailados. Mas são óperas, con-
certos e bailados que se preconi-
zam nos prospectos dos empresa-
rios e dos serviços culturais das
embaixadas que entram em conta-
to com o Teatro. Ou que derivam
das ofertas dos próprios artistas
brasileiros. Não há um planejamen-
to autônomo.

Se um grande Teatro conta com
o interesse de grandes centros cul-
turais que nos querem enviar, sub-
vencionados, artistas e elencos im-
portantes, sua tarefa fica singular-
mente facilitada. Mas é necessário
não cairmos na cultura alienada,
ou no colonialismo cultural. Quan-
to maior um TeatrOj maiores recur-
sos próprios possui. Uma progra-
mação integrada deve levar em
ampla conta o material humano de
que o Teatro pode dispor — ins-
trumentístas, bailarinos, cantores,
cenógrafos — e sem dispensar o
concurso da cultura estrangeira,
estabelecer e preparar o seu reper-
tório próprio.

O poder político — ou melhor,
para dar-lhe sua dimensão verda-
deira, extra-artístico — ignora to-
talmente as condições específicas
que se exigem na programação in-
tegrada que confere ao teatro con-
sagrado à música uma fisionomia
própria, como centro nacional de
cultura. É esse mesmo poder, não
só político, mas burocrático, desa-
tento às realidades artísticas, que
acaba de tirar da Orquestra Sinfôr
nica do Recife o maestro Vicente
Fittipaldi. É êle o fundador da Or-
questra, que dirigia há trinta anos.
Aposentado, ao fazer setenta anos,
foi imediatamente contratado no
cargo de retfente-titular. Mas seu
assistpntp. Mário nâjiçtò. nrncnrmi
o secretário da Educação e propôs
uma programação diversa da aue
o maestro titular havia estabeleci-
do. O secretário desautorou o ma-
estro, aceitando o nlano do seu su-
bordinado. O maestro conseni»fl*>te-
mente pediu demissão ao prefeito,
que a concedeu, como se se tratas-
sé de um episódio que vinha aò en-
contro da vontade secreta das au-
toridades. O resultado é que os
concertos do Recife baixaram loeo
de nível — segundo relata o mães-
tro Fittipaldi. A programação e, a
freqüência caíram.

Reprise, a partir de hoje,
de Sansão e Dafila, produção e
direção de Cecil B; De Mille,
com Hedy Lamar, Victor Matu-
re, George Sanders. No Roxy
(Av. Copacabana, posto 5), às
14h30min, 16h55min, 18h20min
è 21h45min. Censura livre.

Outra reprise: Soninha To-
da Pura, com Adriana Prieto,
Carlos Mossyii Nos Metros Boa-
vista, Copacabana, Tijuca. Ses-
soes às 14, 16, 18, 20 e 22 ho-
ras. Filme nacional em cores.
Censura: 18 anos.

Murilo Miranda
Dia 16, ás 17 horas, inaugu-

ração do busto de Murilo Miran-
da, no Teatro Municipal. Fala-
rão na ocasião a crítica de arte,
Vera Pacheco Jordão, maestro
Isaac Karabtchewsky, Moacyr
Werneck de Castro e o escritor
Rubem Braga, que agradecerá
em nome da família. O busto e
obra do escultor Bruno Giorgi.

Crítica .

i 
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Antigamente, na época do neo-
realismo, os filmes italianos de
fundo, político eram lineares, em
estilo semidocumental, às vezes
bombásticos, nò protestar ou no
chorar. Ou então, os requintes es-
teticistas1 de um Visconti, ou, na
reconstrução de cenários, como no
recente Metello, de Mauro Bolog-
nini. .' ¦

O filme político exige, alem
dos instrumentais específicos da
linguagem, o natural conhecimen-
to de causa, a fim de que se pro-
jete uma dialética funcional ao
meio de expressão. Exemplo de
um grande fihne político nos últi-
mos anos: A Guerra Acabou (La
Guerrc esi Finie), de Alain Res-
nais. Em volta dele, ou muita dis-
curseira ou muita confusão.

O Conformista, de Bernardo
Bertolucci, baseado, em romance

,OSÉ UNO GRONEWALD

Bertolucci: o
' 

\ 

!-.' 

'- 
:¦

conformista
• ¦¦¦ ¦' 

¦ 
\

de Alberto Moravia, bastante alte-
rado em seu sentido pelo roteiro,
reflete o estágio da confusão, ape-
sar da inegável beleza do trata-
mento visual, de algumas seqüên-
cias bem elaboradas, a demons-
trar que o diretor tem. talento, em-
bora esteja confuso em sua estéti-
ca e filosofia. O freudismo mescla-
se à reação ideológica; a alegoria
em tom quase alucinatório— sur-
realista mesmo — tenta explicar o
comportamento "alienado" do pro-
tagonista, aliás bem interpretado
por Jean-Louis Trintignant. Mas
se o homossexualismo enrustido
fosse, por si só, explicar a atitude
de extrema-direita, seria necessá-
rio qüe os países, vítimas do fascis-
mo, tivessem uma maioria de sodo-
mitas — fato que, depois do mun-
do grego, tornou-se pouco viável.
O máximo que se registrou, até há

pouco tempo, por região, foi cerca
de 30 por cento.

Em paralelo, o exame do fenô-
meno da alienação pode se toníar
em boomerang para aqueles que
nisso se aventuram sem'a necessá-
ria cultura e experiência, vítimas
de dogmas, que, afinal, tanto exis-
tem à direita, como à esquerda.

Para tentar explicar o fascis-
mo de Mussolini, o qual não vi-
veu, pois nasceu em 1941, Berto-
lueci envida realizar o exame "de
dentro", a partir do decadentismo.
Talvez esse mesmo decadentismo
fosse um escudo para permitir o
que, afinal de contas, é inàportante
e justifica a arte ou a criação em
geral: a pesquisa da forma. Assim,
permaneceria a desculpa aos caça-
dores de bruxas. Então, a coisa se
esboroa, porque nem só de alta
burguesia e de homossexualismo

viveu Mussolini. Se assim fosse,
nem êle, nem Hitler, teriam feito
o que fizeram.

Pois o comportamento aliena-
do não é apenas privilégio de uma
classe. Uma das peças mais impor-
tantes para explicar o problema de
facetas empolgantes, junto à po-
pulação, de regimes totalitários,
reside na questão do mito. Cassi-
rer, no fim da vida, colocou isto
muito bem, ao escrever O Mito do
Estado. Ali mostrou o horror ao
mito político, ou seja, as "verda-
des coletivas" irracionais que alie-
nam o raciocínio de grande parte
das populações. Nessa altura, só
se salvam mesmo, em grupo, inte-
lectuais, porque já não é apenas
questão de liberdade física, even-
tual, de comportamento, mas de li-
herdade interior, essencial (aquela
de Heidegger). Cassirer, aliás, en-

cerrava seu livro, dizendo que sò-
mente o artista poderia combater
o mal do mito, que, segundo Max
Müller, seria uma doença da lin-
guagem. | 

/
, Bertolucci se salva pelo ex-

traordinário verniz que soube con-
ferir à sua fita. Uma- fotografia
admirável, na concepção cromática,
no uso dos esfumaçados, dos tons
mortos, dos contrastes, até mesmo
de determinadas angulações. Além
disso, cenas isoladamente bem con-
cebidas, como da dança, do encon-
tro com o chofer, da visita à mãe
devassa e viciada. Mas o conjunto
permanece caótico (não o caos ou
a destruição que cria ou recria).
O projeto geral ficou no papel,
porque os seus cálculos de efeitos
eram inadequados e perdemos
mais uma oportunidade de formu-
lação política via cinema.

X-yL
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ROBERTO SILVA

Ser a mais bela é sonho de Ana / 
¦

# Esta beldade chama-se Ana Cristina Vas, do Colégio Athcneu São
Luiz, que no dia 22, na Discoteca do Chacrinha, disputará o titulo de"A Mais Bela Estudante do Brasil". O "^felho Guerreiro está perturbado
com tanta estudante bonita na finalíssirr/a.

Teatro Martins Pena
• No Teatro Luiz Peixoto, lá na;
Rua 20 de Abril, 14 (Praça da Re*-
pública), com entrada franca, será

Eromovida, 
de 16 a 22 de dezem-

ro, uma mostra retrospectiva, da
Escola de Teatro Martins Pena, Em
primeira mão, podemos adiantar
que a programação será a geguin-
te: dia 16, quinta-feira — Teatra-
lização de Poema de Castre Alves;
dia 17, sexta-feira — Senhorita Jú*
lia e O Canto do Cisne-dia 18, sà-
bado — A Oração e O Manuscrito;
dia 19, domingo — Aborto; dia 20,
segunda-feira — O Assalto; dia 21,
terça-feira — As rVtóças; e dia 22,

auarta-feira 
— Doh Perdidos Numa

loite Suja. As peças serão exibidas

éempre às 20h30min. Taí uma re-
trospectiva que deve ser vista pelo
público amante do teatro. Este co-
lunista aproveita para agradecer
os convites mandados pela direção
da mostra. Compareceremos.

Bastidores
• O meu amigo Adtlxon Alves
já pode se considerar um sujeito
realizado. Como diu o Waldick So-
riano, a voz do povo é a voz de
Deus, no que eu concordo plena-mente. Por isso fiquei muito con-
tente ao ver, no domingo passado,em plena Avenida Nossa Senhora
de Copacabana,'um carro-reboque
em cujo pára-choque, em letras

garrafais, «Ua-se: "O homem da,
madrugada — Adelzon Alves". É»
O .sucesso, mou caro amigo.

MIM» querida Ema D'Avila,
perto de Abandonar a carreira ar-
tísticn. só se dedica as funções de
assistente social da Instituição de
caridade Mãe Catarina, em Pedra
de Gnaratiba. E como relações pú-
blicas "da loja de presentes de seus
filhos. E por falar na instituição,
nos dias 17,18 e 18 dôste més, se-
rá realizada a V Festa da Bonda-
dc, com barrar]uinhas, sorteios,
competições esportivas etc. Wan-
dorlcia, no domingo, vai cantar pa-ra as famílias dos pescadores do
local.

O radialista Jonas Garret es-
tava em Belo Horizonte fazendo
umas filmagens e aproveitou paraassistir a "Buzina", realizada no
Minas Tênis Clube. Ficou na ter-
ceira fila do início ao fim do pro-
grama.
© E, por lembrar Waldick So-
Soriano, o colunista ficou sabendo
que dia 20 êle vai fazer um show
no Flag.

Nanai informa: as atrações
deste final de semana na boate"Sarro serão as seguintes: sexta-fei-
ra, o cantor de tangos e boleros
Gregório Barrios. Sábado, o tre-
mendo sambista Miltinho.

Sexta-feira, dia 17, nada me-
nos que 350 formandos da Facul-
dade de Ciências Médicas da Uni-
versidade do Estado da Guanaba-
ra vão tomar de assalto a cerveja-
ria Biorklouse, ali no Lido, come-
morando, com um jantar, o recebi-
mento do diploma.

Quem esteve no Lapa, ontem
à noite, dando uma tremenda can-
ja no esquema artístico comanda-
do pelo menino José Fernandes,
foi o impagável Costinha. Soltou
meia dúzia daquelas piadas api-
mentadas e quase que a casa vem
abaixo... .
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MOU FERREIRA

Tônia Cirrero e Rubens de Falco
em A Casa. de Boneca», de Ibsen, no
Teatro Gláucio GUI.

Isto é Cordel
O espetáculo teatral Cordel, em

cartaz no Teatro Santa Rosa, é com-
posto de sete episódios recolhidos do
romanceiro popular brasileiro (a fa-
bulosa, vastíssima e fascinante "llte-
ratura de cordel"), esteve em cartaz
em São Paulo, onde íoi visto e aplau-
dldo por 40.000 espectadores e apon-
tado pela Imprensa como um dos mais
Importantes acontecimentos teatrais
dos últimos anos c, indubitavelmente,
a melhor comédia apresentada em 71,
segundo os produtores.

Isto é Cordel desenvolve-se du-
rante uma hora e 40 minutos através
de A Sollelrona que Mordeu a Careca
de Santo Antônio, engraçadlsslmo caso
de Cuíca de Santo Amaro, o mais ta-
moso poeta urbano da historia do cor-
dei brasileiro. Depois A Revolta de Sio
Sorte Contra oa Invasores da Loa,
onde Erotlldes Miranda dos Santos

narra a briga de Santo Guerreiro lu*
nar contra o» astronautas norte-ame-
ricanos. A terceira história, de Joio
Ferreira Lima, é o ban(-bang norde--
tino onde 'ORutmo*, pela trilha do sol
e do perigo, Mariqulnha e José de
Soma UCo. Em seguida, uma siga
medieval, A Sedutor* Maldito, de Ma*
noel dWlmelda Pilho, onde as espadas
medievais se batera contra as pelxcl-
ras pernambucanas. Mas vamos em
frente com a maior goeaçfio que a Tv
já Sofreu: a historia dc Dllsou Pereira
da SUva em A Moça Que Beijou Um
Jumento Pensando que era Roberto
Carlos: qual a diferença que existe
entre o cantor famoso e um jumen-
tinho anônimo da cldadealnha de São
Bento? A sexta historia o o fantástico,
a magia, o homem que vira mulher,
a mulher qu» vira homem, as sereia»
e os sacls-pererês: « Antênlo de Lis-
boa e a Sereia do Fundo do Mar, de
Mlnclvlno Francisco da Silva. O úl-
tlmo episódio, o mais engraçado, o
mais dinâmico, o mais colorido: Lam-
Lampião no Céu, Inferno e Sertão,
composto por versos e diálogos de
Rodolfo Coelho Cavalcanti, José Pa-
checo e autores anônimos: o bando-
lelro vai ao céu e trava conhecimento
com Sfio Pedro, Sfio Bernardo, Santo
Agostinho e a Virgem Maria. Enviado
ao purgatório por Cristo, desvia-se do
caminho e vai ato o Inferno, onde
entra em desesperada batalha contra
os exércitos de Lúclfer para desapa-
recer depois no mistério.

Cordel é Igual a 80 personagens,
180 efeitos de luz, 60 figurinos mais a
graça, a beleza e o .veneno da mulher
e do homem brasileiros. Tudo Isto so-
mado e multiplicado pela fama e pelo
prestigio do espetáculo, que vem
conquistando o público carioca e logo
sairá pelos outros Estados e pelo ex-
terlor. o roteiro do espetáculo, a llu-
mlnaçfio e a dlreçfio é d» Orlando
Senna, que depois de realizar cerca de
20 espetáculos em Sfio Paulo • na
Bahia, faz sua estréia no Rio.

No elenco: Isolda Cresta e Luis
Carlos Laborda.

horóscopo
ARIES

(SI de marco a 20 de abril) ¦
D dinheiro: Presto multo atenção an-
tos de «mpregar o resultado de suas
economias. O melhor é estudar todos
os planos que se apresentam e esco-
lher o mais seguro. ,,
Os amigos: Não deixe a pessoa amada
tão desinformada sobre k sua vida.
Isto pode determinar um deslnterés-
se grande que em pouco tempo não
terá solução.
A saúde: Não deixe que o trabalho
lhe arrebente os nervos. Você precisa
de descanso o mais rápido possível,
uma licença de uma semana seria
ótimo.

TOURO
(21 de abril a 20 de maio)

O dinheiro: Subs idéias de reforma
para a firma sfio muito boas. Se fo-
rem bem explicadas têm muitos chan-
ces de serem aproveitadas, i
Oa amigos: Não deixe que seus pro-
blemas interfiram na sua vida senti-
mental. Problemas de trabalho devem
ser resolvidos no trabalha Pense mais
sobre isto.
A saúde; Sua vida anda multo seden-
tária e isto determina gordura loca-
lizada. Aproveite esta semana e ta-
ça um regime pare. emagrecer.

GÊMEOS
(21 de mato a 20 de junho)

O dinheiro: Não gaste todo seu dl-
nhelro logo que receber. Assim quan-
do chegar o melo do mês você Já es-
tara pedindo dinheiro empTestado a
todo mundo.
Os amigos: Não deixe que os peque-
nos problemas de família o aborre-
çam tonto. Antes de brigar tente con-
versar e veja como as coisas se re-
sol vem de uma maneira mais fácil.

CÂNCER
(21 de Junho a 21 de julho)

O dinheiro: Você precisa se decidir
o quanto antes sobre seu trabalho.
As chances são muitas, mas se não
decidir logo acabará perdendo todas.
Os amigos: Seus amigos têm senti-
do multa falta de você. Tente pro-
curá-los para conversar e resolver tô-
das as duvidas. \
A saúdes \ Você precisa . fazer mais
exercícios ou acabará, todo eníerru-
Jado. Andar um pouco depois das
refeições é uma solução. Se possível
faça um pouco de ginástica.

LÉAO ;« \
, (22 de julho a 22 de agosto)

O dinheiro: Sua situação financeira
não anda multo boa. O melhor a fa-
zer é' diminuir o máximo que puder

, as despesas para, agüentar a fase.
Os amigos: Seus arAigos não podem
resolver todos os seus problemas, files
podem ajudá-lo, mas as decisões fl-
nais devem ser suas, /
A saúde: Nadar é ótimo para a cor-
reção de desvio dè coluna. Procure
seu médico para que êle lhe Indique
quais os exercícios a serem feitos.

VIRGEM
(23 de agosto a 22 de setembro)

O dinheiro: Nfio se preocupe tanto
com sua situação financeira, Tudo es-
tá Indo ban e os lucros vão começar

a aparecer antes do que você espe-
ra. s .
Os amigos: Não se envolva tonto com
os pequenos problemas que surgem to-
dos os dias. Assim você deixará de
enfrentar os grandes.
A saúde: Procure tomar umas rito-
minas pois seu organismo anda mui-
to fraco e qualquer gripe pode deixa-
lo de cama por uns dias.

LIBRA
(23 de setembro a 21 de outubro)
O dinheiro t Aproveito agora que você
está ganhando um pouco mais de di-
nhelro para começar a economizar
para fazer sua viagem tfio programa-
da.
Os amigos: Sua família depende mui-
to de você e de suas opiniões sobre
todos os assuntos relativos k adminls-
tração de bens comuns. Procure aju-
dá-los no que puder.
A saúde: Não deixe que um pouco de
cansaço o desanime para o dia ln-
telro. O melhor a fazer é tentar dor-
mtr mais cedo para compensar as
horas de sono.

