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"Time"
Novos contatos Kissinger-Le Duc lho podem confirmar furo da

DANÇA
Foi solucionado satisfatoriamente o caso surgido
com os oito casais, que
dançaram, continuamente, setenta e três horas e
sete minutos, a partir de
sexta-feira última, no Estádio Municipal de Cruz
Alta, no RS, batendo recorde mundial de dança
ininterrupta, que pertencia ao Chile, com 69 horas. Como a renda dos ingressos foi de Cr§ 9 mil,
e 50 por cento cabiam à
orquestra, que também
bateu recorde de execução, a Prefeitura de
Cruz Alta somou aos ...
Cr§ 4,5 mil cruzeiros
mais CrS 3,5 mil, e concedeu a cada um vencedor da pi\,»a a qaantia de
CrS 1 mil. As firmas da
c ..ide também colaboiaram, doando vários brindes. Fátima Fernandes,
uma moça pobre, que participou da maratona para
conseguir dinheiro para o
enxoval de casamento,
além do prêmio em dinheiro vai receber seu
enxoval de uma loja local. O mais velho dos
participantes da prova,
Pedro Batista do Nascimento, que teve como
par uma prima, Maria
de Lourdes, de nove
anos, também está feliz:
ganhou o prêmio e a dentadura que desejava adquirir foi-lhe dada por um
dentista. Terminada a malatona e a discussão pelo prêmio, foi descansar
seus 55 anos numa sala
de recuperação do hospitai da cidade gaúcha,

"Time"
O último número da revista
anuncia que os Estados Unidos
têm novo plano para acabar com
a guerra do sudeste da Ásia:
a retirada de todo apoio ao atual
presidente sul-vietnarrtita, Nguyen
Van Thieu, que seria deposto,
e a formação de dois "governos
provisórios", um controlado
pelos vietcongs e o outro pela
Administração de Saigon.
O encontro de ontem entre
Henry Kissinger (acima à esquerda),

o homem das grandes decisões
secretas do Presidente Nixon,
e Le Duc Tho (acima à direita)
parece confirmar que algo de
importante poderá surgir das
negociações de Paris. Entretanto,
Sargent Shriver, candidato à
vice-presidência dos EUA na chapa
"Nixon
democrata, disse que
procura salvar o futuro político de
Thieu". Na frente de batalha, os
vietcongs atacaram pelo
quarto dia consecutivo. Na página 13-

,

MACUNAÍMA
O filme brasileiro de Joaquim Pedro de Andrade,
Macunaíma, que estreou
nos Estados Unidos, dividiu a crítica cinematográfica norte-americana. O
Evening Star and Daily
News classificou a obra
cumo "superior a uma história comum", mas lamentou o que considera
"falta de disciplina num
filme que poderia ter sido
encantador". Macunaíma
está sendo exibido num
cinema do bairro de Georgetown, onde se misturam boêmios, estudantes,
intelectuais e gente elegante de Washington.

——.
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O Deputado Heitor Furtado disseque os baixos salários são a causa do êxodo e Lígia Bastos acusa Chagas

ar a
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A indústria automobilística brasileira já
pode estabelecer planos de produção, visando exclusivamente â exportação. Nesse
sentido, o Presidente Mediei assinou de'
.CORREIO
creto, atendendo à exposição de motivos
DA MANHA
do Ministro Pratini de Moraes, da Iridústria e do Comércio. Segundo o documento, os índices
de nacionalização exigidos para os componentes passí
rão a ser fixados em função de vaiores e não do peso.
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de omissão na resolução do problema. P. 15

orgii

os nós

A alma e o orgulho são comuns a
todos os mortais, mesmo na
hora de uma simples foto no
lambc-lambe
quase desaparecido
deste Rio maravilhoso-, é preciso
sempre ajeitar os cabelos, dar um
toque feminino ao documento
para a posteridade.