ESCORPIÃO
(22 de outubro a 21 de novembro);
O dinheiro: Nfio faça tontos emprés-
tlmos assim. Desta forma você vai
acabar sem saber como pagar todas
as dívidas que fêz.
Os amigos: Você deve ter desconfian-
ça dos amigos que dizem ser fiéis e
bas horas em que se precisa deles
desaparecem. Tenha mais cuidado.
A saúde: Um pouco de divertimentos
e passeios fariam com que a sua ten-
são diminuísse e que você se sentisse'
melhor. Experimente logo que possível.

SAGITÁRIO
(22 de novembro a 21 de dezembro;

O dinheiro: Se você colocar suas eco-
nomlas para renderem poderá ter
agradáveis surpresas em pouco tempo.
Aproveite a ocasião.
Os amigos: Não deixe que h pessoa
amada jogue todos os problemas para
que você resolva. Converse com ela e
explique que cada um deve resolver
os seus próprios problemas.
A saúde Dor constante nas cestas
pode ser problema de desvio de colu-
na. ProcUre um medico para fazer um
exame e resolver o problema.

CAPRICÓRNIO
(22 de dezembro a 21 de janeiro)

O dinheiro: Aproveito esta semana
para começar a colocar no papel os
projetos que você tem na . cabeça.
Mais'tarde podem ser bem aproveita-
dos.
Os amigos: Não deixe que uma ter-
ceira pessoa interfira na sua vida sen-
tlmental. Isto pode criar sérios proble-
mas. Tenha calma. '
A saúde: Sua saúde está muito bem.
O que você tem a fazer é aproveitar
Isto sem exagerar multo. Divirta-se e
passeie o quanto puder.

AQUÁRIO
(22 de janeiro a 19 de fevereiro)

O dinheiro: Sua situação financeira
esto estável e isto deve fazer com que
você fique mais calmo em relação ao
seu desenvolvimento de trabalho.
Os amigos1: Nfio se preocupe tento com
seus amigos e os problemas deles. As-
sim você se esquece de resolver os seus
que estfio cada vez mais difíceis.
A saúde: Tome cuidado com o tipo
de vida que você esto levando. Ura
pouco de descanso e algumas horas de
sono a mais nfio fazem mal a nln-
guém.

PEIXES
í'20 de fevereiro a 20 de março)
O dinheiro: Nfio se preocupe porque
sua situação financeira tende a melho-
rar. £ necessário fazer um pouco de
economia para agüentar até as celsas
mudarem.
Os amigos: Converse mais com seus
amigos sobre seus problemas, files po-
derão ajudá-lo a resolver o que nfio
depende só de você. .
A saúde; Nfio coma alimentos gordu-
rosos.
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HORIZONTAIS:
1 — Em lugar precedente. 6 — Pon-
to cardeal terminal e abrupto de
uma serra. 8 — Prender com elo.
9 — Bálsamo extraído de uma ór-
vorc d» Colômbia. 11 — Atuante. 12

Porventura. 14 — Símbolo quim!-
co do bário. 15 — Encanto pessoal.
16 — Apuramento. 19 — Gesto com
a cabeça, olhos e mãos. 21 — Tatu-
bola. 22 — Fêmea do touro. 23 —
Efemlnado. 25 — Apêndice camu-
do do funlculo que reveste certos
sementes.

VERTICAIS:
1 — Assustada. 2 — Nfio barato. 3 —
Seguir viagem. 4 — Selva. 5 — Açu-
carado. 6 — Naquele lugar. 7 — Fô-
lha de palma, na Índia Portuguesa.
8 — Ração diária de mantlmentos
para soldados cm campanha ou
marcha. 10 — Grande estabeleci-
mento de fabricação Industrial. 11

Costela inferior do boi. 13 — No-
me de homem. 17 — Salto brusco.
18 —Discursar em público. 19 —
Assinatura de avalista. 20 — Repe-
tlção do som. 24 — Nota musical.
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HORIZONTAIS:
1 — Aquela que pede esmola.

7 — Tempero de cozinha. 8 — Forma
antiga do artigo "o". 9 — Negativa.
10,— CJenitor. 11 — Deseja. 13 —
Vento Brando. 15 — O mesmo que
alume. 16 — O objetivo numa parti-
da de futebol. 18 — Poeira. 19 —
Nada (gíria). 20 — Pôr em ordem.

VERTICAIS:

1 — Irmão. 2 — Arrebatemento
súbito e efêmero (aportuguesado). 3

Comida de origem italiana. 4 —
Compaixão. 5 — Cair geada. 61 — Na-
quele lugar. 10 — Imposto qué se pa-
gava pela passagem numa ponte etc.
12 — Pátria de Abraão. 13 — Paixão.
14 — Levantar vôo. 15 — Salto brus-
co. 17 — Cabana. 19 — Sem roupa.

Respostas do n? anterior
PC (1) — HOR.: düema — jla

xèta — reato — dama — os —
engodar — sua — dó — one — cltrato

sa — atro — armar — Alda —
lnr — zarpar. VERT.: dia — iate —•
ex — medo — atado — jesuíta —
amansar — rosca — onda — atriz

roda— orla — mar — ar. PC (2)HOR.: gado __ giiaba — Perl —
mm — Ir — avaro — aviso — os —
rir — gira — ligada — selo. VERT.:
glr — aliás — da — obra — servll

aurora — piar — Mosa — vogai
íris — Ido — gê.

Agências do CM
AGÊNCIA AVENIDA
Av. Rio Branco, 185 — s/loja —

Tel.: 252-6156 — Ramal 10
AG. DUQUE DE CAXIAS H
Rua Roberto Silveira, 15/708 -- Tel.:

Caxias 4318
AGÊNCIA VOLTA REDONDA
Rua Paulo de Frontin, 128/2.°
GOMES FREIRE
Av. Gomes Freire, 421 — Tel.: ....
242-1223 v

COPACABANA .
\Av. Copacabana, 860-A — Tel.: . ,\..

237-1832 , )
TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 406 — Tel.:

234-9265
MTfcTF.lt
Ruá Silvai Rabello, 52-A — Tel.:

249-7005
TERESÓPOLIS
Parque Regadas, 60 — Tel.: 2205
BELO HORIZONTE
Av. Afonso' Pena, 748 — salas

1602/03/04/05 — Tel.: 240470
BRASÍLIA — DF
Quadra 16, casa 22 — Tel. 42-2524
CURITIBA
Rua Voluntários da Pátria, 422
NITERÓI
Av. Amaral Peixoto, 370, Loja 3.

Conj. 426. Ed. Líder' — Tel.: ....
2-3431

PORTO ALEGRE
Av. Borges de Medeiros, 308 — Conj,

184, 18.° — Tel.: 24-2092
RECITE \
Rua Gervásio Pires, 285, Loja 2 —

Tel.: 225-403
SALVADOR
Av. Sete de Setembro, 31, salas

504/5 — Tel.: 3-4451
SAO PAULO
Rua da Consolação, 222 — 13.° an-

dar — TeL: PBZ 256-8430.
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Onde vai faltar
luz hoje

Hoje, torna-se necessário In-
terromper o fornecimento de
energia elétrica nos locais abai-
xo indicados, a fira de posslbi-litar a execução de serviços in-
dispensáveis à manutenção e ara-
pliação da rede distribuidora:

ESTADO DO RIO — Em NI-
lópolis entre 6 e 17 horas, Ruas
Olga Hermont (parte), dos Expe-
dicionários (parte), Comendador
Rodrigues Alves (parte), Espe
ranto (parte), Morais Cardoso
(parte), Alaide de Sousa, Maestro
üjalma do Carmo iparte), Irace-
ma (parte), José Nascimento (par-
te), Dulce, Deputado Andrade
Figueira (parte), Amadeu Lara
marte), Antônio Pereira, Nilo
Peçanha (parte), Cândida (par-
te) e outras.

AMANHA, DIA 17,
SEXTA-FEIRA:

ZONA NORTE — Em VHa
Isabel, entre 7h30min e 
16h30min, Ruas Senador Nabu-
co, Luís Barbosa, Conselheiro
Otaviario, Vila Particular e Ba-
rão de São Francisco.

SUBORBIO DA CENTRAL —
Em Jaearepaquá. entre 7h30min
e 16 horas, Ruas A. B. D, F, da
Lagolândia, Senilópolist Àtali
Aguiar e de Vila; Avenida dos
Mananciais: Estradas do Rio
Grande e do Soca.

Pagamentos
hoje

O Banco do Estado da Guana-
bara S.A. creditará em conta,
hoje, dia 16, através de suas 43
agências metropolitanas, os ven-
cimentos dos Correio» • Teléqra-
fos — Ativos, grupo 06; Trlbu-
nal Regional do Trabalho — 1*
Região; Comgep; Ministério dos
Transportes — lotes 00,11, 12,
13 e 16; Pipar — civis aposenta-
dos; Superior Tribunal Militar
— ativos; HCA. PIPM; e os se-
guintes, do grupo 09: Servldorei
do Estado, Tribunal do Justiça,
Tribunal de Alçada, Tribunal de
Contas, Sursan, Suseme, laseg,
Altg, Adag, Ipag, DER e Funda-
ção Leio XIII.

Livro
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analisa crise estudantil
"A violência do esquerdlsmo nasce

do cauúblo entre o materiallsmo hiato-
rico e o analfabetismo histérico. Os ml-
Htantes sabem que um grupo de alu-
noa pode destruir grandes unlversida-
de«". Eis algumas reflexões comentadas
no livro "Idéias Contra Ideologias" de
autoria do Professor Djaclr Menezes. O
livro, ererito com zelo e coragem, abor-
da todas as crises estudantis, dando ra-
zfio a uma entrevista à Imprensa. Per-
guntado se poderia apontar alguns tre-
dhos do livro que exprimissem melhor
as idéias de que se serve para combnlcr
as Ideologias, assim se expressou: "Uma
propaganda lnsidl06a compôs uma lma-
gem falsa do mundo estudantil com re-
talhos de Castro, Padre Camilo, Gue-
vara, Debray, cozinhados nos refugos
marxistas, com sexuallsmo e drogas.
O resultado da triaga de tantoe ingre-
dlentes. que vfio do aUclamento ideoló-
gleo aos festivais de entorpecentes, é o
desencanto diante do velho mundo bur-
guès e de seus códigos morais, do qual
retiram, como selva para o protesto, o
que há de mais podre e degenerado. Tu-
do concorre para a pedagogia da vio-
lêncla — desde as histórias em quadrl-
nhos aos filmes de bang-bang. Há uma
sugestão permanente para o uso da vio-
léncla.

"A polarização instrumental me-
diante a violência — escrevem Paul
Rock e Francls Heldelsohn — tem lm-
portanto função para solidariedade do
grupo, talvez um exemplo. raro de mo-
dèlo marxista clássico no crescimento
da consciência revolucionária do estu-
dante". Opinam alguns sociólogos vol-
tados para esses tipos de insurreição,
qire so trata de violência espontânea,
sem planejamento, mas cuja InsUtu-
clonalização depende do clima prerevo-
lucionário que se pretende criar. Esse
pensamento re enquadra mais na con-
cepção trotsklsta do movimento prole-
tário — e é slntonisado com a estraté-
gia latino-americana das guerrilhas ur-
banas. dos seqüestros e dos assaltos de
bancos."

PENETRAÇÃO FÁCIL
A ersa pergunta: Crê que há pene-

tração fácU no melo universitário? Res-
pondeu: "Houve multo mais facllida-
de. Agora, desperta uma consciência
universitária que distingue a manobra
dos propagandistas.

De fato, esses cretinos messiânicos,
que assomam no cenário, dão mostras
de um grande vácuo de espirito, São,
porém, minúsculos grupos que * arro-
gam a representar a grande massa de
estudiosos — e podem contagiá-los nes-
sas horas de crises. Mas desde que haja
uma ação contrária,, que os desmascare
e revele a sua posição parasitária, fútll
e medlocrisante, logo perdem toda 11-
derança, feita de fraseologia mistlfican-
te e bêíta. Houve jornais que se ba-
baram, maravilhados com o líder Pai-
meira, que, numa passeata carioca, grl-
tou a ordem de sentar no melo da pra-

ça — e toda a massa passivamente ar-
rebanhada, sentou aa nádegas no as-
falto. Quo líder carismático! Editoriais
e noticiários, revistos pelos copydesks.
suspiraram d« admiração. Tão Jovens
e tão dóceis! — dxclamou, ante espeta-
culo Idêntico, em Paris, o Professor Jac-
quês Monnerot "si les jouméei de mal
19G8 domeurent dans 1'histoire. ce será
sans douto sous le nom de joumées des
perroquetí."

A legião d» papagnlns ouvia, nas
pregações das Jornadas de Nanterre, o
mesmo que se apregoava noutras uni-
vcrsldades: "não se trata de reconstruir
a universidade, mas de destrui-las e ao
menos Impedir de funcionar conforme os
fins que a burguesia lhe consigna". O
líder Mark Rudd. em carta ao Presl-
dente Grayson Klrk, da Universidade de
Colúmbia, advertia que se tratava de to-
mar de assalto o poder, à maneira dos
•0tmpj.er. e numa linguagem de gangs-
ter. t o que historia Schicslnger. Não
encontrando obediência cstuslástlca a
seus Incitamentos, blaterarara contra a
massa amorfa e acarnelrada, "condido-
nada por anos de escola primária e se-
cundárla, amolecida nos moldes de obe-
dlêncla servll, embníteclda pelos meto-
dos Ineptos do ensino superior, massa
estudantil cujo único recurso é a inér-
cia coletiva ou escaplsmo Individual".

REBELIÃO ERÓTICA
Prossegulndo, disse o Reitor Djaclr

Menezes: "Herbert Marcuse emplumou-
se em cacique Ideológico desses "enra-
gés". Vem laboriosamente construindo
uma Interpretação sistemática desse con-
fuso anseio de rebelião, de afirmação e
de libertação. Contudo ainda não se sa-
be que valores novos afirmam ou de que
valores velhos ae Ubertam. Os hippies,
que na Alemanha e noutras paragens se
chamam beotnifcs, exprimem tendências
anárquicas, no processo de desorganiza-
ção espontânea da socledad«. Essas fac-
ções não representam qualquer força re-
voluclonário. A faceta que parece fascl-
nar o espirito de Marcuse é a rebelião
erótica dos jovens, o protesto sexual
contra os tabus. Sua análise não apro-
funda qualquer terapêutica, mas se en-
reda nas explorações psicanalitlcas."para explicar o sentimento de rc-
bellSo juvenil, pressupõe Marcuse que as
causas de natureza econômlco-polttlcas,
modelando profundamente os instintos e
necessidades, criam estruturas que resis-
tem à experiência e alimentam o con-
texto geral de repressão. Quando a lma-
glnação criadora ameaça contrariar os
tabus da moralidade social a censura
oficial capitula-a de subversiva e per-
versora. A Debenswelt dos jovens é com-
prlmlda por normatividades superadas
— e, à luz dessa exegese, todo o pro-
testo Juvenil toma a amplitude de um
protesto histórico, a fim de escapar des-
sa compulslvldade espiritual apelam os
oprimidos da subeultura .i:ppie para a
viagem (trlp) aos paraísos do fumo a
custa do "ácido" (LSD), do "vaso"
(pop), da erva (oras»), que se procura

introduzir nos meios estudantis nado-
nals. A decomposição. do proocsio per-
ceptlvo normal na arte psltodéllca tra-
duz o efeito, direto ou Indireto, da ação
dos estupefacientes nas formas de sensl-
btlldade."

INFLUÊNCIA
Discorrendo ainda sobre problemas

estudantis, disse o autor do livro: "Era
torno de que se f&_ o alvoroço? Pcn-
sando bem — por causa d» acu.açáo
de qque os órgãos eletrônicos de pro-
paganda Intoxlcnm os moços com nove-
Ias idiotas, música Inferior, propagan-
da de sexo, de alcoolismo, de tabagts-
mo, de violência, t ou não é verdade?
Aqui e além, uma voz Isolada discorda
na barafunda. Querem os "pra frente"
dizer que minha quadratura mental
náo favorece a compreensão do íenô-
meno — porque os órgãos de comunica-
ção não fazem senão renetlr a super-
íicle do pântano e nã0 são responsáveis
pelo pântano nem por suas exalaçôes.
A desagregação moral é fruto da so-
cledade — e a jovem, que fuma maço-
nha ou expõe o publs na risca do
biquíni, é apenas seu efeito. Despem-
se da responsabilidade, transterlndo-a
às estruturas sociais. Quantos pais e
mestres não Insistem que é o melo so-
dal que lhes furta a autoridade, enco-
rajando a arrogância ostensiva dos íi-
lhos! E não reparam que a arrogância
varia na razão direta de sua abdicação
na liderança do lar. Capitulam mise-
ràvelmente — mas, na hora de reco-
nhecer a covardia ou a fuga ao dever
de pa\, invocam a decomposição da so-
cledade capitalista. Deste modo, apazl-
guam a consciência. Redimem-se, exl-
mem-se da responsabilidade — e des-
cartam-se das obrigações de esforço •
luta".

Concluindo, afirmou: "Outro erro
grave na consideração da vida univer-
sitárla (do qual, nos meus tempos aca-
dêmicos, partilhei fervorosamente com
Oscar Tenório e outros ingênuos) — é
o de que a convlvênda democrática da
Universidade formula-se em, termos
politlcos de direito público: o poder
emergiria também do "demos" univer-
sitário pelo mecanismo do sufrágio.
Liamos as pregações do movimento de
Córdoba. que. simplificavam o proble-
ma num radicalismo pueril, que entra*
va no coração adolescente — e o inun-
dava. Todos em 1927 lomos reformis-
tas desse tipo. Jamais houve quem viés-
se nos explicar que não se transplanta
toiit courí para o meio universitário
princípios políticos do direito público,
com outras implicações e outros con-
texto. E que, sobretudo, o "demos ima-
turo, em diferentes graus de capitais
diminuto intelectual, não tinha quali-
ílcação para integrar o "povo" sobera-
no daquela democrada porque ali s*
achava, precisamente, para adquirir,
através da educação, a maturidade cul-
tural e política".

gerico
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JOSÉ MONTENEGRO

FOTO: BUENO FILHO

ANCHIETA kECLAMA UMA NOVA PONTE
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^ Com esta reportagem concluí-
mos a série de trabalhos efetuados
em Anchieta a pedido dos que lá
residem e sofrem as conseqüências
do abandono daquele subúrbio da
Central do Brasil. Esperamos que
os órgãos' da administração esta-
dual, ausentes! de Anchieta, vol-
vam siiás \vistas. para ás maselas
por nós apontadas e tomem todas
as providências no sentido de dar
à sua população tudo aquilo que
foi solicitado através do "Gerico".

Esta mostra a situação afliti-
va que vem sendo vivida pelos hu-
mildes moradores da Rua Profes-
sor Luiz de Melo Campos, em An-
chieta. Sobre o valão ali existente
havia pequena ponte de madeira
que permiüa a passagem normal
de pedestres e ciclistas. Um dia
apereceram técnicos e removeram
a pontezinha, porque o canal ia ser
saneado, retificado, e dotado de
uma ponte que permitiria a
passagem de automóveis. \Jsso, in-

formam os moradores, já faz três
anos'. Depois ninguém mais voltou
ali. Os moradores vinhani fazendo
volta, de mais de um quilômetro,
porque não podiam passar pelo va-
lão. Ao sol e à chuva a coisa não
era assim de fazerjgraça. Pòr tal
razão resolveram eles, fazer nova
pontezinha de madeira. As águas
avolumaram-se com a chuva, hou-
ve erosão das margens do valão e
a pontesinha foi arrastada para
longe. Arranjaram, então, uma vi-
ga e colocaram ali, fazendo uma
pinguela, que tem resistido bem à
ação das chuvas e das enchentes até
esta data. Mas isso não é o bastan-
te. Pedem para que seja a vala
retificada e construída a ponte pro-
metida, a fim de que também au-
tomóveis, além dos pedestres pos-
sam ter acesso à rua, principal-
mente ambulâncias. Esperam os
apelarrtes e espera o "Gerico", que
os problemas de Anchieta. sejam
resolvidos.

Cruzamento sem
. sinal luminoso

No cruzamento do Caminho do
Itararé com a Rua Joaquim Quei-
rós, informam os que lá residem
que ocorrem freqüentes desastres
de automóveis, em conseqüência da
falta de um sinal disciplinador do
tráfego. Além do mais, o local é
diariamente transitado por cente-
nas de colegiais, principalmente à
hora em que o transito é mais in-
tenso, o gue justifica plenamente
a instalação, ali, de um. sinal lumi-
noso e, para tanto, apelam para o
Detran.

Gatunos na Feira
Já não constitui novidade na

feira-livre da Praça São Salvador.
no Flamengo, os gritos de pega la-
drâo! Ou "fui roubada" e exclama-
ções parecidas. Ê que os gatunos,
isto é, os "punguistas" estão agin-
do livremente naquela feira, sem
que providências sejam tomadas.
Á propósito, uma sennora residen-
te no bairro, várias vezes furtada,
disse ao "Gerico". revoltada: "Lu-
tamos, inicialmente, para vencer
os feirantes desonestos (há exce-
ções) para anular seus quilos de
oitocentas gramas e preços acima
da tabela. Depois dessa peleja,
quando pensamos que as coisas fi-
caram certas, eis que surgem os
gatunos que, tranqüilamente, nos
furtam as carteiras, levando o que
evitamos fosse antes furtado pelos
feirantes desonestos. Apelo para
você, '"Gerico", a fim de que mi-
nha justa queixa chegue à Polícia.
Espero que, assim, providências
sejam tomadas contra os descara-
dos gatunos que operam na feira
da Praça São Salvador."

Ausência de Luz
e gatunagem

A üuminação pública da Rua
Sargento SUva Nunes, em Bonsu-
cesso, está deficientíssima, o que
vem suscitando, segundo dizem os
que lá residem, assaltos. Pedem a
quem de direito, seja normalizada
a iluminação daquela via pública, o
que ao certo, acabará com os atos
criminosos ali ocorridos.

Doente mental
causa escândalo
Há vários dias apareceu uma

infeliz mulher na Rua Moraes e
Silva, no Maracanã. .Trata-se de
uma desajustada que vive da ca-
ridade púbüca. Absolutamente ir-
responsável, á infeliz mulher apre-
senta-se totalmente despida, o que
causa constrangimento às famílias
ali residentes. Estas, porinosso in-
termédio, solicitam às autoridades
competentes, seja a pobre mulher
encaminhada a um dos estabeleci-
mentos assistenciais indicados pa-
ra o caso. x

Trânsito difícil
na Lapa

Alertam nossos leitores: "O

tráfego de automóveis na Rua dos
Inválidos dia a dia piora. Leva-
mos, não poucas vezes, para co-
brir o pequeno trôfcho, nada me-
nos de vinte minutos. Tudo decor-
re do fato de motoristas estaciona-
rem na rua em causa, em ambos
os lados, o que também ocorre com
enormes caminhões. Seria inte-
ressante se o Detran mandasse ve-
rificar nossa denúncia e corrigis-
se as causas dos congestionamen-
tos".

General Polidoro
congestionamento

A Rua General Polidoro esta-
se constituindo em ponto crítico no
que se refere ao tráfego. Os con-
gestionamentos ali são diários, em
conseqüência da indisciplina dos
motoristas de caminhões, que for-
mam füas duplas para ó desembar-
que de mercadorias e em ambos os
lados daquela rua. Os prejudica-
dos pela desordem, pedem ao De-
tran seja o local devidamente fis-
calizado.

Pinguela
substitui ponte

Os moradores de Anchieta estão
cobrando do governo da Guanaba-
ra e políticos os melhoramentos
prometidos, que há anos se fazem
absolutamente \ indispensáveis ao
bairro. Para tanto, fizeram do Ge-
rico sua bandeira: "Venho duran-
te 25 anos mostrando às autorida-
des o estado de abandono em que
se encontram as ruas General Au-

fusto 
Sisson, ahtiga Rua Natalina

eixeira, e Tenente Lassance,
Araújo Rozo, Capitão Paulo, Pro-
fessor Luiz de Melo Campos e En-
gerifieiro Armindo Rangel. Quero
ressaltar que já foram no governo
passado votadas verbas destinadas
a pavimentação das referidas ruas.
Há alguns anos passados apareceu
aqui uma turma de funcionários do
Departamento de Rios e Canais,
que se fazia acompanhar pelo repre-
sentante da comunidade, junto ao
Conselho que funciona na Adminis-
tração Regional de Anchieta, e as-
sim. com a maior presteza, foi pro-
cedida a retirada das quatro pontes
que interligavam as ruas, mediante
a promessa de que novas pontes
seriam construídas de imediato. To-
davia, mesmo com promessas de
políticos, não foram as pontes, até
hoje, construídas. Com o isolamen-

to conseqüente da retirada das pon-
tes, a Rua Tenente Lassance, ficou
somente com uma entrada, isto é,
pela Rua Leopoldina Borges, tendo
em vista que a Rua Tenente Lassan-
ce está completamente intransitável
e, assim impedido o acesso ao Par-
que Anchieta. Veja. G«rico, a gran-
de aflição dos moradores desse tre-
cho, impedidos de ter assistência
médica a sua porta, mesmo nos ca-
sos graves. Urge. portanto, a re-
cuperação dessas ruas, incluindo-se
de imediato uma ponte em uma das
ruas, isto é, opcionalmente, na Pro-
fessor Luiz de Mela Campos ou Ca-
pitão Paulo, para; dar acesso à Rua
General Augusto SiSson." A carta
é do Sr. Amâncio Cruz, residente
na Rua Professor Luiz de Melo
Campos, 2, em Anchieta.

Boas-Festas
Da VI Região Administrativa

(Lagoa), que se destaca entre as
mais eficientes do sistema, recebe-
mos amável mensagem de Feliz
Natal e próspero Ano-Nôvo.

Buracos na Rua
Uruguai

Dois enormes buracos há mui-
to existentes na Rua Uruguai es-
tão caukndo embaraços ao tráfe-
go e danificando automóveis. Os
prejudicados pela injustificável
anormalidade solicitam ao Depar-
tamento de Vias Urbanas, se.iam
os buracos tapados. "Nada justifi-
ca a presença dos dois enormes
buracos no meio da Rua Uruguai
por tanto tempo. A Administração
Regional local, ao que nos parece,
não toma conhecimento dos proble-
mas do bairro, mesmo que causem
danos ao Estado ou a particulares.
Esperamos "Gerico", que, com
uma notinha sua. alguém se lem-
bre de mandar topar os prejudi-
ciais buracos."
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CORREIO DA MANHA - Rio de Janeiro, quinta-feira, 19 de dezembro de 10.. JORNAL DB SERVIÇO

SÉRGIO CABRAL
DE OLIVEIRA,

para efeito de cancelamento
do seu registro no CONSE-
LHO REGIONAL DOS RE-
PRESENTANTES COMER-
CIAIS DA GUANABARA,
pela cessaçEo das atividades
de mediador de vendas co-
merciais.* comunica a quem
possa interessar, o extravio
do seu cartfio protocolo de
registro, sob o n° 22.0-7/70.

2857S

ÃlRÃNT
CONSTRUTORA S/A

C.G.C. n? 33.456.716

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Convocação

São convidados 'os senho-
res acionistas desta socieda-
de, a 6e reunirem em assem-
bléia geral extraordinária no
dia 26 (vinte e seis) de de-
zembro de 1971, em sua sede
social, nesta Cidade, à Rua
México n° 158 — 6» andar,
salas 605 e 606, às 16,00 ho-
ras, a fim de deliberarem sô-
bre a seguinte ordem do dia:

a) — Transferência de lo-
cal da sede social;

b) — Outros assuntos de
initeçêsse girai.

Rio de Janeiro (GB), 15 de
dezembro de 1971

ANTÔNIO MACHADO
Diretor Presidente

11990

ATOS RELIGIOSOS

Sm 

m. _l_.W____._RSANTOSJOSÉ FR ANKL1N D
(ZICO)

(FALECIMENTO)

A família de JOSÉ FRANKLIN DOS SANTOS (ZICO), consternada comu-

nica o seu falecimento ocorrido ontem e convida parentes e amigos

para o seu sepullamenfo hoje, quinta-feira, dia 16, às 15,00 horas,

saindo o féretro da Capela Real Grandeza n.° 3 para o Cemitério de

São João Batista. 12000

militares
EXÉRCITO

-NB-ON-AB DE COMANDO - O
Cheio do »rtado-M_lor do Exército apro-
vou as Insígnias de Comando relativas
as seguinte» organizações militares: Dl-
retorla-Qenü de Economia e Finanças —
Diretoria do Admlnlstraçío Financeira,
Os modelo» aer&o publicados no Boletim
do Exército.

J0À0 MIGUEL ALVES
(FALECIMENTO)

A família de JOÃO MIGUEL ALVES comunica seu fa-
le.im.nfo e convida para c .epulfamenio, hoje, quinta-
feira, dia 16, às 11,30 heras, saindo o férelro do Hos-

pilai do I.A.S.E.G. à Av. Henrique Valadares para o Ce-
milério de São Francisco Xavier. 11999

Ao Menino Jesus de Praga
AK-.d-C- s praça alcançada.

E. V. A.
14229

SÃO JUDAS THADEU
Acradcço.

TERESA• 6763

SERVIÇO MILITAR

ESTUDANTES DO

CICLO COLEGIAL.

ADIAMENTO DE

INCORPORAÇÃO.

Procure informações

no seu Colégio.

MARINHA
CINQÜENTENÁRIO DO CINCO DE

JULHO
A Coml___o Organizadora das Come-

mora..... dos 9 de Julho (1023 e 1024)
reunlr-se-A, no dia 20 do corrente, ta 15
horas, no Clube Militar, para tratar da
programação de solenidade» referentes
ao cinqüentenário do Movimento MUI-
tar de Julho de 1022. A referida Comis-
sfio, acha-se composta dos seguintes mem-
bros: Presidente de Honro, Marechal
Eduardo domes; presidente, general Jor-
ge. de Oliveira Tlnoco; vice-presidente,
general Alberto Zamlth; secretário, gen.
José de Barros Araújo Sobrinho; tesou-
reiro, gen. AntOnlo Nóbrega; membros
marechais Mfirio Poppe de Figueiredo e
Salvador Cézar Oblno; generais Albono
Osório, Alberto Ribeiro Paz. Alfredo Fa-
rouk Merder, Antônio Faustino da Cos-
ta, Emilio Gallols Filho, Jorge Fox 8»-
ladino de Argolo Silvado, José Constant
Bcvilaquo, Luiz Batista da Silva Pereira,
Milton OTRellly pe Souza, Osmar Soares
Dutra, Raimundo Teotônio de Morais
Quadros, Válter Cramer Ribeiro, ajml-
rante Edgard Paulo de Oliveira, brigadel-
ro Edulno Tamarlndo Carpenter, coro-
neis José Luiz Jansen de Melo e Malvlno
Reis Neto e Drs. Alclbiades França de
Faria e Luiz Carvalho de Araújo.

CREDITO ORÇAMENTÁRIOS — O
Ministro do Exército assinou portaria
aprovando os "Instruções para Movimen-
toçfio e Utilização de Créditos Orçamen-
tários e Adicionais no âmbito do seu Ml-
nistério, revogando, em conseqüência, os
artigos do Regulamento de Administra-
çfio do Exército (R3), modificado pelas
portarias 1.121, de 22 set. 70, è 345 GB,
de 18 out 68, que colidiram com estos

I Instruções.

"PARAÍBA", 12 ANOS NA MARINHA
BRASILEIRA — O Contratorpedelro "Pa-

roíba", atualmente integrado ao Primeiro
Esquadrfio do Controtorpcdelros e co-
mandado pelo CapItfio-de-Fragata New-
ton Ferreiro Campos Júnior, completou
ontem 12 anos de lncorporaçío fi Armada
Brasileira.

O "Paraíba", paro o mlssfio a quo so
destina, ocha-se equipado oom moderna
oparelhagcm para a guerra de superfície
e anti-submarino. Desloca 2.002 tonela-
das; tem 115 metros de comprimento; e
desenvolve uma velocidade de 38 milhos
por hora. Seu primeiro comandante foi o
Capltao-de-Fragata Nelson Fernandes.

CONSÓRCIO "OPEROSIDADE" —
A Capemi está encarecendo o compa-
recimento (sala 1213) dos seguintes as-
sociados no consórcio de automóveis
"Operosidade", a fim de receberem ps
carnes para os pagamentos de 1972:
Nassairdes José de Carvalho, Edy Pi-
mentel Plrrono Vaz, Jayme de Melo
Fontes, José Ornela de Souza F0., Er-
nesto Gomes Caruso, Oscar Lace Tel-
xeira Lopes, Ary Sayâo Bastos F0., Ma-
ria AméliaTCamargo Saboia, Francisco
Freire de Albuquerque, Adelino dos
Santos, Fausto Figueiredo Moura. Ro-

bln Rolne Casteilo, Manoel Ferreira Fi-
lho. Nelson Joaquim Alves, Antônio doi
Santos Fachada, Afonso Rodrigues da
Silva, Walter do Amaral Coimbra, Mo-
ria AUrlstela Moccmany Gomes, Eury-
pedes Ayres de Costro, Nílton Simões
Vlllas Boas, Braz Muniz da Silva, Leu-
cl Reis do Noscimento, Jorge Catarina
de Almeida Luz. Lauro do Gama e
Souza, Loll Jorge Vidal, Paulo Gulznn
Gonçalves, Marlano de Olvieira Neves.
Hlron Farias. Zulelka Rabelo, Benedito
Alves de Souza, Lauro Limo dos Santos,
Zcnlte Gomes, Pletro Belslto, Crlstóvfio
Pira Fellcto, Leticla Mario de Albu-
quorque. Corrêa Rabelo, Ivan de Cor-
valho Duarte, Marilla Ribeiro do Ma-
cedo, Aurca de Lima. Brlcio de Almei-
da Pina, Arthur Ronaldo Jurema Melo
Matos, Demerval Paulo de Oliveira,
Atallba Freitas, Adélia Freitas, Adélla
Mateus da SUva, Beatriz Louzada. José
Corlett e Ary de Carvalho Fernandes.

—oOo—
CARNÊ-72 À DISPOSIÇÃO - A

Capemi chama a otcnçfio dos associado,
que ainda nao estão de posse do seu
cornê-72, para que o procure em sua
Sede ou no respectiva Agência. Isto

porque, grande foi o esforço e utiliza-
ção de todos os meios para o carnê-72
do pagamento chegasse às mãos do In-
teressado.-Não obstante, a divergência
de endereços prejudicou sobremodo o
trabalho de entrega, embora nao haja

^mpo viesse sendo encarecida a atua-
zação de endereços.

—oOo—

ATENDENDO BEM — Para aten-
der plenamente aos interesses dos as-
sociados. a Capemi resolveu manter o
horário das 8 às 20 horas, diàriamen-
te, para funcionamento da sua Clínica
Odontológlca (Rua Senador Dantas, 117
s/1320), podendo o sócio marcar a hora
que desejar pelo telefone 242-8497.

Registre-se ainda, quo aproveitan-
do as próximas férias escolares foi ela-
borado um atendimento prioritário pa-
ra as crianças.—oOo—

SER ASSOCIADO DA CAMEPI JA
É TRADIÇÃO BRASILEIRA NOS
MEIOS CIVIS E MILITARES.

Vamos ao Teatro

MAIS DE 500 REPRESENTAÇÕES

OTÁVIO
AUGUSTO:a_vida escrachada;

de Braulio Pedroso
Músicas Roberto Carlos e Erasmo
Ias., 4as., Sas e Sas. ás 21,30

Sábados, 21,30 hs. • Dom. 19 e 21,30 hs

R. DO PISSEI0-TEL242-

SOMENTE EM DEZEMBRO

IphiupsI

NO TEATRO

MESBLfl
*/*¦*.¦**"**

CARLOS LYI-A
EM

...E rio Entanto é Preciso Cantar!
HOJE ÀS 21,30 HORAS

No TEATRO OPINIÃO - R. Siqueira Campos, 143.
Res.: 235-2119.