VISCONTI
O diretor cinematográfico italiano Lucchino Visconti, que há duas semanas sofreu um colapso, num hotel de Roma, foi transportado, ontem, secretamente, ao aeroporto internacional, onde tomou um avião da
Swissair, que partiu com
destino a Zurique. Seu
corpo estava coberto com
uma manta e o rosto com
um lenço branco, ao ser
retirado da ambulância,
porém os funcionários de
controle de passaportes
identificaram o homem
como Lucchino Visconti.
Fontes autorizadas disseram que foi conduzido a
uma clínica suíça, para
um tratamento especial.

TEMPO
Ninguém deve esquecer
sua capa ou guarda-chuva, porque o tempo, hoje,
será nublado, ainda sujeito a instabilidade, mas
é certo que irá melhorar
durante o período. A temperatura í>erá estável e os
ventos, soprando de Sul a
Oeste, serão moderados.
Visibilidade de moderada
a boa. Ontem, a temperatura máxima foi em Bangu, com 24.1, c a minima 16.4, em Santa Teresa.
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Diretor Econômico

arra ou Copa

Sc

O carioca que não for para o
subúrbio distante e de
condução difícil só tem uma
opção: ou mora no apertado
"selva de
apartamento da
asfalto" de Copacabana ou fege
pank a Barra da Ti jucá que,
apesar do Plano Lúcio Costa,
ainda se ressente de toda uma
iníraíesírutura: água, só de
carro-pipa; e esgoto não
exislíe mesmo (Página 18)

%

O Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, enviou mensagem ao Diretor Econômico, parabenizando
"é com
pela Edição Especial 1009o e afirmando que
a maior satisfação"focalizou
que apresento felicitações pelo êxito
da edição", que
problemas de grande interesse para o País e que atestaram o sucesso da política
econômico-financeira implantada em tão boa hora pela
Revolução. Iniciativas desse porte honram a nossa Imprensa e representam um grande estímulo para todos".

Oito acertam
loter'm-100
Quatro paulistas, dois
cariocas, um gaúcho e um
apostador da Brasília
foram os ganhadores do
Teste 100 da Loteria
Esportiva e cada um
embolsará a importância

de CrS 2.377.781,83. E o
Teste 101 promete ser
mais empolgante, porque
o Botafogo estará reforçado.
O Flamengo já pensa
cm Washington (foto)
para o Nacional (Anexo).
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Europa consagra
líder Emerson
Enquanto Fittipalói já na
Espanha descansa e traça
seus planos para conseguir
o titulo mundial por

antecipação em Monza,

iodo o imprenso européia
abre manchetes sohte a
sua vitória no GP da
Áustria. Os comentários são
unânimes sobre o massacre
de Emeison sobre o 005
do escocês c o sua
tranqüilidade ante a
perseguição de Hulme.
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O diretor de Habilitação do Detran vai apurar as denúncias sobre suborno de algumas banca?, examinadoras, que facilitavam carteiras de motoristas. (P. 4)
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V"t\ E^-0 que anuncia o ministro
B_j?
da indústria o do Comércio,
o Governo federal está ultimando a montagem de uma
.'infra-estrutura administrativa deslinada a desenvolver a tecnologia bra"sileira,
e fazer cem que, na próxi!ma década, o nosso País se enfileiire entre as nações altamente indus'trializadas.
Três institutos c'es?a faiIxa (o de Propriedade Industrial, e o
;de Pesos e Moradas e o Nacional de
; Tecnologia), estão se ido rêêstrutuirados, a fim de ajustar-se às diretr.i;7ss governamentais. E, em março
próximo, o Banco de Patentes comecará a operar, fornecendo ro sistema empresarial as alternativas de
¦tecnologia do
produtis e processos
disponíveis no Exterior — isto é,
permitindo à indústria brasileira,
iatravés da informação computada, a
'melhor
c;;cão, e evitando a captarão
¦da tecnologia do ontem. Por outro
.'lado, intensifica-se o preparo dos
recursos humanos especíücos. Só
num setor estratégico de nossa eco•nemin — o siderúrgico — há mil
especialistas
brasileiros
se~u'n-.!o
cursos de treinamento e aparfeicoárner.to em paises cemo os Estados
jUnidos, o Japão, a Franca e a Irglaterra. E aumentou substancialmente
a presença dos investimentos covernamentais nos centros universitários e científicos voltados para as
pesquisas.
A comunicação do ministro cln
; Indústria e do Comércio indica oue,
; no campo da tecnologia, o Brasil re;ccnhece a importância e até a ur; gência do vínculo entre investigação e criação — isto ó, entre a pesquisa e a geração ro produtos e processos novos. E, dentro desta realidade, dispee-se a adotar urna estraj
tégia de inte^raçío, cia qual parti-i.' pem, harmonicamenfe, o sistema em'!. presarial (r:o'adamente o industrial1,
cs centros de pesquisas e as univerI sidades. O estabelec;mento de um
leio entre o seguim?nto industrial e
!a área cienfífi:ó-cultüra! ó esrenrH
'a
viabilidade de qualquer projeto de