Cr$ 20,00 — ESTUDANTES: Cr$ 10,00
RcâllzaçSo Coutlnho & Bayer. CENSURA LIVRE

AGORA NO TEATRO MESBLA
EM CURTA TEMPORADA i

mRRÍLIR PÊRH em"A VIDA ESCRBCHBDB"
MES DE
SUCESSO

ORLANDO MIRANDA • PEDRO VEIGA apresentam

AGUDO RIBEIRO /4fà»Q»

CONJUNTO SfOMTERAPIA ' —W

CrS 5,00

l RUBENS'CORRÊA • IVAN DE ALBUQUERQUE'
APRESENTAM

H0JEÉDIADER0CK
v\ 1 // _, 

'«_• Jotó Vicento

Américo Leal apresenta a volta (Particip. esp.) de

VIRGÍNIA
L i_r.E

(a vedete do Brasil)
sem transa porque o "tempo" é o de

hoje na revista

"Pega no Ganzê e Bola pra Ganzá
de Angela Leal « Oscar Sar.. - Dir. Manoel Vieira (O^OTONHO)

TEATRO RIVAL - RESERVAS: 224-M2S
Diariamente as 18, às 20 e às 22 horas

SUCESSO ABSOLUTO!
ESTRELA DALVA

com

•dire.lo di Rubens Corria

Hoje às 21,30 hs. - Tel.: 247-9794

CONJUNTO SfOMTERAPIA
PREÇOS A

PARTIR DE
DEFINITIVAMENTE ULTIMA

SEMANA HOJE ÀS 21,30 HORAS
IltJlrO

PRIHCFSO ISABEL
RIS ?36 - 3 J?4

RUBENS DE FALCO
FERNANDO TORRES

ROSITA TOMAS
LOPES

, ANTÔNIO
GANZAROLLI

MARGOT LOURO

Também estão em

CASA de
BONECAS

r.ov. Est. GB. - Sec. Educ. Cult. - Dep. ™t. - Dlv. Teatro.

"BIGAM1A.0
outroMUNDO"

De Noel Coward. Trad. adapt. Carlos Lage
com DAYSE LUCIDI. R , ,

Eslelita BelUAfonso StuarULuciaj Delor
-^-Dir B de Paiva.«Cen. Fig.: Pernambuco de Oliveirai

TEATRO DAS ARTES #2_KS!JS

í -« B]

Dir.: CECIL THIRÊ
TEATRO GLAUCIO GILL — Reservas: 237-7003

Censura: 14 anos. Hoje às 17 e 21,30 hs.

DALVA DÈ OLIVEIRA
CARMEN COSTA

Regional de Abel Ferreira

ONICA APRESENTAÇÃO DOMINGO ÀS 21 HORAS
50% PARA ESTUDANTES

L*. l^_P-;-"M JOSÉ FERNANDES apresenta todas a» ,„y
VZm PflB noites 2 shows diferentes.

I Bm mW GREGÔRIO BAItRlOS
.-A mW CARLOS MAIA e GF.ISA REIS
_Afl___l e TEREZ MORENO

/"•mp. ,,Wk\ Orquestra típica _ 2 conjuntos dançante.
i Mk\ ¦",__• No almoço preço único 12,00. Funciona a»

mm •^L,*í^^^___. 2»s. íc'r'is' No Revelllon
___L_3B.-BS funcionará c/shows normais e sem _

aumento de preço. . ,•.*

r^_MRIVIi__I_nll!raiv.^.n/i.»»-.- ^^fA^B

restaurante do — SS?
iberlo dl.rlim-n.., txctt» domingos. B E|. ..d» 11 is 1.4 hs. • d* 1 »._s aihs. HB _B
 Rui P-mpeii Lonrclro, 45 ???

¦ ¦¦ ¦¦ "'

TEATRO TEREZA RACHEL — R. Siqueira Campos, 143
Reserve Já 227-5436

(|_!MrO
6715

Boates & Restaurantes

TÔNIA CARRERO
em

CASA de BONECAS
I ~í SOMENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO I*

TEMPORADA POPULAR
r-TJ__J]

1664 1
5-7132 [

CrS 11,00 £¦ ESTUDANTES: Cr$ 6,00
Censura: 14 anos

______________ JOSÉ MESSIAS
Comanda diariamente o maior show da Cidade

12 meses de Sucesso no

S491BÃO
ReveUlon, festas de lim-de-ano é no SAMBAO,
2 salões, 3 orquestras e venha brincar até o

sol raiar

Banquetes de flm-de-ano, reuniões festivas e aniversários. Tu.»
Isto e mais algum» coisa pode acontecer, por preços bem razoáveis
no CASTELO DA LAGOA, na Av. Epitácio Pessoa 1560. Além da
cozinha excepcional, o local possui atendimento de gabarito e
ambleâte requintado. Saiba quSo barato isto custa telefonaiido

p/Chlco Recarey, 267-0113 e 287-3514,' que dará o orçamento na hora.

$jíjg^2i2El

R. Constante Ramos. 140. Res.: 237-5368.

TEMPORADA POPULAR — Hoje às 17,30 e 21,30 hs.
¦¦•<££ 12,00 - ESTUDANTES Cr* 6,00

¦tf*r\l I AO CIRCUITOÜOlIAÒ fechado
DIREÇÃO: CARLOS MANGA

1 SHOW: MIÉLE EBÕSCOLI

téatrôdálaqoà, 
''¦';,•,,_Mt-. 

.

TEATRO GLAUCIO G1LL - Reservas: 237-7003
Sob o patrocínio do Gov. Est. GB. - Sec. Educ. Cult. - Dep. Cult

— Dlv. Teatro. Censura: 14 anos
Hoje às 17 e 21,30 hs

HOJE ÀS 21,30 HORAS wiÊX^A

ÚLTIMAS SEMANAS
TEATRO DIJLCWA

R Alcindo Guanabara, 17 -Reservas: 232-5817. I"C 
O Si T INH A' f

agradece _ preferência do público e continua com a
agrauc-- v f ^^ Comédia do An0

O DONZELO 2.° ANO

~^~~ 
SEBASTIÃO TAPAJÓS

ESTRÉIA AMANHÃ ÀS 21.30 HS.

.... ._.... —

j»*1" ¦¦»»»_ !-¦¦-' -~ ~v .*=^*pMT?Z ——-__?->. J^^^^^_, _______M_t.K

l.o andar: RESTAURANTE -- TERRAÇO AO AR LIVRE
2.o andar: BOITE * 2 salões para Banquetes e festas #cozlnn a
internacional * - Frente para o mar - AR CONDICIONADO

CENTRAL » Diariamente aberto a partir das 11,30 hs.
Domingo: FEIJOADA COMPLETA.{

SENSACIONAL REVEILLON
ORQUESTRA — MOACYR SUVA

Av. Semambetlb-, 199S - BARRA DA TIJUCA - Tel. 399*178

bar&restaurante
R. Maria Quiléria, 83 -, Pça. N. S. da Pai • Tel.: 287-1273

/.__,.

0 SOM COMO ÊLE É'
Acompanhado de .

JORGE NERY — PEDRO SORONGO. e ELC1 VICENTE
Um show de Wllma Dantas Produções Artísticas.

TEATRO SENAC — R. Pompeu Loureiro, 45. Res.: 256-2641

ÚLTIMAS SEMANAS

'ITÍAITO (-IX.MA
APRESEKIA^

0 FABULOSO
MUSICAL

-jy~xi~'rJ

Hoje às 21,15 hs. . à
3.*, 4». 5.» e domingo desc. p/estudantes de 50/.

QUE LUXO! QUE LUXO!

BRIGITTE BLA!R^ôE
BERTA LORaCTaÍÍVALHINHO e MANUIA

na REVISTA MAIS POP DO ANOI440 Rííbn é Delas"
^.ho miguel i^ifeágfeaár- 81-H-m: 13M34J'

Hoji
Res.

TÉLIANACplfrTMAN
e Quarteto Cido

«MnMMMWMW

mmmm
novo serviço
"leve s
refeiçõi
paro. v

RESTAURANTE
r!

wc

>__F i

in
c
n
>
>

2

f^mtlJÍÍt.
14 o; mês

DE
SUCESSO!

i^na/SUCATA
ZIRI6UIDUM. Ôl

CIDl Dl» UM SHOW Dli-REM- COM IS MELHORES ITRICÚES
m Sm BHISUBRO E B MUUHS QUE IlI.tSIH 10 MIPI

Espetáculos às 2as. íelras, matlnée ífl 5as. às 17 ns.
Couvert: Cr$ 20,00 todos os dias

J f Reservas: 227-3589 e 227-6686
SHOWS DIÁRIOS: 22 hs. e 24 hs. Aberto desde 21 hs.

wmquefiecmo
CHUWA.CA1!trT-.l22ÁRI- 

''

FEIJOftD-t DÍnmOMEHIEl
SUA MAÍOUFS D[ AB»AN!t., »S A

TELS 225:5284«2454270-245 
'

J
Hoje às 21 hs. Censura Livres \ \'
Res,: 265-3.3S — (Hotel Glória) \

l

O MAIOR ACONTECIMENTO TEATRAL
DE SAO PAULO AGORA NO RIO!

CORDEL
(A rnSça que beüou um lumento pensando que era B^rt0.^"1"
_ nSls ( acontecidos). Prod. Luiz Carlos Laborda D r. Orlando

Senn-- TEATRO SANTA BOSA - R. Vise. Pirajá. 22
Tel.: 247-8641. Hoje às 17 e 21,30 hs.

caneca©
ÚLTIMOS DIAS DA SUA

SUPERPRODUÇÃO
A MAIOR MONTAGEM JA FElTA NO BRASIL

Aberto de 4." à sábado a partir das 21 hs.

RESERVAS NA PORTARIA

restaurante, bar, boate
aberto a parjir das.19 horas
à méla-noitei show com

RUTHLIMAeDALYADE OLIVEIRA
dois conjuntos para dançar
cozinha Internacional.

AV AFRÂNIO DE MEllÒ FRANCO,300-TEL. 247-7877
| vi

I CHICO BUARQUE DE HOLANDA 1

I ISAAC KAHADTCHEVSKI 1
JflCOUES KIEIH I

gMQUKIRASMl^

DINABAR
CASTANHO DÀ BARRA

ESPECIALIDADES: * Camarões * Siri•* Polvo • peixes
Av. Sernambetiba, 1004 4- Tel.: 399-0282.

-AP-tAO
EM RITMO DE

SAUDADE ALEGRE

NOITE DE SERESTA
Rug Senador Dantas, 84 — Tel.: 242-2348.

6716

v

' -\

\-
\

___________É__l_________________i
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JORNAL DE SERVIÇO CORREIO DA MANHA - Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de dezembro do 1071

PAJEU CONSTRUÇOES S.A.
C.G.C. 097.29807

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13-10-1971 '\
Aos tr*M dlu do mti de outubro d* 1971, às 11 horei, na Md*

pfoctal, reuniram-se. tm AsaimbléU Gorai Extraordinária, oi «¦¦!«,-
nistas d* Pejeti Construções s/a., tm iut tottUdtdt, .conforme
assinaturas apoitei no Livro dt presença doi Acionistas. IiisU1.hU
¦ senão auumlu a presidência dot trabalhoi, na forma titatuUrta,
o Sr. Dlretor-Presldente da aoeledide, qut convidou a mim, nt-
dlnalvi Magalhães da 8llva, para eterttarlá-lo. Dt tnleto, ptdlu-me
o Sr. Treildtnte qut procedeaie 4 leitura do tdlul de convocação,
f<-lto publicar*no Diário Ofldel do talado doa dlai 9, 11 e 12 da
outubro de 1071 * no Correio da Manhã doi dlaa 8, 7 • 6 do metmo
míi • ano, com o tegulnta teor: "PaJtO Conitruçflei 8/A. —
C.O.C. 09.729.807 — Assembléia Oeral Extraordinária — Convo-
caçlo — SBo convidados oi s«nhorri AclonliUa a ae reunirem em
Afps«nb)4i« Geral Extraordinária no dia 13 de outubro fluente, em
aut ttdt eodai, na Avenida Ztftrino Gilvão, n.° 118, neita cidade,
Aa 14 horas, «m primeira convocaclo, ii IS horai, tm eesunda
convocação, com a presença dt aclonitui qut wpreitntam. ao
menoj, 2/3 do capital iodai com direito a voto; OU àa 18 horai,
em terceira • ultima ptonvocaçio, com qualquer nímaro de selo*
nistas, para daltbararem libre t seiulnte ordem do dia: a) ne-
ratificação du dtUbtraçoei ilcançada» na Aiitmbléla atrai Ex-
traordlnArla de 00.07.1971 t homologação de decliõei tomidai
pela Diretoria; b) Modificação doi Eatatuloi Soel.il» e roa conto*
lidação; c) Proposta dn Diretoria para emissão de 7.500.000 eçõei
destinadas * oferta pública, mediante o prévio registro no Banco
Central do Braill; d> Anuntoi dt Interesse geral da locledad*. —
Arcoverde, 01 de outubro de 1971 Pajen Conttrucflei 8/A. — (a)
Bel. Dtoeltclo Nepomuceno da Sllva, Cnx (MT) n.» 001.017.144
Diretor Prealdtnto". Ultimada « leitura doi Urmoi do edital, o
Sr. Pretident* fêz detida exposição tóbrt os motivos qut o levaram
a convocar oi acionistas para a reunião que ae Inaugurara. ExpU-
cou. preliminarmente, nos presentes que. face as dificuldades Ine-
rentei i transferência da lede «ocial pin Nova Iguaçu, Eitado do
nlo de Janeiro, não fora posslvtl, ate enllio, efetivá-la. Acretctn-
tou que, nlo obstante os eiforçoi deienvolvldoi pele Diretoria, tan-
toi e taminhoi Um lido oi obstáculos a luperar que o prazo de
90 (noventa) dlai, prefixado nt Aiaembléla oeral Extraordinária
de 09 d» Julho do corrente ano, teria, necessariamente, de «olrer
aubttancial dllação, Eisa a razão, conforme o dirigente doi traba-
lhot, por que ¦ presente Assembléia fon convocada par» atde atual.
onde ae achava em pleno desenvovllmento, com o compnreclmento
da plenitude do quadro de acionistas. Por moção do aelontita Mu-
rilo de OUvelra Ura. apoiada pela unanimidade d<i Assembléia, foi
deliberado que a Diretoria prosiegulrlo .com luai providenciai vi-
«ando i transferência da sede social, cem. no entanto, ficar ad>-
trita a qualquer prazo. Ato continuo. Sr. Presidente, retomando
a palavra, disse haver-ie tornado necenárla a convocaefio doi «cio-
nlrtai para que nova configuração fõise dada a determlnadai re-
coluçõei daa Assembléias anteriores, reUflcando-ie, parcialmente,
por conflttorem com ot objetos tenclonadoi e com oi melhores prin-
olploi que regulam, hodlernamento, ai tocledades do tipo. Ilustrou
sua assertiva, focalizando o cno especifico da declsío respeltante
i elevação do capital autorizado para Cr$ 10.682.781.00 fdoz ml-
lhõei, selscentos e oitenta t doll mil. letecentoi e oitenta e um
cruzeiros), através da incorporação, ao capital, de valflres decor-
rentes da correção monetária do ativo Imobilizado. Mostrou n lm-
propriedade daquele procedimento, de vez que, em seu parecer,
os valores em apreço deveriam acrescer ao capital Intcgrnlizado
• não ao autorizado. Sugeriu, destarte, que fosse mantido o ca-
pitai autorizado anterior, de Cr8 10.003.000.f0 (dez milhões e cinco
mU cruzelroa). Dita proposição foi aprovada, sem restrições, pela
totalidade dos preientei. Panou o Sr. Presidente a abordar, em
sua alocução. a nova forma adotada pela empresa, com vistas à
democratização de eeu capital social. Esclareceu que e Lei n.o ..
4.720/83, conhecida por Lei do Mercado de Capitais, no capitulo
referente, às sociedades anônimas de capital autorizado, estabe-
leoeu uma lerle de diretrizes a serem observadn pelas mesmas.
cujo eitrito .cumprimento demandava, de parte da sociedade, a
modificação da ieui estatutos, no capitulo alusivo to capital social.
Dentre as normas basUares daquele diploma legal, ressaltou o que
comente admite, em sociedade do gênero, açflei nominativas e en-
dopssávels: a mencionado restrição impunha a extlnçSo das ações
ao portador, previstas nos estatutos. Dando seqüência a sua expia-
naçSo, o Sr. Presidente aludiu às classes de açflei preferencial! rc-
centemente instituídas pela sociedade. Ponderou que, pretendendo
a empresa transferir sua sede social para Nova Iguaçu, Eatado do
Rio de Janeiro, fora, portanto, da órbita de açgo da SUDAM e da
SUDENE, inóqua seria a criação de açfles preferenciais da classe
"A", pois que estas seriam destinadas, especificamente, a investi-
dores que desejassem aplicar, em empreendlmentoi' situados na-
quelas áreas, os incentivos fiscais assegurados por lei. Assim, en-
tendia que o .capital_»oclal devesse adotar a seguinte estrutura:
Capital Autorizado: — Cr$ 10.005.000.00 (dez milhfles e cinco mil
cruzeiros), correspondente a 10.005.000 (dez milhfles e cinco mil)
açõei do valor nominal dt Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), oada uma, sen-
do 3.005.000 (cinco milhfles e cinco mil) açfles ordinárias, nomina-
tlvas ou endossáveis, e 5.000.000 (cinco milhfles) de açfles prefe-
rendais, nominativas ou endoiaávels. Aduziu o Br. Presidente que
o esquema do capital iodai a que acabara de aludir fflra meor-1
porado ao projeto doi novoi estatutos sociais preparado pela Dl-
retoria, o qual introduz, ainda, as modiifcaçfles estatutárias impôs-
tas pela Lei n.° 4.728/88. Informou o dirigente dos trabalho! que
o aludido projeto se achava Integralmente transcrito ao fim da
"Proposta da Diretoria", o que permitiria aol Sn. Acionistas a
discussão de tais alteraçflei em conjunto com os demais aspectos
constantes da proposta. Em continuidade, esclareceu à Assembléia
que cabia retificar a declaração feita na Assembléia anterior, no
que respeita ao montante do capitei subscrito e integrallzado. Eite,
ao contrário do que foi inserto na ata respectiva, é de Crí.
2.003.000,00 (dois milhflei e cinco mil cruzeiros) e nfio de CrJLo..
3.332.781,00 (três milhões, trezentos e trinta e dois mil e setoMaj*
tos • oitenta e um cruzeiros). A retificação em foco foi aprovtda
pela unanimidade dos acionistas presentes à Assembléia. Retor-
nando as inovaçfles que a Diretoria achara prudente implantar, o
Sr Presidente passou a examinar a composição administrativa da
eodtdadt, concluindo por entender aconselhável sua reforma, de
maneira, a tornar mais racional a gestão dos negócios sociais.
Propôs assim, que fossem extintos os cargos de Dlretor-Secretarlo
e Diretor de Contabilidade e criado o de Diretor-FInanceiro. Acres-
centou que. embora não constasse do edital de convooaçflo o tópico
em tela, a Assembléia conseguira reunir a totalidade do capital
social com direito a votos, nada impedindo, poli, que a matéria
fosse ali discutida e votada. Posta a votos a moção do Sr. Presi-
dente, foi ela aprovada pela unanimidade dos acionistas, -agra-
deceu o Sr. Presidente d apoio emprestado pelos Sn. Acionistas,
aduzindo que a compreensão dos mesmos, tantas vezes demons-
trada animara a Diretoria a prover a nova estrutura administra-
tlva, agora aprovada, no' projeto dos estutos sociais a ser apreciado
em conjunto com a "Proposta da Diretoria". Explicou, outrowim,
o dirigente dos trabalhos, que variai medidas haviam aldo to-
madas pela Diretoria, visando à democratização do capital social
da empresa, désdé a transformação desta em sociedade anônima de
capital autorizado, decisão homologada pela Assembléia Geral Ex-
traordinária de 03-03-1971. Pareceu-lhe, assim, conveniente, que os
Srs. Acionistas, permanentemente a par da gestão dos Diretores,
se manifestassem, formalmente, sobre a homologação de tais atos,
razão de sua inserção no edital de convocação sob o item a, Sou-
citou é palavra o acionista Durval Magalhães Florêncloi para pro-
por que não apenas fossem consideradas válidas tais medidas, como
também atribuídos poderes aos membros da Diretoria para a prá-
tica de todos e quaisquer atos que tivessem como derradeiro obje-
tivo a democratização do capital social da empresa Junto ao Banco
Central do Brasil. Tal ponto de vista foi apoiado e aclamado pela
totalidade dos acionistas presentes. Para encerrar o1 exame dos as-
pectos contidos no item a do temário, o Sr. Presidente declarou,
em síntese, que, por decisão unânime doi acionistas, haviam sido
retificadas, as declarações da Assembléia anterior acima especifl-
eadas.ratlficadas as demais e homologadas as decisões da Direto-
ria tomadas a partir da transformação da empresa em sociedade
de.capital autorizado. Passando ao Item b da Ordem do dia, o Sr.
Presidente declarou que as próprias alterações aprovadas na As-
sembléia em curso. Justificavam a modificação e consolidação dos
estatutos sociais. Havendo, ainda, a discutir a Proposta da Diretoria,
zazão principal da reunião, a qual englobava projeto dos novoi es-
tatutos sociais, alterados e consolidados, o Presidente propôs a in-
versfles dos Itens b e c, sugestão que mereceu o beneplácito de to-
dos os participantes da Assembléia, Sollcitou-me, então, o Sr. Pre-
eidente que fizesse « leitura da "Proposta da Diretoria" e do Pa-
recer do Conselho Fiscal que a ela se reporta, e que passei a fazer
noi seguintes termos: "Proposta da Diretoria — Senhores Acionis-
tas —; Em assembléia anterior, verificada eriiN>9 de julho do corren-
te ano, foram determinadas diversas medidas tendentes a asse-
gurar .como escopo primordial, a democratização do capital social
da empresa. Dentre estas, vale salientar a que, desdobrando as
¦çfles preferenciais nas classes "A" e "B", deliberou i que estas úl-
tlmas, sem direito a voto, em número de 5.000.000 (cinco mllhBes),
seriam deitlnadai à oferta pública, após cumpridas as exigências
cabíveis, notadamente aquelas baixadas pelo Banco Central do
Brasil para regularem o registro de emissão destlnadoí a tal fim.

.Os novos recursos, advindos da subscrição de açfles por investidores
que viessem a se interessar pelo empreendimento, permitiriam a
expansão dos negócios sociais, a custos moderados, ensejando uma
Justa retribuição aos acionistas da empresa. Inegáveis e de fácil
entendimento são as vantagens decorrentes da substituição de ca-
pitai financiado pelo capital próprio, obtido no mercado nacional,
sob a supervisão das autoridades monetárias do pais. Dotar-se-ia,
pois, a sociedade de uma estrutura atualizada, em perfeita har-
monia com as senilveis modificações introduzidas na vida econô-
mica e político do . pais, tendo em mira, principalmente, a ores-
poente integração social dos trabalhadores, e estítmulo à poupança
e o fortalecimento.das empresas nacionais, .ocorre que uma aná-
llse mais aprofundada da matéria conduziu a Diretoria a conclusão
diversa, no tocante a composição do capital social, Na;verdade, de-
cldlda, que está, a transferência da sede social para Nova Iguaçu,
Estado ao Hio de Janeiro, não mais se justlf|ca a esílsténcla de
ações preferenciais da classe "A", em número de 2.500.000 (doii
ttiilhflei e quinhentos mil),ide vez que as mesmei se destina-
liam à colocação junto a investidores que desejassem usufruir elns
benefícios assepgurados pelo artigo n.o 4.357, de 14 de Julho de 1964,
aplicando seu capital ém ações de empresas sediadas nas áreas da
SUDAM e da SUDENE, Dai, parecer à Diretoria que o esquema
acionário mais aconselhável para compor o capital social /autorizado
da empresa, de CrS 10.005.000,00 (de* milhões e cinco mil cruzei-
ros) séria desdobrá-lo como segue: a) 5.005.000 (cinco milhões
e cinco mil) açfles ordinárias, nominativas ou endossáveis, do valor
nominal de Crí 1.00 (hum cruzeiro), cada uma, tMas/com direi-
to a voto! b) 3.000.000 (cinco milhfles) de ações preferenciais, no-
mlnatlvas ou endossáveis, do valor nominal de CrÇ 1,00 (hum cru-
leiro) cada uma, sem direito a voto. Partindo de tal configuração
acionária, propomos a emissão de 7.500.000 (sete milhfles, e qui-
nhentas mil) açfles do capital psocial para lançamento ao público,
através do mercado primário, sendo 5.000,OOO (cinco milhões), de

• preferenciais, perfazendo Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhfles de cru-
íelros) e'2.600.000 (dois milhfles e quinhentos mil) de ordinárias,
num total de Cri 2.500.000,00 (dois mllhõei e qulnhentoi mil
cruzeiros) Estaria .assim resguardado, Inclusive, o propósito ma-
nlfaitado pelos 8rs. .Acionistas, na Assembléia de, 00 de julho do
flutnte ano, de destinar 3.000.000 (cinco milhfles) de ações pçefe-
renclals i oferta pública. Após detidos estudos levados a efeito

-nor iniciativa da Diretoria, conclulu-se .qua as açõei, cuja emissão
eo pretende, devam ser lançadas com um ágio de até Crí 0,30 (trln-
ta centavos) por ação, dal resultando um valor global, por ação
subscrita, de no máximo Cr$ 1,30 (hum cruzeiro c trinta centavos).
A integralização das açfles em tela deverá ser feita em dinheiro,
admitido seu desdobramento em 6 (seis) parcelas, a primeira das
ouais no ato, correspondente a Cr$ 0,30 e as demais a Cr$ 050
cada uma. A quantia representativa do ágio, acrescida ao valor
nominal das ações, passará a integrar um fundo de reserva espe-
ciíica destinado a futuros aumentos do catlpal loclal. Somos, ain-
da pela concessão do prazo mínimo prescrito em Lei, de 30 (trln-
ta) dias para exercício de direito de preferência por parte dos
atuais acionistas, em relação às açfles objeto da emissão. Caso ve-

- nha a presente proposição a ser aceita, em sua integra, pelos Srs.
Acionistai, passariam a vigorar os Estatutos Sociais transcritos, tob

a forma dt projtto, io final deita, Oi eitatutoi lugnldot Ineor-
porem ai modtflciçoti já aludldni, bem como outm ptculiarei
â condlçto da empréii, de tociedide anônlmt de capitei autori*
pudo. O projeto prtvt, ainda, alteraçtei no capitulo referente a
Diretoria qut noi partetm necessáriai para dotar o órfto admi-
nlitratlvo da emprêii dt titrutura mili adequida i .eoniecução
da mui tini. Em ilnttM, o itniamentô e coniolldaçáo doi cita-
tulos sociais, na forma iprtitntida, os tornam exlgldoi, não apt*
nu para perfeita adequiçRo rio, empresa aoi moldei de sociedade
anônima dt capital autorizado, como também pira dilxar forma-
iiimi.ii, as modlflcaçõti relativas ao capital loclal t ao tipo de
oçflei, reunindo, ainda, em um único Instrumento, toda» ai dlipo-
elçôei itpirsai decididas tm dlveriai AiMmblélll. Finalmente.
náo foram olvidado», no projtto ai exliênclai do Binco Central
do Ilr.iT.ll no qut tange ii locledadti anônimas dt capital aberto,
propósito final da tmprèia. Ocloio nrá aulnilar aa vantagem a
¦trem auferidas pela tmprêsa e pelos acionista» com a adoção do
¦tatus de sociedade anônima de capita) aberto, dl vti qut OI In*
etntivos oficial» atribuído! ao mencionado tipo societário lio dt
amplo domínio público. Segue o projeto dos Eitttutoi Boclali. qut
temos a honra da submeter a Assembléia: "ESTATUTOS SOCIAIS
DA PAJRO CONITRUÇOSS 8/A. Capitulo t — Denominação. Sede,
Fin» t Duração — Artigo 1.» — Sob a denominação dt Pajtú Com*
truçAts 8/A., fica constituída uma sociedade anônima, com Mdt e
foro na cldadt de Arcoverde, Estado dt Pernambuco, qüe M re.
gtrà pelo» presentes estatutos e pela llpgllllçío aplicável. | único

t facultado à sociedade abrir igénclio, filial», escritórios e man-
ter rtprtitnUntti ou depósito em qualquer parte do território na-
cional, quando assim fôr Julgado oportuno pela Diretoria. Artigo
2.° — A companhia tem por objeto a exploração do rimo de com-
trução de estradas, terraplanagem em gere], construção dt açudes,
obrai de arte. estudos, projetos, cálculo» e trabalhos correlato». —
Artigo lo — O prazo dt duração da companhia 6 indeterminado.
Capitulo II — Do capital de ações — Artigo 4.° — O capital eodal
autorizado é dt Cr) 10.005.000,00' (dez milhfles e cinco mil cru-
lelroí), divididos em 10.003.CO0 (dez milhões e cinco mil) ações
da valor nominal de Cr$ 1.00 (hum cruzeiro), otda uma, tendo
5.003.000 (cinco milhões t cinco mil) ações ordinários, com direito
a voto, e 8.000.000 (cinco milhões) içflei preferenciais, sem dl-
relto a voto. | 1.» — Al ações ordinárias e preferenciais nrão no-
mlnatlvas ou endossáveis, a critério dai acionistas, podendo ler
convertidas de nominativas em endossáveis e vice-versa, mediante
ressarcimento, á sociedade, dos custos Inerentes á convênio, i 2.°

Il ações, qualquer que seja teu tipo ou classe, serão indtvl-
Eiveis em relação i sociedade. — Artigo 4.« — Al içOei prefe-
rendais nlo darão íoi teui titularei o direito de voto, mas des-
frutarlo dos seguintes previléglos: a) distribuição prioritária de
dividendos anuais de 10ri (dez por canto) sobre mu valor nom!-
nal, não cumulativos: b) direito a participar, em igualdade de
condições com as ordinárias, de eventual distribuição suplementar
de dividendos após o pagamento a estas de dividendos de 10%
(dez por cento); c) participação, em Igualdade de condições com ai
açfles ordinárias, de bonificações concedidas por Inoorporação de re-
servas, reavaliação do ativo imobilizado, ou a qut titulo forem;
d) prioridade no reembolso de capital, em caso de liquidação da
sociedade. — Artigo 5.° — A sociedade poderá emitir títulos múl-
tlploi, cautelas, ou certificados que, assim como ai açfles, aerão
sempre assinadas por doll Diretores, admitida uma assinatura por
chancela mecânica. | ünlco — Ai ações resultantes do aumento
de capital serão distribuídas aos acionistas dentro dt 60 (sessenta)
dlai após a data da publicação da respectiva ata da Assembléia
Geral. Artigo 0.° — Dentro do limite do capital social autorizado
e Independentemente de modificação doa estatutos sociais, a so-
cledade poderá por deliberação da Diretoria, ouvido previamente
o Conselho Fiscal, emitir e colocar açfles de seu capital autori-
zado, | l.o — A Diretoria competirá fixar ai condlçflei de emissão
colocação, subscrição e integrallzação dai açflei, observados o« se-
gulntes preceitos: a) não poderão str colocadas ações por valor
inferior ao nominal; b) será sempre observado o mínimo da In-
tegralização Inicial fixado pelo Conselho Monetário Nacional, a ser
recebido pela sociedade, independentemente de depósito bancário:
c) em nenhuma hipótese excederá a um ano o prato dt Integra-
lização das ações subscritas. ; 2.° — Independerá de prévia apro-
vação da Assembléia a emissão de ações para Integrallzação em
bens ou créditos. 5 3.° — A deliberação da Diretoria de emitir
açfles de capital social autorizado constará da ata transcrita no"Livro de Atas de Reuniões da Diretoria" e indicará: a) o número
limite e o tipo de ações a serem emitidas; b) se a subscrição será
particular ou mediante oferta pública: c) ai condlçflei de exercício
de preferência para os acionistas, caso seja a mesma assegurada
pela Diretoria; d) as condições de integrallzação das açfles, em
moeda, bens ou créditos, o prazo e o esquema de integrallzação'parcelada'; e) os valores pelas quais as ações poderão ser subscrl-
tas; f) o prazo para subscrição ou colocação da emissão. Artigo
7.° — A Diretoria competirá, quando de cada emissão de ações,
decidir se a colocação ou subscrição será feita com ou sem pre-feréncla para os acionistas da sociedade e as condições de exerci-
cio dr, referida oDção, caso venha a mesma a ser assegurada. I
único — Dentro dai respectivas classes e na proporção do número
de ações que oossulrem, terão os acionista! da sociedade prefe-
rência para subscrever eções emitidas que se destinem 4- coloca*
ção: a) por valor Inferior ou da sua cotação em Bolsa, se na épo-
ca da emissão as ações da sociedade forem negociáveis na Bolsa de
Valores: b) por valor inferior ou do patrimônio liquido, se as
açõei da sociedade não forem negociáveis na Bolsa de Valores.
Artigo 8.° — Na hipótese de colocação de açfles por valor supe-
rior ao nominal a importância que ultrapassar esse valor, rece-
blda dos subscritores, será registrada como capital excedente cons-
titulndo reserva especifica, enquanto não fôr Incorporado ao ca-
¦pitai subscrito. Artigo fl.» — Dentro de 30 (trinta) dias de cada
emissão de açfles de capital autorizado, a Diretoria da sociedade re-
giitrará o aumento de capital subscrito, mediante requerimento 4
Junta Comercial. Artigo 10.» — A sociedade poderá adquirir suas
próprias açfles: a) utilizando, para tal fim. lucros acumulados ou
capital excedente, sem redução do capital ppsubscrlto; ou b) por
doação, pj ünlco — As ações em tesouraria não terão direito a voto.
Artigo ll.o _ cada ação ordinária dará direito a um voto nas
reuniões da Assembléia Oeral. Artiffo 12." — Não, poderá a socie-
dade emitir ações de gozo ou fruição nem partes beneficiárias, —
Capitulo Ifl — Da Diretoria — Artigo 13.° — A sociedade será ad-
ministrada por uma diretoria composta de cinco (5) membros,
abaixo designados, acionistas ou não, residentes no pais, elettoi pela
Assembléia Geral para um mandato de quatro (4) anos, podendo
ser reeleitos: 1) Dlretor-Presldente: 2) Dlretor-Comercial; 3) Dl-
retor-Admlnlstrativo: .4) Diretor-Técnlco; 5) Diretor-FInanceiro;
§ t)nico — Além dos cargos administrativos supracitados, haverá,
Junto a Diretoria, um Assistente Técnico, necessariamente enge-
nheiro civil, eleito pela Assembléia Geral por período Igual ao do
mandato dos Diretores, sucetlvel de reeleição, a qual competirá a
função precfpua de substituir o Diretor-Técnlco, nol impedlmen-
tos deste, representando a sociedade perante o Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura,, sendo facultado ao referido Assis-
tente desempenhar suas atribuições simultaneamente com O tltu-
lar do careo. Artigo 14/> — Os membros da Diretoria tomarão posse
mediante termos lavrados no "Livro de Atos de Heunlfles.da Direto-
ria", bdós efetuada a caução referida no Artigo 15.° — 8 l.o A As-
sembléia Geral cabe estipular, anualmente, os honorários dos mem-
bros da Diretoria: — >> 2.° — O mandato dos Diretores termina
com a posse de seus substitutos eleitos pela Assembléia Geral. Ar-
tlgo 15.°, — Cada membro da Diretoria eauclonará, eih garantia de
lua gestão, cem (IM) ações da sociedade, próprias ou de terceiros;
dita caução somente será liberada após a aprovação, pela Assem-
bléla Geral, das respectivas contas. Artigo 16.° — A diretoria se
reunirá, ordinariamente, uma vez ao mês e extraordinariamente
tempre què os interesses sociais assim o exigirem. — 5 1.° — Das
reuniões da Diretoria lavrar-se-á ata respectiva rio livro Jpréprlo,

jflrmpáda por todos os diretores presentes;\— f 2.° — A Diretoria
'delibera, vàlidamente, sempre qua estejam preientei A reunifio três
(3)-de seus membros; 5 3.° — As decisões da Diretoria serão to-
madas pelo voto da maioria, Artigo 17.° — Competem â Diretoria,
em conjunto, os mais amplos e gerais poderes de administração,
necessários a assegurar o pleno funcionamento dâ sociedade, sendo
de sua aliada: a) orientação geral dos negócios sociais; ,b) con-
vocação das Assembléias Gerais; c) apresentação á Assembléia
Gera! Ordinária \do Relatório Anual da Diretoria; d) abertura
de filiais, sucursais ou agencias em cíualquer parte do território
nacional, bem como a eventual nomeação de representantes; e) lo-
cação, aquisição, nMcnacüo de Imóveis, bem como o estabelecimen-
te de gravamés sobre os mesmos, tudo independentemente de pré-
vio assentimento da íssemblélá Oeral de Acionistas; 5 1.° — Sò-
rnente obrigam a sociedade os> atos, contratos, escrituras, cheques,
giro bancário, demais títulos que formalizem compromissos para
a sociedade, quando assinados pelo Diretor-Presidente, isoladamen-
te, ou por dois outros Diretores,, um dos quais necessariamente, o
Diretor-FInanceiro, — § 2.« — é vedado aos membros da Diretoria