desenvolvimento tecnológico, pois
ió ele assegura um processo racional de formação de recursos humanos e seu encaminhamento ao universo da produção industrial. E este, pelas suas características de produtividade e competição, não apenas constitui o mercado de trabalho
capacitado para ampliar a nossa estrutura ccupacional de alto nívei,
cemo é, ainda, um campo de aprendizagem continua de incalculável
efeito multiplicador.
O reconhecimento c'e que se
impee um ma:or grau cie participaçáo das indústrias na demanda da
tecnologia, visando a uma melhor
formação prática e técnica dos especiaüstas a serviço do desenvolvimento e da mudança estrutural, está, nüás, presente, e cem o devido
realce, na III Conferência Inleramericana de Tecnologia de Materiais,
que ontem se inaugurou no Rio. A
criação de Centros de Integração
Empresa Escola, não só no Brasil como em todos os países latino-americanos, está sendo reivindicada, nesse
encontro, como uma das previdências básicas para incentivar os programas de pesquisas de know-how, e
permitir que os países s:tuados no
segundo estágio de produção industrial (isto é, que produzem internamente cs bens necessários ao seu
consumo, mas dependem da tecnologia importada, como é o caso do
Brasil) reduzam ao minimo essa dependência, e passem também a gerar formas e processos.
Empenhado, como está, em solurienar com os seus próprios recursos — sejam estes humanos ou
físicos — os grandes problemas da
escalada contínua para o desenvolvimento, o Brasil náo pode deixar
de refletir sebre a oportunidade de
uma instituição nue reúna, na mesma faixa operacional, a mão-de-obra
qualificada e as disponibilidades e
potencialidades ir>d'.'s'-riais. E uma
corq:'eta infra-estrutura de fecnologia não r'ispensa esse mecanismo de
integração.

A versão do superávit cario* LI
-j- M requerimento parlamentar,
apresentado à Assembléi i
da Guanabara, interpela o
governador do Estado sobre
a posição atual do planejamento, clfis
projetos específicos d da execução
cias obras de infra-estrutura clestinadas a propiciarem a implantação
cia zona industrial de Santa. Cru/,
que o Sr. Chagar^Ffèjtas costuma
apresentar como a menina de seus
olhos. Mas deve ser de olhar de miope, pois que o próprio governador
desfechou cortes nos recursos consignados pela 'Gyopeg'.-, pa-ra , ÇantnCruz, Segundo .0 parlamentar que
interpelou o chefe.do Executivo' carioca, aqueles cortes são de tal monIa que ameaçam impedir a concretizacão do referido projeto industrial.
Vem o Sr. Chagas .Freitas -se enleiando numa série cie contradições,
das quais o coricoito de sua competência -administrativa dificilmente
sairá ileso. Ao mesmo tempo em quo
se jactancia de ter o Estado em regime de superávit, sonega o paga-