riçâo de planos, projetai, memoriais, cálculoi, relatórios, laudos,
pericial, modificações, eipecIflcaçOe», orçamentos e detalhei teç-
nlcoi: b) irpresentar • socledida Junto ao Conielho Rigloml de
Engenharia e Arquitetura (C.lt.E.A.); O «lecionar e orientar •>
pessoal especializado do teu utor tipeclfloo dt ativldidii; d) flr-
mir, Juntamente com o Dlretor-Pmldenta, contratei dt obrai •
etrvlços técnicoi a «rem realizados; e) indicar profissional tubi*
lltado para fiscalização de obrai a lerem executadn tm looall
distantes; f) representar a sociedade. Juntamente com o Dire-
tor*Preildente ou com o Dlrelor-Admlnlstratlvo, em concorrências
publicai, tomadas e/ou coletai de preçoi Junto a quaisquer tntl-
dade.. podendo acordar, discordar, aceitar ou impugnar condlçOti
e oláusulai; g) firmar proposta, em nome da locledidi, tfttuan-
do depósltoi o cauçõei em girantle dai mlimn; h) requerer t
assinar o que se tornar devido no exercício dai funções acima de-
tinidas; 1) substituir o Dlretor-Admlnlstratlvo em sua» ausências
tventuali ou Imptdlmintoa temporário»; J) colaborir com oi dt-
mata membrot da Diretoria na administração e gerência dos nt*
gócios loclals. Artigo 23.° — Compete ao Diretor-FInanceiro; a)
organizar, dirigir, tupervlilonir e fiscalizar oi serviços financeiros e
contábeis da sociedade; b) ttliclonar proflsslonaii capacitados pa-
ra Integrarem os letorei 10b lua direção; c) zelar peli perfeita
adequação da contabilidade à legislação em vigor; d) manter sob
sua guarda os documentos, livros fiscais, comerciais, contábeis t
demais papé's relacionados com o leu setor especifico de atlvlda-
des; e) fornecer a Diretoria balanços, balancetes e tudo mali que
ie refira à poilção tconômlco-flnancelra cV> toclidade, vlsindo Ini*
trulr a elaboração dos relatórios periódicos a lerem apresintados
pela Diretoria; f) assinar, Juntamente com outro Diretor, no im-
pcdlmento do Dlrttor-Presldente: oa atoi, contratoi, eicrlturai, che-
quti, giro bincário, dimali tltuloi qut formillitm compromlisoi
para a sociedade.

CAPITULO IV — Dl) CONSELUO FISCAL — ART. ti

O Conielho Fiscal será composto de trêi (3) membros afetivos
e Igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos anualmente
pela Assembléia Geral Ordinária, que lhes fixará a remuneração,
por sessão realizada.

| 19 — £ licita a reeleição doa membros do Conselho Piscai. Artigo
259 — O Conselho Fiscal terá as funções que lhe são atribui-
du em lei. Artigo 279 — Not Impedimentos eventuais de qual-
quer conrelho efetivo, sua substituição far-se-á pela convo-
cação do respectivo suplente. CAPITULO V — Da Assem-
bléla Geral — Artigo 289 — A Assembléia Geral rcunlr-se-á,
ordinariamente, nos primeiros quatro (4) meses que ¦• legul-
rem ao término do exercício social, e extraordinariamente,
sempre qut os Interessei sociais o exigirem. I 19 — A Assem-
bléla Geral será convocada pela Diretoria ou, noi casos pre-
vistos em lei. a pedido do Conselho Fiscal ou dos acionis-
tas. | 29 — Os acionistas poderão fazer-se representar nas As-
sembléias por procuradores, necessariamente acionistas, aos
ouals tenham sido outorgados, em Instrumento hábil, poderei
específicos para tal fim. Artigo 299 - Ai Assemblélii Gerais
serão preitdldai pelo Diretor-Presidente, o qual convidará,
dentre oi preientei, um acionista para iecretariá-lo. Capitulo
VI — Do Exercício Social, Balanço e Dlitrlbulção de Lucros
— Artigo 309 — Ao ãçal dt cada exercido aoclal, proceder-
te-á ao levantamento do Balanço Geral, tm observância dai
prescrlçflei legais. I Único — A Diretoria mandará levantar

• Balanços semestrais ou balancetts trimestrais. Artigo 31» -
Apurados lucros no encerramento doi balanços do exercido,
dcstlnar-se-á, preliminarmente, valor correinondente a 8%
(cinco por cento) .doi mtppjmos á constituição do Fundo de Re-
serva Legal, até atingir MT. (vinte por cento do capital
social. Do taldo liquido, então apurado, a Diretoria fará a «e-
culnte aplicação; a) deduzirá quantia que assegure o paga-
mento prioritário de 10% (dez por cinto) aos titularei de
açfles preferenelali; b) havendo taldo. deduzirá quantia para
pagamento de dividendos de 10% (dez por cento) aos titula-
res de açflei ordlnáriai; O havendo laldo, deduzir* quantia
correspondente a um máximo de 10% (dez por canto) para
gratificação à Diretoria; d) submeterá qualquer »v»ntual sal*
8o à Awembléla Geral, para utilização çon/orme deUberação
desta, mediante proposta da Diretoria. I tmtco - Oi dlvlden-
dos serão colocadoi A disposição dos aclonlitai dtntro oo
prazo máximo de sessenta (60) dlai, contados da data dt )pu*
bllcação da ata da Assembléia Geral que houver deliberado
sua distribuição. Capitulo VII — Da liquidação — Artigo
329 — A todedade entrar* em liquidação nos casos previsto!
em lei. competindo i Aitembléla Geral estabelecer o modo de
llquldição, aiilm oomo nomear o «W^'"^..»". Conaelho
Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação. Ca*
pltulo VIU - Dai Dlspoalçflei Gerais - Artigo 339 - Qual*
qutr matéria não variada nos presentes tlUtugf» itri regula*
da pelai disposições dos Decretos-lels n» J.627, dt 28 de st-
tembro de 1M0 e 4.728. de 14 de julho de 1983 e demali nor*
mas aplicáveis. r>i...«.i. <-~ .Essa. em linhas gerais, a proposta que a Dl"toria tom a
honra de submeter aos Srs. Acionistas. Arcoverde,08 depou-
tubro de 1871. (a) Deocleclo Nepomuceno da SUva: Diretor-
Presidente: RedInilva Magalhães^a SUva: Dlretor-Seoretárlo;
Rldelaon Nepomuceno de Magalhíei! OlTtU,T-Cam*nM:M-
teto Nepomuceno de Magalhães; DlMtor-Contabllidade Rlspl-
da Nepomuceno de Magalhães: Dlretor-Admlnlstratlvo; Ar-

naldo Nunes Ferraz: Diretor-Técnlco.
"PARECER DO CONSELHO FISCAL"

Os abaixo Milhado», membros do Conielho FlMal de Pajeúi Com*.
truções S/A., após-culdadosb exame de todos oi Mrmos dlTroporta
^Diretoria de 09 de outubro de 1971, são de parecer que as medi-
das sugeridai, a aaber: 1) extinção dai açflei preferenciais cUiie B l
2) nflvo esquema de capital social, com o retorno do capital social
autorizado a Cri 10.005.000,00 (dez milhfles e pinco mU cruzeiros),
distribuído em Cr* 5.005.000 (cinco milhfles e cinco mil) .ações ordl*
nárlas e 5.000.000 (cinco milhfles) de açflei preferenciais, tflda.s de
valor nominal de Cr» 1,00 (hum cruzeiro). 3) emissão, para oferta
pública, de 7.500.COO (sete mtlhfles e quinhentas mil) açfles, sendo
5.000.000 (cinco milhões) ações ordinárias, todas de valor nominal de
Cr$ 1,00 (hum cruzeiro), admitido um ágio de até Cri 0.30 (trinto
centavos), por ação, para Integrar reserva destinado a futuro au-
mento do capital social; 4) concessão de um prazo de trinta: (30) d as
para exercício do direito de preferência, por parto dos atuais aclo-
rdstas, na subscrição das ações a serem emitidas; 511 Projeto dos no-
vos estatutoi loclali. alterando, inclusive, os capítulos referentei ao
capital social e A Diretoria, e tudo o mais que consubstancia a pro*
posta da Diretoria e atenderá aos superiorei Interessei dos MtoWU,
razão pela qual recomtndim lua inteira, aprovação pela Assembléia
Geral. ArcSverde, 11 de outubro de 1971. a) Ouloberto Vieira dt
Rezende; b) Agenir Rodrigues da SUva: O Paulo ^orêncio deGôls.
Lidoi oi documentei acima tranicrltoi, o Sr. Presidente colocou a

matéria em debite para acurado examt doe PSTÜç\9U\i*»A*Jmm-
bléli. Ao acionista Joi* André de Lvra, foi concedido a palawipara
congratular-ie com a Diretoria pila clireza com que foram «postos
os 

"robletnai da «ocledade, expressando sua Inte Ir*i ace ilaçãodt todas
ai propotlçõei fonnallzadai, Km quilsquar restrições, dectsáo que foi
ratificada t «climada por todosi o» d.maliaclonUta. preientei. Acra-
deceu o Sr. 1'reilrtente a nova demonstração de confiança dada a ut*
retoria, declarando que a aprovação da Proposta di DlrttMU, na
plenitude de seui termos, Importava. bAilcamente. na anuência doa
Srs Acionistas aos seguintes aspecto»: a) emissão, após o competente
d ferimento pito Banco Centrai do Dra.ll. dl 7.H0.OM (retoim IMn
a oulnhtntol mil) açotl do cipllal social, dai quais S.ooo.000 cinco
milhões)^de pNferenetili. sem direito a voto. e 2.600.000 (dois ml- ,
Wsi 7aulnhtntaTÃül) de ordlnáriai. com direito a voto. a serem
Unwdas «míToflo de «té Cr$ 0.30 (trinta centavo.) por açSo. b|
destlnoção de montante- apurado çom c> ágio e fundo d« 

£•«£»• ,
nar» futuro aumento de capital; e) fixação Oo prizo de trinta (30)
5tas mr^xerclclo de dlielto áe preferência aoi atuali aclonlitai.
d) aprevaçíVdVinovoi estatutos loçl.ls, Inclusive no wintoâi*
terações lítroduzldas no. capitulei alu.lvoi ao ¦CapitaI SodaLI A Dl*
retoria. Solicitando a palavra o a«'onl,u.ff"r'Y?,^pfn^fd,7err5!
sugeriu que, estando repreientando, ni, Asiemblêli, a tota Idide do
Capital Social com direito a voto, poderiam oi Sn. AdgO^-JMBt* ;
festar. de Imediato, seu propó.lto de lubierever aa acõe^objeto da
emissão, na hlpóteíe de vir a mesma a ser autorizada peto Boncw
Central do nraill. Dita opção, segundo o mesmo aelon sta, viria anre-
vlar o pr^esío da oferta de acõe. ao público, PtmIUndo,Jio mes-
mo tempo, que se pudesse aqunatar. desde A. quil o número.exato
de ações a ser colocado A disposição doi invertidorçi ertianhos A
sociedade. Flnilltando, propô. a elaboração de um l^jm»JSSXcrição que traduiisae a pretensão de cadai um doi •*'?"£« «£•»" »
A emissão do Capital Social, pretendido, flcmdo a vall^dtdo dito
Palitlm condicionado ao registro da emUião yj° ««J».^. °
Brasil. A moção do acionista Lourivil Lopei de Birros »'*««£Id»
pela unanimidade dos aclonlitai presentti..»» fl"'£ ^tclirendo st
prontos a subscrever o que Ise conviesse, erpressamentt Jtnuncla-
iam a qualquer subscrição adicionai assegurada Wj^SJK^J™'
dente oedlu-me. então, que preparaiio o Boletim dt Subierlção e o
SSpRlMa Para que ps ^'«"'««P"^^^"^^as ações até o limite da proporcionalidade que a lei Ihçi faculta.
Cump 

"a 
a Incumbência a mim atribuída, o Sr. Presidenta surpen-

deu os trabalhos pelo período de tempo exigido para a subscrição.
Reabertos os trabalhos, o Sr. Presidente sollcitou-me que desse clên*
cia A Àwemb éla do Baletlm de Subscrição, Já preenchido, através
do qual v«iflcou-se haverem sido subscritas 1.500.000 «hum milhão
e quinhentas mil) ações ordinárias, conforme transcrição de do-
râmento quere fé* »0 final desta O Boletim de Subscrição dlvul*
gado tem máxima aceitação por parte doi acionistai. Ato oantlnuo.
foram entregues à Mesa Diretora três cartas subscritas pelai Srai.
Redinalva MigalhSei dl Sllvi.Rlsete Nepomuceno de Magalhães e
Rliolda Nepomuceno de Magalhães. Atravé. das duas P^m«'"j»;."
missivistas, respectivamente, Diretores. Secretário e de Contablllda-
de. declinando, formalmente, de quaisquer pretensões Junto A socle-
dade e aceitando. Incondicionalmente, os novos estatutos sociais qut
extinguiram seus cargos, agradeciam a confiança meredda e wloca*
vam a Assembléia Inteiramente A vontade pirieleger o t^ar d»
cargo de Diretor-FInanceiro, rtcém-crlado. Da tW",!""*"''^*
citada conitava a renúncia em ciráter Irrevogável, da Era. Htadda
Nepomuceno de Magalhães. Dlretor-Admlnlstratlvo, a qual, alegando
motlvoi de ordem pirtlcular, afirmava eer imperiosa o ««"..««fl»"
mento do quidro administrativo da pemprêia. Em relacio Ai titularei
dos cargoi extlntoi, o Sr. Presidente enalteceu a atitude dai mei*
mas. determinando que se lnierisse em ata um voto de louvor m
mesmai, encampando, aiilm, proporia do acionista Joié AM» Oi
Lira. aclamada por todoi os demais partlclpantei da Ammblêla. •
Quanto A renuncia do Dlretor-Admlnlstratlvo, lamentou o Sr. Presi* ;
dente sua decisão, tecendo comentários os mali tlogloioi A tua atua*
ção durante o período tm que empreitou sua colaboração A admi*
nistráção da emprêia. Submetendo dita renuncia A Aiiembléla, foi
ela por todoi icelta, fiee ai razões invocadas. E a legulr. o Sr. Pre-
sidente informou A Assembléia que o quadro admlnlitretlvo. ante
as Inovações Introduzidas nos estatutoi soclali e por força de re*
núncla que acabara dt tar apreciada, apreeentada, se desfalcada dt
dois Diretores, a saber: Dlretor-Admlnlstratlvo e Diretor-FInanceiro.
Rtiialtou a conveniénoia de se aproveitar, para tanto, a Asiembléla tm ,
de tal» vagu, sendo de tt aproveitar, para tanto, a Assembléia em
curso, de vez que ali se achava reunida a total representação do ca-
pitai votante. A propoilção em tela mereceu apoio da unAnltnldide
doi presentes, motivo peto qual, o dirigente doi trsbalhoi solicitou*
me que dlitribuisse ai cédulis destlnadai A votação, o que paitel a
fazer. Concluída a votação, recolhi as cédulas, fazendo sua entrega
A mesa para a devida apuração. Apurados os votoi. o Sr. Preiidente
anunciou haver «ido eleito pira o cargo de Diretor-FInanceiro a
Srta. Rlieta Nepomuceno de Magalhães, brasileira, solteira, Técnica
em Contabilidade, registrada no CRC - sob o n» 3436 PJII COT.nj
024331094, domiciliada e residente em Recife, Estado de Pernambuco,
e para o de Diretor-Admlnlrtratlvo e Srta. Redinalva Magalhães da
Silva, braillêlra, solteira, bacharel em Direito, Inscrita n» OAB iob ,
n» 3388 — PE e PDF 024331174j domiciliada e residente na cidade dl
Recife. Estado de Pernambuco. Adói efetuada a competente caução
e assinado o termo de posse no Uvro pertinente, os novos Diretores
foram declirados empossados em seus cargos.

Ninguém mais desejando fazer uso da, palavra para tratar de as-
iuntos gerais, o Sr. Preiidente suipandtu a sessão para a lavratura
da presente ata. Reabertoi oi trabalhos, foi eita lida por mim, apol •••
que pediu a palavra o acionista Joié André de Lira, para «aMentai
que observara nlo constar da ata qualquer referência » abstençU
doi proponintas a doi itgalmentt Impedidos por ocasião da votaçli
dos diversos aspectos do debato. Dita restrição foi acolhida por to*
dot oi preientei, motivo pelo qual, o Sr. Presidente declarou eonil-
derer incrita em ata a observação do aludido aclonliU. Frita a ttu
lalva «m apreço, foi a ata integralmente aprovada, em razão do qu» :
foi por todoi assinada. Arcoverã», lí de outubro de 1971. as.) Dcojto"
cio Nepomuceno da Sllva, Redinalva Magalhães da SUva, Rliolda Nt*
pomueeno de Magalhães, Ridelson Nepomuceno de Magalhães, Ar*
naldo Nunes Ferraz, Rlsete Nepomuceno de Magalhães, Renan Ne-
pomueeno de Magalhães e Rlnaldo Nepomuceno de MagalhSe» por; !
seu genitor Deocleclo Nepomuceno da SUva, Rildo Nepomuceno do
Magalhães, Renlldo Magalhães dt SUva. Adalglsa Magalhães Gomes,
Áurea Nepomuceno da Silva, Lourival Lopes de Barros, João Nepo*
muceno da Sllva. José Nepomuceno da Silva, Corlolano Gomes da
Sllva. Jaime Rodrigues da Sllva, Murilo de Oliveira Lira. José André
de Lyra e Durval Sfagllhães Florênclo. TAL t O TEOR DA ATA DS
ASSF.MBLÊIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA PAJEO CONSTRU-
COES S/A„ REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 1871 QÜE A
SUBSCREVO E ASSINO, Redinalva Magalhães da SUva, Secretârli,
Segue-se Boletim de Subscrição anexo, v

Certifico que a 1.» via deste documento íol arquivada tob n» ......
4.974. por decisão da junta, na eeçflo de hoje. Junta Comercial dl-
Estado de Pernambuco. ''

13 de dezembro de 1971
1 Sylvlo de Vasconcelos t SUva

p/Secre tário-Geral

' BOLETIM Dl SUBSCRIÇÃO '
/ .', '<' V. 7' ;'. '

Boletim de subscrição da Pajeú Construções S/A, conforme Assembléia Geral Extnordlnária de 13 de outubro de 1971.