mento 'do rea.justci_salar.Lal aos servidores públicos, violando texto expresso de lei. Mantém fechado o
Centro Cirúrgico do Hospital de Carcliologia, á hora em que o Governo
federal mobiliza o País contra as do:
onças cardiovasculáres, E corta vcv.-bas destinadas á implantação do
projeto industrial de Santa Cruz, de
inequívoco sentido para o desenvolvimento econômico', da GB.
0 projeto de Santa Cruz está diretamente vinculado ao do porto de
Sepetiba. R a construção desse terminai marítimo, qu||os técnicos consiclçraniiít única saíslatpara o Rio. eslá também vinculada ao projeto de
implantação de um pólo petroquímico no Estado. A construção do porIo dn Sepetiba vem. Dorém, sendo
remetida às calondjás gregas: o Governo carioca ainda não se decidiu,
invocando falta de'j meios. Em face
de tudo isto, comof ntender o superavit do governador? Ou na realidade há apenas superávit de incompet.ência?

Re*-Jèes metropolitaiias
jirtASILIA - O projeto de lei complementor à Constituição, sobre regiões meíropolitanas. está praticamente- pronto, no
Ministério da Justiça, dependendo apenas
cio reajuste de um pinto ou outro e da revisão final, para s:r encaminhado ao Co.igresso Nacional, em setembro próximo.
Nesse projeto, pelo que se soube ontem,
o Governo abre ruão do poder de império,
que a Constituição lhe confere, e.deixa a
criação das áreas metropolitanas aos cuidados dos municípios interessados.
A mecânica da formação de regiões metropolitanas é relativamente simples. Du s
¦ ou mais municípios que desejarem enfrentar cm comum problemas comuns solictam ao governador estadual, através de
.seus prefeitos ou Câmaras de Vereadores,
que encaminhem a pretensão ao Governo
federal. Aprovada a solicitação, compete
ao governador designar o supcrintenden.e
da região metropolitana criada. Os municipios
que compuserem essas regiões, uma
;
! ve'/, decretada a medida, nâo poderão mais
',
desligar-se da comunidade. Pelo que so
[ soube, a praxe não afetará a autonomia
política dos municípios; destinando-se. a:i> tes, a racionalizar a adminis:ntção cie c i! munas limítrofes, que tem dificuldades
', idênticas, mas, nojo, tentam resolvê-las
isoladamente1 e com enorme pu*.vei'.zaçã£i
1 cie recursos, cemo no case. de obras de sa'¦
neamento bás:co.
O projeto de lei complementar não rc'.
produz nenhum daqueles princípios limita; tivos quê chegaram a ser anunciados, como
; a exigência de um mínimo rie população,
em cada município, para a criação das re',
giões metropolitanas.
Estes os dados constantes do projeto,
! que. de acordo com o informante, não con-

r

teria mais de unia dúzia de artigos. A
margem de tais esclarecimentos, adiantouse, ainda, que o Grande São Paulo c os
municípios da chamada Baixada Fluminense. er.n virtude ,dc sondagens feitas com
os respectivos governos estaduais, seriam
as primeiras regiões metropolitanas do
Pais.
Segundo se reconheceu, a solução das
áreas metropolitanas, embora não pretenda alcançar a autonomia municipal, terá
algumas implicações políticas imediatas e
que poderão ser mal acolhidas pela Opôs;cão, principalmente no que loca ao critério para designação de superintendente.
Re a lei complementar não tomar coiv
tas cautelas, na opinião dos oposicionistas,
essas autoridades podem, cem o tempo,
transformar-se cm.super prefeitos, retiram
cio, assim, qualquer conteúdo político aos
prefeitos que ainda se elegem por via d reta.
O MDB admite as vantagens que advirum, para as .municipalidades, do compromisso governamental de lhes canalizar
recursos. Mas faz reparos à irreversibiliciado da decretação das. regiões metropolitanas (julgada indispensável, pelo governo, para permitir planejamento de'longo
prazo).
O projeto, como se vê, embora estejam
previstas apenas umas poucas regiões metropolitanas. de saída, tem pontos controvertidos e que vão suscitar debates. O
ideal, no entanto, é quo ele saia do Congresso cm condições de não gerar a minima suspeita.
AZEVEDO LIMA
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BRASÍLIA (CM-AE) — A elaboração de lei complementar fixando o
Colégio Eleitoral para a escolha do
Presidente da Republica é um cios
objetivos da Comissão Especial da
('amara des Deputados que se instala hoje, ás 16h. para discutir e
apresentar os projetos de leis complcmentares c ordinários, previstos
na Constituição como cie iniciativa
parlamentar,
Terá o órgão técnico também
entre as suas atribuições a cie formular projeto de lei complementar
especificando os direitos políticos, o
uso. o exercício, a perda ou suscensão de todos ou rie qualquer deles,
os casos e as condições de sua reacniisição. Fazem parte da Comissão
Especial 22 deputados da Arena c fl
do MDB

Requerida pelo Deputado José.
Sa apaio (Arena-AL), a Comissão
cc-mpieinentares
Es ecial das leis
elaborará, entre outros, projetos,
disciplinando os seguintes dispositi-..
vc constitucionais: casos em que
forças estrangeiras possam transitar
pelo território nacional ou nele pereanecer temporariamente; remuneração dos vereadores das capitais e
doí municípios de população supei-ii - a 200 mil habitantes; normas
.criais de Direito Tributário; esnecificação dos casos em que a União
pede instituir empréstimo comoulsório: normas sobro a não cumulatiyldrrie rio imposto relativo à cireu laça o rie mercadorias; instituirão;
de outras categorias de cóntribuin(es cio imposto sobre circulação rie
mercadorias; definição rios impostos

sobre serviços de qualquer rialureza não compreendidos na competência tributária ria União-é dos Est-.ri„=. a -o i :¦¦'-:'-;'W -Ers nrmieípios; fixação da alíquota máxima
dos impostos sobre serviços de qualquer natureza, a serem cobrados
pelos municípios, e não compreen(lidos na competência tributária'ria
União ou cios Estados; normas gcrala ¦ sobre convênios para benções
de impostos sobre circulação ri:? mcra
cedorias; Colécio Eleitoral para
escolha do Presidente da República;
fixação de atribuições do vice-presidente da República; o especificação
o
dos direitos políticos ou o uso,
exercício, n perda ou a suspensão
rie todos e,qualquer deles c os casos
o as condições de sua reaquisição.

Fai aco cmer ordenar debate parlamentar
BRASÍLIA (Sucursal) — O vice-líder governista Daniel Faraco falanci,i no grande expediente da Camara, cm nome de sua bancada, voltou
a insistir sobre a necessidade de >organização dos debates parlamentares, a fim de fortalecer o conceito
cia instituição legislativa junto à opinião pública do País, a fim de mais
efetivamente se contribuir para a solução dos grandes problemas nadonais.
A atividade parlamentar atual,
no ente.der do v.ce-líder arenisÍ3. é
como um "aglomerado de ações individuais desenvolvidas sem um piano de conjunto, estando-se praticanrio um verdadeiro artesanato parlamentar em plena era tecnológica".
NECESSIDADE
— i: absolutamente necessário
organizar o debate como um todo,
distribui-lo,
articular
planejá-lo,
com ele, no máximo possível os projctos' rie iniciativa individual. Náo
será tarefa simples nem obra de aiguns artigos regimentais. Há de resultar, sobretudo, da compreensão de
que, sem isso, a nossa missão decongressistas não poderá ser cumpri-