N» !

Ord.

NOMES Ê CLASSIFICAÇÃO

Acionistas

POSIÇÃO
ANTERIOR

Ord.

concederem, em nome da, Foeledade, endossos, avais, e fianças de
mero favor. Artigo 18.° -^ Em seus imoedlmentos eventuais, o Di-
retor-Presidente será substituído pelo Dlretor-Comercial. Na hlpó-
tese de vacância do cargo dt Dlretor-Presldente, a Diretoria con-
vocará a Assembléia Geral, dentro de trinta (30) dias, para ciei-
ção de seu substituto. — 5 1.° — Nos casos de impedimento tem-
porário do titular de qualquer outro cargo, sim substituição se
fará em consonância com as disposições especificas atinentes ás
atribuições de ci\da Diretor, na forma doa artigos seguintes destes
estatutos. — 8 2.° — Prolongando-se o afastamento de qualquer
membro da Diretoria por período superior a sois (6) meseB ou
eporrendo a vacância definitiva do Mrgo, procedor-se-á â eleição
de novo Diretor na primeira Assembléia Geral que se íjeaü^ar, caso
em que o eleito completará o mandato de seu antecessor. — Ar-
tigo 19.» — Compete ao Dlretor-Presldente: a) cumprir c fazer
cumprir a- lei e os -pr^entes estatutos; b) conyorar e presidir as
Assembléias Gerais e as reuniões'da Diretoria; c) representar a
sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dòle, nas relações
da empresa oom as autoridades administrativas federais, estaduais
e municipais; d) convocar o 'Conselho Fiscal, quando assim en-
tender oportuno; e) constituir, em nome da sociedade, procura-
dores "ad-judlcln" e "ad-negatla", óutorgando-lhes os poderes es-
peclflcos para os flnse que se destinem; t) requisitar, sempre

.qut Julgar conveniente, a assinatura de outro Diretor nos docúmen-
tos i que ltie comnlta firmar; g) emitir, endossar, avalizar notas
promissórias, duplicatas, letras de câmbio, cheques ou quaisquer
outros títulos de crédito; h) assin*r'ti"rmos de responsabilidade e
firmar o que necessário fôr para liberação de mercadorias junto às
repartições públicas e autárquicas. Artigo 20.° — Compete ao Dl-
retor-Cbmerolal: a) substituir o Dlretor-Presldente em suas au-
sências eventuais ,e Impedimentos temporários; b) dirigir, super-
vislonar e orientar es atividades comerciais da empresa; c) cola-
borar com os demais membros da Diretoria na administração e
gerência dos negócios sociais; d) assinar, com o DIretor-Presiden-
te, as açfles e cautelas representativas de capital social, bem assim
documentos, que, envolvendo responsabilidade para a sociedade, se
situem no seu setor de atuação; e) dirigir e, orientar o setor dt
promoção e publicidade da empresa; f) assinar faturas, orçamen-
tos e ordens de_serviço. Artigo 21.» — pCompete ao Dlretor-Admi-
nlstrativo:\a) dirigir, lupervislonar e orientar a parte administra-
tlva da empresa; b) dirigir e fiscalizar o setor de pessoal da so-
ciedede; c) colaborar com os demais membros da' Diretoria na
administração e gerência dos negócios sociais; d) representar a
empresa junto as repartições públicas, federais, estaduais, munici-
pais e autárquicas; e) representar a empresa, Juntamente com o
Diretor-Presidente ou oom o Diretor-Técnlco, em concorrências pú-
blicnc tomadas e ou coletas dt preços; f) efetuar, em nome da
sociedade, e no interesse desta, os depósitos e cauções que se tor-
nam necessárias para garantia de propostas ou contratos, levan-
tando-os quando liberados; g) representar a sociedade em seus
negócios externos, trazendo o Dlretor-Presldente permanentemente
a par de todos os atos administrativos de tua alçada; h) substi-
tulr o Dlretor-Comercial ou o Diretor-FInanceiro, em suas ausén-
cias eventuais ou impedimentos temporário.-; 1) assinar, com o
Diretor-Presidente, ações e cautelas representativas do capital so-
ciai; j) supervisionar o departamento social c atender aos aciq-
nistas, nos contatos destes com a lodedade. Artigo 22.» — Com-
pete ao Diretor-Técnlco: a) dirigir, coordenar, supervisionar, fis-
callzar a execução de todos os serviços técnicos, Incluída a elabo-
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11.

tí'

13

14

13

16

17

18

19

20

DEOCLECIO NEPOMUCENO DA SILVA ,
brii., «ando, advogado, domlc. I Av. Zejíerlno Oalvlo, 100
— em Arcoverde — Pe. — CPF 001817144 
RENILDE MAGALHÃES DA SILVA
bras,, casada, prendu do lar, domiciliada e residente na Rua
do Progresso, 387 em Recife - Pe. CPF n° 00181Í144 
RIDELSON NEPOMUCENO DE MAGAL. _ _.-•
bns„ solteiro, médico, domlcUlado e reildentt na Rui do
Progresso, 367 em Recife - Pe. com CPF n? 024331254 
REDINALVA MAGALHÃES DA 8ILVA
bras., solteira, advogada, domldllada o residente à Rua do
Progresso n° 387, em Recife - Pe. com CPF n9 024331174 ...
RISELDA NEPOMUCENO DE MAGALB. .
bras solteira, contabUUta. domteUlada e residente na Rua do
Progrosso, 387 — cm Redme - Pe. com CPF n? 024330954 ..
RILDO NEPOMUCENO DE MAGALHÃES
bras., solteiro, comerciante, domiciliado o residente na Rua
do Progresso, 387 — em Recife - Pe. com CPF n°. 001817144
ADALGISA MAGALHÃES GOMES 7
bras., viúva, domteUlada e residente n» Avenida Zoferlno Gal-
vã», 138 — Arcoverde — Po. — CPF 001817144
ARNALDO NUNES FERRAZ ,
bras.. casado, engenheiro, domlcUlado c residente na Rua
Barão do Bonito, 886 — Recito - Pc com CPF n9 000638864
RISETE NEPOMUCENO DE MAGALHÃES
bras., solteira, Contablllsta, domiciliada e residente na Rua do
Progresso, 387 — Recife — Pc. com CPF n9 024331094 
ÁUREA NEPOMUCENO DA SILVA
bras., solteira, comerciante, domiciliada e residente na Rua
Fellpo CamarSo, 147 — Caruaru - Pe, — com CPF n?
0019280234 
LOURIVAL LOPES DE BARROS ¦
hris.. casado, Industrial, domlcUlado e residente na Rua Can-
dldo Lacerda, 8, apt. 3 — Recife — Pe. com CPF n9 001885034
JOÃO NEPOMUCENO DA SILVA í
brai., casado, coíntrclante, domiciliado c residente na Rui
Felipe Camarão n» 147 — Caruaru — Pe. com CPF n9.00JflS3174
JOSÉ NEPOMUCENO DA SILVA „ .
bris., casado, industrial, domiciliado c residente na Rua dos
Navcgantes7 2S49 - Recife - Pe. coín CPF n? 001803434 .,.;
RENAN NEPOMUCENO DE MAGALHÃES
bras., solteiro, menor, residente; na Avenida Zcforino Galvao,
100 — Arcoverde — Pe. representado por seu Genitor acima
qualificado Deocleclo Nepomuceno da SUva — CPF 001817144
RINALDA NEPOMUCENO DE MAGALHÃES
bras,, solteira, menor, residente na Av. Zeferino Galvao, 100
Aroóverdo — Pe. representada por tatt genitor teima quallfl-
cado Deocledo Nepomuceno da Sllva — CPF 001817144 
CORIOLANO GOMES DA SILVA
bas., casado, comerciante, domlcUlado o residente na Rua
Prof. Antônio Gomes Freitas, 95 — Recife — Pe. — CPF
n9 239036868 . '....'
JAIME RODRIGUES DA SffLVA
bras., casado, comerciante, domlcUlado e residente na Av. Ze-
ferino Galvao n» 116 — Arcoverde — Pe. — CPF n» 015241354
MURILO DE OLIVEIRA LIRA
bras., casado, comerciante, domiciliado o residente na Av.
Sevèriano José Freitas, 147 — Arcoverde — Pe. — CPF no
001813664 
JOSt ANDRÉ DE LYRA
bras., viúvo, comerciante, domlcUlado e residente na Rua
Dr. Joio Marques, 199 — Recife — Pe. com CPF n» 003853524
DURVAL MAGALHÃES FLOItÊNCIO
bras., casado, ongcnholro, domlcUlado e residente na Rua Be-
lo Horizonte n° 183 — Maceió — Al. com CPF n? 003414J64

340.893

412.359

60.029

69.028

69.029

69.029

140.417

Pref.
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SUDSCR.
Ord.

¦ref.
VALOR

DA
SUBBC.

410.044

308.498

51.643

51.643

SI.643

51.643

111.050

697.

74.030

67.520

17.364

17.2Í2

234.601

49.968

79.015

1.907

34.673

597

996

407

TOTAL a.003.ooo

447

55.405

58.514

12.990

12.929

190.474

52.345

59.113

2.173

25.540

447

745

304

- I.

1.300.000

410.044,(4

308.498,01

31,643,00

51,613,00

31.643,00

51.C43.0O

111.050,00

447,00

53.403,00

58.514,01

12.990,00

12.UI.00

190.474,00

32.345,00

59.113,00

3.173,00

23.940,00

447,00

745,00

304,00

1. SOO.000,00

Arcoverde, 13 de outubro de 1971

a) REDINALVA MAGALHÃES DA SILVA
Secretária — CPF n9 024331174

47821

"\

^



"*>—%."*¦"*-' %'¦*«"*¦< 
¦¦**"

„ * «- j.s^.i'*-^...*j*«*»j*^i*ip^i(ÍIS*!WW'''

A g JBV ^^VH^^B ___. Bv -_k. J_B* I ____F ______ ' _____ __¦_ MmrÊ

EMPREGOS

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
(Subsidiária da Eletrobrás)

H ANALISTA DE SISTEMAS
Para trabalhar cm levantamento de procedimentos, preparar instruções, esquemas e nmtira-aa_. üe

implantação de Sistema

OFERECEMOS

Faixa salarial de empresa de grande porte, basea-
da em análise de mercado, adequado à experiência
e conhecimentos
Assistência médico-odontológica extensiva aos de-

pendentes
Auxilio alimentação
Auxílio para formação e aperfeiçoamento profis-
slonais
Plano especial de seguros
Outras vantagens financeiras
Semana de cinco (5) dias

EXIGIMOS

Categoria I:

Curso universitário completo nas rimei te £inn-
nharia, Administração n» <wut-.'loca.
Experiência mínima Qc _ea (1) snaa sa iuscuitur
de sistemas ao nível de aplicaçiíes «niiu iksrub» _;
qualquer prática em Sistema- de fii_hcna(^ú. __h-
grada.
Capacidade para resolver por ú mesmo os praiüi!-
mas.
Idade máxima de trinta e cinca (311)! ânus.

Categoria II:
Mesmas exigências de I com espertenca mínima
de cinco (5) anos.

LOCAL DE TRABALHO: Moderna sede própria em Botafogo
Apresentar-se de 2.a a 5 .a feira, das 8 às 19 horas, inclusive daa I__ __£ II _
horas, na Divisão de Recrutamento e Seleção — Av. Rio Branco,. 15! — $*
andar. «Ultí-

EMPREGOS DOMÉSTICOS
CONHEÇA Seleção Maid. —
Coz., cop., arrum., diaristas,
mensallsta. Visite-nos Q. Ta-
bu — Tel. 255-0685. 6780
COZINHEIRA — Família
tratamento precisa forno fo-
gão com excelentes refercn-
cias. Tel.: 267-1903 — Paga.
se bem dependendo qualifi-
cações. Rua Prudente de
Morais, 1144 ap. 703. 6767
EMPREGADA — Todo ser-
viço, menos faxina e lavar rou-
pa. Exlg. ref. e doe. Não se
atende sábado e domingo —
258-1986. 6772

PROF. ESCRITÓRIOS E CO-
MÉRCIO

PRECISA-SE moça de maior
Idade e com prática de bal.
cão de confeitaria. Tratar
domingo e 2? feira à Rua
Ronald de Carvalho, 23G/A.

6766

EMPREGOS DIVERSOS
PRECISA-SE de um padeiro
para Av. Pasteur, s/n.°, Ur-
ça, das 9,00 às 12 00. 11958

COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS

ZONA SUL
LEME-COPACABANA
COPA — Vende-se ap. 601,
frente, ,2 salas, 2 quartos e
m/deps. Rua Aires Saldanha,
24. Ver e tratar no local c/
próprio, todos cs dias —
236-2064. 6775
t,
VENDO — Apto. à Rua Ba-
rata Ribeiro, 311/705 c/ 2
qtos., sala e dep. de emp. c/
garagem, mob. ou não.

6773

ALUGUEL DE (MÓVEIS

ZONA NORTE
CENTRAL
CAMPO GRANDE CASA, 2.
q., s., etc. AlUgo Av. Sta.
Cruz, 4.930, ter. 55 x 112,
murado com Ind. res. Chave
Jado 4890 — 248-3429. 1203

.OUTROS IMÓVEIS
PETRÓPOLIS - TERESO-

POLIS - FRIBURGO
CONFORTÁVEL v e ranció
para senhoras, moças e crian-
ças, centro cidade Petrópo-
lis, diárias Cr§ 18,00 e Cr$
20,00. Informações tel. 3085.
Petrópolis. 11965

ZONAS DE VERANEIO"

:\\\

PESSOAS IDOSAS
UR JOBECK'S

Agora ,na Tijuca, o seu lar.
ambiente agradável, familiar
e reoreaçSo. Kua 18 de Outu-
bro, 152 - Tel.: 254-1189 e
234-2408. 482B3

SUPER SINTEC0 - 252-9016
Aplicamos 3 mãos. Damos as

melhores referências de serviço
perfeito. T. 224-9861. 11960

Colchões
Fabricam-se e reformam-se col-

chões de crlna. Fáb. Luso-Brasl-
Íeira. Rua Santana, 100.

TELff0H£: 224-6793
11982

UTILIDADES PARA 0 LAR

MÓVEIS E DECORAÇÕES
PARA O LAR

ACEITA-SE . encomendas —
Armários embutidos m2 C .
350, estantes, móvel para co-
pa, banheiros, forro também
a fórmlca. Faço em sua resi-
dência ou na oficina — Tel.
392-3063, tel. 258-5324, Lau-
ro Marcelro — Facilito pa-
gamento. 28574
CADEIRAS e camas aluml-
nlo, desmontável, saldos, com
fitas de nylon, Cr$ 28 — 45
— 90. R. Frei Caneca, 117.

11998
MÓVEIS de fórmlca — Sal-
dos. Diversos tipos, cadeiras,
mesas, armários, portas para
baixo de pia etc. Fábrica, R.

-Frei Caneca, 117. v 11997
. SUPER-SYNTEKO ,— Legi-

tlmo a 5,00 m2 Alfèu Fran-
cisco. Tel.: 243-8116. 11996
LAVA-SE - Tapetes, tinge-se
no local, aviva-se as cores faz-
se forrações. Reformas em ge-
ral. Fon*: 254-3741. S. João.

14192

COLCHÕES
Fabrica-se e reforma-se qual-

quer tipo de colchão. Mesma dia,
Sr. FONSECA. T. 2-8-M1L 14223

SUPER SYNTEKO
Simples CrS 5.00, especial

CrS 7,00, em cores CrS 13,00.
Recados Tel. 235-4231 —
LIONEL. 8777

FECHADURA HAGA ,__M x-r_»
H'.-_-U

lei

-

(íAIIMIEÍlMio)

AV_\__P-RFE!TAECCMP-_TAFH£HADÚRA. t
£PBflLAOÒSceKÍRAM.0ECABRA . j

WWA6ARAMTIR SUA TRANQÜILIDADE* J
Milhartsjãsmi-Milhartasanirà -í

mma. EBAHfi0S.tOSa-TEL.224-.ae4.

GELADEIRAS - AR
CONDICIONADO
AR COÍfO. Técnico alemão,
cons. e pinta ar cond. cen.
trai, máq. lavar e gel. com
GARANTIA. Tel.: 242-7989.

48293

GELADEIRAS, ãr condido-
nado, máq. de lavar, conser-
tam-sè todas as marcas, aten-
de-se a domicílio. Visita grá-
tis. tel.: 229-4219 3874

VENDAS Ot"ERSAS
ANTIGÜIDADES — Compra
moedas, cédulas, selos, qua-
dros, etc. Coleciono e pennu-
to só atendo pessoas idôneas,
tel. 255-1621. Ubirajara.

6785

JtOEDAS — Cimimi - vsstr
do ft compra csàmiw irniiEur
— Alfândega. ZZ1—JL. cuit
202,- ZDirZ

Qj-UDU. U.
m\W5ttJM*l DE

mm
tÊUL _¦ IM, n# S__R.l-t

».__I.«.«.-i..* SEKAL
i..—|.i/.i|:mi...i.,í

a ccnr.oo.g_o
Ii*l ¦;::-íí.-Uí:: OÊ BeO-tO-O

fcClon_Ka_ i at -•__.-cn ens M-
«en-Uiéi* Geral Lxtraorúmâria no
pnsumi ::..'_•.(.¦ Hexenibro 6-
\'." m lis nu _•. in k._. social

. tft. ''..-.i.. i'< :r - :¦¦ sa_,
!.¦-.. '..'it...'... i í... i." delibera-

2VtX> t toBB-BBBB Eroi_b_ei_ttenlt ãOS
-íiuni. _-_uwo_:

x) £a_n-_to. ú_ :!.-¦. i _ !:--
i.m-1..: :.—_.' Contas dt l4i-
en» _ P«n_u * Pinrceret
IiC Cli:: -•::.! <X ... --.;:•.:•.-..
VW r.vr.r.v.'. _:i._í--: . r. 31
li. :.-•¦•::...-. do. ant» de
__t !_í! c 1870;

i ElelçSi t_t Diretorli t mero-
!.-_: tu Conselho ."_.__'..
con . iMuesUv» fixaçãi de

<0) ¦.xiiemi do _..:»•._' social
tí. O» 1_-.W_.B- jura
_í£ '-'•._ :"..¦ • mediante a
¦•¦.—..!_..;j! do ative .-.-._-
lroinu:

<tS> ¦.:.¦.-..•:'.•:: 1,'u:.::._-._.
«) ..-uin.i.. Geraiz
..::;_...-¦. , ü:-'.;- _í¦.-it dos _«•

-úin-et trltmnxm _.- documenta.
. im- ae refere o _-:.:.[ 8t do
_.«_r_tfr-le! a» I.BST. de 1£ de
¦eiemnrc de 1WD.

lln de __ii»_ l _. de deiem_n
«ie 1871.
_..'.!p„_. ;.... — ..'___;__.'•.-_-.[ de

Maarmnlians Arrtonie Maiilm
Dcetor <7B01

Sociedade União
Comercial dos

Varejistas de Secos e
Molhados

i. /-SSB.BUIA GERAL
0KDINÀR1A

1.' CONVOCAÇÃO
S_o cosridadot o» M.horet u-

loctüdai para ae reunirem em
i.:;, :u_...i Geral Ordinária, da
_•._-_. com o Artlfo S6 tíoi Et-
taiulsc Bod-li. resnlio esU que
•cri feita na Sede Eoclal. à Rui
cí Cancelçio .'¦• 10S, tala: 1.101,
at IS horas do dia 20 de derem-
bro de 1971, com a seguinte or-
dem do dia:

a) Diacuasio e votacio do pa-
reoer do Conselho Superior
ao Balanço Geral apresenta-
do pelo Tesoureiro da So-
eiedide;

b) Dia-uasio e votaçio du con-
ciusò-s do Conselho Supe-
rior ao Belat6rio apresents-
do pelo Diretor Presidente;

c) Dlscussio e votac.0 de quais-
qoer propostas que sejam
;_.!-;.__• do interesse social;

d SeiçiD do Presidente e Te-
soureiro da Sociedade e mais
17 sãdos, das quais 12 serio
of membros das Comissões
e S para completar a Dire-
toria.

Rio de Janeiro, 10 de detembro
de 1B71

José Ramos Teixeira Jumor
Presidente

ÀUT..<Ó</S5
VHOItOS
TOEB3 TL r. _/ íuran nul„
equipada c- -.iitio i T_a-_t3,.
Ver e tratar i 3ua. 2ai-_n*.
Hlbeira, 3IÍ. apta. 7IL_.

E7T/Í

mem
ADVOGACOS

CONDOMÍNIO DO EDIHCIO JARDIM PAUCIO
-_U-_f. DO n_.__-IGO. 60 — GB

EDrm DE CONVOCAÇÃO
3_io pn-BBte BaH ücam os senhores propri-tários

nuties com o pagamento da TAXA DE CONDOMÍNIO do
«ülisi- Jardmi Palácio, convocados para _ Assembléia Geral
_ __ãl___--se no dia _Q do corrente més de dezembro às
B hora. em __• convocação ou ás 2030 horas em 2.» e úl-
::_:; convocação na Sala de Reuniões do mesmo «dificio à

_~a__ no Tiam-ngs, 6U, para d___ber____n s&bre a seguinte
_«__)__ "DO DOA.:

E 3T_CET_C_0 DE CONTAS DOS 12 MESES DA
£-______ AD__-N__T^ACAO;•_) 2SXlí£0 DD SINDICO. CONSELHO nSCAL E CON- '
K— _B CON-nH.T-VO:

-5) -__VIE_0 OHCAÍúENTAElA P/1F.Í e
Ü) __SnKTDE GERAIS.

_io oe Janerro. 15 de dezembro de 1-71
Ciaudiston Lima dos Santos

Sindico 472S3

EDITORA LEITURA S/A
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas para se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia
20/12/1971, às 16:00 horas em primeira convocado,
ou, no mesmo dia às 18:00 horas, em sepda convo-
cação.

Serão submetidos no mesmo dia a aprovação dos se-
nhores acionistas os atos da Diretoria que tomou posse em
25/11/1969 e que tol incumbida de reestruturar a so-
ciedade efetuando o levantamento das contas da Direto-
ria anterior e tomar as medidas que fossem Indicadas

para anular atos que atentassem contra os Interesses so-
dais. A Assembléia Geral Extraordinária deliberará sôbrr
a seguinte ordem do dia.

D
2)

3)-

4)-

VOCâ QC-sE. s____ caso
SITOE. M_KC_-_-*.' Emt _»?-
cena em musícair jrawirtHtt
au nãa. anferax.. .______-__..
baiões eto. _t. aaráir áe '_r__ 

j
mil cruzeira.. Tüt. •ZZhTíKZx

_7HD i
!

_____>.I__--_- 3_nlC-C!_ _. in>-
micüia.. Carta e ^sxol aaimüx
e tem. nrãti—U. Mão., ãiJUi. ?t,
3.70. Tal 23T-a5TK_. Cacnen..

__~_

ttá-S classificados nas págs. 6 e 7

5)
6)

Exame das contas da Diretoria anterior.
Exame e aprovação dos balanços de 1967,
1968, 1969 e 1970, apresentados a Dele-
gada do Imposto de Renda.
Exame e aprovação das contas da atual Di-
retoria.

Exame e leitura do relatório da Diretoria
sobre a anulação decretada pela 2.' Vara
Cível e confirmada pela 4.a Câmara Ovei do
Egrégio Tribunal de Alçada do Estado da
Guanabara, da transferêftfa do tífub "PAIS

E FILHOS" à BLOCH EDITORES S/A.
Eleição de Diretoria.
Assuntos gerais.
Rio de Janeiro,

Clóvis Ribeiro do Rego Melo
Z.371

ATENÇÃO.
Mecânico de geladeiras, ar

condicionado. Tel. 252-7736,
Centro Sergipano, das 13 às
19 hs. 11987

ARTF5 - CURSOS
- PROFESSORES
COLÉGIOS - CURSOS -
PROFESSORES
AULAS de inglês — qualquer
nivel — MÁRCIA — 256-0595.

• 6751
CURSO PRATICO — Órgão,'violão, canto, acordeon, piano
(de ouvi.o eu por música).
Também a domicilio. Ini.:
237-3642 - 255-0614 9910
INGLÊS BEM FALADO? Só
no "Britain-Am. rican" —
Também cursos p/crianças.
Aproveite as férias — Come-
re já —Av. Copac, 441, s/
loja^ 6770
SR. BONDOSO e paciente
ensina violão a adultos e cri-
ancas a domicílio — Tel.:
255-3559. 11988

INSTRUMENTOS
MUSICAIS 
COMPRO PIANO. Qualquei
tipo ou marca, pago hoje à
vista tel.: 256-4084. Urgente.

6779

PIANOS
Rua Santa Sofia, 54-A

U179

OPORTUNIDADES
c NTióCIOS

JÓIAS - RELÓGIOS

Relógio SEIKO
Automático

159,00-
Preço especial, do relájio SEI-

KO 2 calendários, automático, ã
prova d'água e choque CrS 139.00.
Hua Figueiredo Maealhães n. 59_.
Lcja 51 — Copacabana. Aberto
diariamente até 27 horas. 99. D

títulos e ações
COMPRO — Cad. Maracanã
— Camarote. Hósp. Silvestre
Country Club R- Janeiro, Av.
Rio Branco 156 s/2.925. Tel.:
232-8215 — JUANITA. 28568

VENDO — Jóquei. Tijuca.
Costa Brava. Jard. Guanab.

federal. Botafogo — IATE.
Outros. Preços de NATAL.
Av. Rio Bco. 156 s/2925 Tel.
232-8215 — JUANITA.

28570

COMPRO — Antigüidades,
pratas, galés., cristais, qua-
dros, biscuits, tapetes, bron-
ze. lustres, moedas etc. Tele-
fones: 221-9260 ou 287-2350.

11971
FAMÍLIA AMERICANA
transferida vende tudo a pre-
ços baixos — Geladeira 2 por-
tas, 15 pés. máq. de lavar rou-
pa, sala de jantar, tapetes,
poltronas, sofá de canto 2 se-
ções, mesinhas, sumier, servi-
ço porcelana Llmoges para 24,
louça Inglesa, quadros, ferra-
mentas, cortador de grama,
rádio de gde. alcance transis-
tor inglês, roupiniias e uten-
stUos de criança, e equipameri-
to caça ^submarina Aqualun-
ga, fab. inglesa marca "Mis-
trai", lustre cora 2 mangas
dourado, minicassete, regula-
dor de voltagem etc. Rua
Golf Club, 44, São Conrada.
Esta rua começa na Estrada
da Gávea, depois do n.° 674.

6.771

fio ran
DtVoHClCS — -onça. es-

peiiência. Cmsultaa jnüiu.
Das 12 à_ W.0IL.2__.__.-x.(DBir-
traí, 3/ 304. TaL. -íüt-Tiffll.
Rio. Dn LEITE i StC-TEx.-
NEL. K-JS

ACHADOS E PSHUEGS

Chindler Àdler S/À - Comércio e Indústria
BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 30 DE JUNHO DE 1971

Segundo deliberação de 22 de junho de 1971, do Conselho de Administração
(Art. 2.° § Único dos Estatutos Sociais)

A XI T O PASSIVO

_) — _____D..in_-.
í_-_ke .
San-oi

85.699.1.
2.__T.4E,4S 2.-73.162,63

WILSON" _TS_5-__3--. _____:
estabelecido à Hua T is 2__-
tembra _La 172, _-_-_: H\S,%,
n.° dè inscriçáfl n«..-__IUllIi,
com atividade de iflena. üt
consertos de mámiínac: _a ase-
oito-io, teva _eu. Aluará. SE-
traviado. __ilfl_

DIVERSOS
ACE-TQ sm. minha __,_ y&r
soa idosa sab -ntid i hei:
tratamento. 5ua 3c__C "___-
deza, 2..Ü,. açm.. 2IL. annruüt
aa lada. SiaE

2j—--Eí-L-Zá-^T-L
irtiuio- b
_f___eb_r:

Jjuplicaiai
_ _.__.___r 2.6Ü.5ÍEJ6-

-PTQIHC £¦ X*-
_:j_e e _te-

.„ Z.OXiJX 2.647.»_S.-B

___l2ni-_::

-Bai-roE —
TJÍ.1--

__TOVÍ-ãC vf
_D_.v. _tu-

1Í1.25E5-

£.E__J_. __D__D3S3 2.497..3..02

Loeal para Festa
Para recepções, churrasco, comemoração,, aiuga yrz im.

dia chácara de alto tratamento, com. saião para. racswnit.
campo de esportes, amplos jardins, _h_-___snu_i_3., aianariü'.
de serviço e especialista em churrasenj Ambienitt _ror-iir_'. _il
e requintado em Jaearepaguá, Estrada áa Fau; EãKxt¦£& 2_B_.
Informações no local ou pelo telefone Jacaranaguá.- -___.

______

_4B.136._-
7.3_3.__6£5
2.710.B66.06 12.949.66BÍ2

_uii__- e _t___óer — Uiventc
ITtali-- E _Zal_T__ _;e__j_r..:"A-TTcHt-OT-ay -_._¦¦«_¦

3) — XiSLCOIEE JTNDEKTEE

-j-spes-s Hrfericas  1J47.0_B.19-
¦^itir-E C-BB-M Pennernes;

7.14030
S.B74.7B 1.204.044,77

KLABIN 4 CM
SETOR MANUFATURA NAC3CNAL DS

PORCELANAS

AVISO
Comunicamos que

sou a funcionar com
229-0451, 229-0418, 229
229-1467.

a PABX ãz fabEic-E g_e_.
as. seauinta. munenaE:

•2503, 22í}-2líãffie
23ÍÍV.-

- BB HHH .T7,ati n

ui — 3n_i3lli_açõe! Técni-a_:

_;_---_i-_. __s_io_ e
3_n__í___i__i .„.  S-._8£,71

-ii_írT-iii--i-. ?__-__-_a__t--_-ir_a_5
e -_g_ap__r__mo_  2I3-200Í2

jüdvsíí. _-_____ios E
a_-s__çú-_  X__.0_4.-B

T.__r_i__ ás TJio qe.
Zim-B...  44.3.726

_3) — 3im-b_ò__!0í_ _Tii-___--i-a_::

_aa_çu_E 
.____._-__t_- ãe jiuyu-ure
ni. _:::;.

3) — íT.O-in--iB-_DD

S0.S26JS
S-taqgu

_70.-40.-7

36.050.05 406.990.92

2"._._r_E. — Banco. — CTim__ 22-1S.49
_t_to_ _CB___CBB_. 153.709,60
_t_in_ 3>s_!-Di-___-_ eu. Bancos .. 141.-53^6
_i5___ Sanciona---! ._.„ 1.O00W
Eapmc Em-t-ata-m- 2.722.000,00
ütalioE em Coi-ran^ 55_£0
_rtu-t_c Cãndnnaga 3.5_2.1B0.60 E.543.016,07

23.736.B_,61

MODAS

ANIMAIS - PECUÁRIA
GATINHOS Percas legítimos,
brancos, com 2 meses —
237-2823. 6769

MODAS E ROUPAS
MASCULINAS

VESTIDOS USADOS, saias,
blusas, blusão e calça de ho-
mens. Compra a domicilia —
Pago bem. 222-3950, Sr. José.

11991

Calças Lee
e Levis

CALÇAS e blu..<_ LEE e LB-
VIS Importados, M..de U.S.A. de»,
de CrS 65,00, calças SEA FAR _K
vários modela- e •-:>.-..'. todas os
tamanhos a partir de CrS 39.01.;
ridios, perfumes, colônias, isque!-
ros, grande lortimento de artigos
importados para Natal. Bua Kí-
gtieiredo Magalhães n? 59B, Io-
<a 51 — Copacabana. Aberta dia-
rlamente até 22 horas. 9067

MODAS E ROUK*S
FEMININAS

mm m s_m

1) — EXIGfVEL ,'}

Cantas a Pagar — For-
necedore»  1.271.312,47

Contas a Pagar — Dl-
versos  42.666,91

Outras Obrigações a
Pagar  83.627,33 1.397.606,71

Bancos — Saques C/Titulos em
Caução  ' 222.359,42

Empréstimos Contrata- 
dos no País  4.907.0003

Empréstimos Contrata-
dos no Exterior ... 2.310.000,00 7.217.0003

Taxa de Inscrição p/Aquisição de
Veículos  193.310,72

Outros Credores  8.132.460,00 12.162.757,24

2) — NAO EXIG1VEL

Capital .. 1.850.000,00
C/C Vin-
culada |
Aumen t o
de Capi-
tal  515.283,10 2.365.283,10M :¦ I •(¦ '

' A
Correção
Monetária: \

Ativo Imo-
bilizado . 782.595,53
Outras— D. Lei
1089/70 . 123.936,77 906.5323 3.271.815,40,

Fundo para Depreciações  181.909,69 8.453.723,03

VALORES PENDENTES  « ,

Lucros e Perdas , 1.525.7563 *
Outras Contas Pendentes 51.627,89 1.577.3843

CÇMPENSADO '- , . ; V A

F.G.T.S. — Não Optantes 22.219.49 .
Responsabilidades por Aval '.. 153.709,60
Descontos de Titulos em Bancos .. 142.3533
Caução da Diretoria .,. 1.000,00
Contratos de Seguros 2.722.000,00 , .
Cobrança de Titulos 552,80 I ' \
Caução de Titulos 3.502.180,60 6.343.018,07

23.736.8-2.81

3) -

4) -

eftjtOQ
Lenço., dé :-.•;!_ r.ii/mi-;.-.. v,t:__

cãíei, 3001 lindas iiMtníra;. t=n__-
nhn 0.3O s- 0^0. íIue Hçn____
M.-B-lhães. 2B. liriis _L — ____&-
cabana — ;,«¦:-.-, ü_i-__n_mi- -Ht
2_ horas. S_E

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS" REFERENTE AO PERÍODO
DE 01-01-71 A 30-06-71 ^

DÉBITO CRÉDITO

y 
¦,

AVISO
Eh-r_at_a-seí es_t__rai__it' cd

título de sõeia pnrnrTcãira
a? 2359 da EÉQB a_ffi8__H E-KB
HIO DE J.Í__I-_HC2, 'ãteiri ht-
sim a carreira sncàl a= Sa
corT_spondent_ a asgedi---;
pelo mesma Guíik.

Quafrruer iuíannm^m. jss-
dera ser nrestatía. i Ss_nar3-
ria dn C__ü.i_r 2D_ríB

____sae .__D____a_r_F.__r_v_\£ i de vendas .... 1.035.835,44
aaSS-BE-B TR-B-TÀSIAS 631.97050

¦ Ur_tt—E IfEHHESAS 407^8833

HDB-T__AL 2.Õ75.094.87
___BII_--_-aO LiaiUDO  2-__0.960,67
JHEH-JE: S-CDO DE niEaCÍCIDS AS-

__-__l_tH__£ ".  73_____31 735_04^1

n_Ín_£D_ _ 3_HDA£ ..... 1.525.75636 1.S2S.7563

_D__L ., 4.338.0.5Í4

RESULTADO BRUTO DAS OPERAÇÕES SOCIAIS .... 8.298.391,6.

\
RECEITAS PATRIMONIAIS  1.873.091,88

RECEITAS FINANCEIRAS  
' 

110.1173

RECEITAS DIVERSAS M.434,31

TOTAL  4.-36.053.-4

[i__mine-:2imK c earfnino rio presente 
"BALANÇO GERAL" e respectiva demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS"

, Rio de Janeiro, 30 de junho de 1971 \
Dt. .'i..'s- tmmmtm ãe Eoms Brasil Júnior

DiieUj; ___ji_-ini_!n_Trtf

3H. 'Vitsoric -Êm__i___nifil JPstrcio tento
Diretor Secretário

St. __fcro Ntçuiin de A__
..Hzistor nniifiiei-l

Dr. Carlos Alberto Rodrigues Pereira
Diretor Técnico \

Er. Ucinio Martins Piiüiciro
Diretor Administrativo

Raul Ferreira de Freitas
Contador — CHC-574-GB
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