da com a devida eficiência — pondoroti o Sr. Daniel Faraco.
A grandiloqüência nos debates
parlamentares, no entender rio representante gaúcho, está superada, é
romântica c não deve prosperar, pois
c-v, nada contribui para a imagem
que, no parlamento, deve fazer o
Pais, de uma instituição permaneate, a seu serviço, constituiria de represenlantes escolhidos pelo povo,
empenhados em utilizar os melhores
e mais atualizados métodos ao seu
alcance para manterem-se a par dos
problemas nacionais e contribuir para sua solução.
GRANDE ARMA
A grande arma, específica do
Parlamento, c o debate — prosseguiu o Deputado Daniel Faraco: racionalizar, planejar, organizar, em
Minia, o debate parlamentar é assegurar-lhe condições de eficácia. No
trabalho metódico e constantemente
a ferido em sua eficiência, e não nas
discussões agitadas e dramáticas, está o que é capaz de fazer do Parlamento realmente uma força e- um
poder, pelo respeito que sua atenção, como um todo, naturalmente há

de inspirar ao Pais. Não é outra,
afinal, a lição de Laski,-referindo-se
ao funcionamento ria Câmara dos
Comuns.A análise rio Deputado Daniel
Faraco sobre os debates parlamentares teve por base várias opiniões,como Laski e, entre outros, André
Ghandernager, membro ria Assembléia Nacional Francesa, como deputado da Oposição. Os conceitos desses entendidos sobre a importância
rios debates parlamentares
foram
citados em.defesa de. seu ponto cie
vista,
TEMPO
Considera o Deputado Daniel
Faraco que o tempo deve ser meIhor aproveitado, nos debates parlamontares, cuja má distribuição é caria vez mais evidente, fato que não
pode prosseguir, sob pena de desfigurar mais ainda a imagem do Congresso.
— O ambiente parlamentar rie
hoje — eu o conheço há longos
anos — é muito mais receptivo às
idé'as de melhor aproveitamento,
mas precisa das matérias-primas utilizadas pelo Parlamento.

MDB de Minas lançará candidatos
em mais de trezentos
s
i

—
BELO
'MDB HORIZONTE (Sucursal)
de Minas Gerais espera lauO
ear candidatos em mais de 300 municípios mineiros, a 15 de novembro,
segundo afirmou ontem ao CORREIO
DA MANHA o Deputado Jorge Ferraz, presidente do partido, ao ammciar a disposição dos oposicionistas
de. aproveitar até o último, -minuto,
"os
prazos fatats qué a legislação eleitôral..Impõe e que já hOjé, dia lã de
agosto, .se escola na parte relativa ;i
inscrição partidária; O problema que
é de ambos os partidos gira cm torno dos processos rie registros de diretórios municipais, que têm prazo
até 27 deste mês para convocar eleições e escolher candidatos. Numerosos diretórios têm seu registro pendente, outros foram constituídos sem
as cautelas de lei e dezenas deles,
portanto, não terão condições de selecionar candidatos. Por causa disto
e também pelo fato da legislação eleitarai permitir delegação através da
Executiva rios partidos, mesmo em
local onde lnexista diretórios, o empenho do MDB é motivar seus filiados no maior número possível de municípios.
Pelo que explicou o presidente
do'MDB. nas cidades onde não puderam ser- constituídos os diretórios,

a simples existência de filiados gera
'dii'eitos
â participação no processo
eletivo. Para isto basta que se reúnam os filiados e solicitem delegação
á Executiva, publicando edital de
convocação de reunião no prazo de 4'
dias e fazendo comunicação ao juiz
eleitoral — ou seu substituto legal —
no prazo de oito dias. Contados tais
prazos e considerando a data fatal
de 27 de agosto,1 os cálculos aritmét.icos do MDB sãò de que estas provi-'-'
ciências terão rie ser tomadas no má-1
ximo até o dia, li).
O Deputado Jorge Ferraz informou ao CORREIO DA MANHÃ que
há manifesto interesse rie oposiclonistas do interior de disputarem a pre' feréncia do eleitorado a lã de novembro e por isto acredita que a
Oposição se baterá com a Arena em
'
pelo menos 300 cidades mineiras. •
OTIMISMO
O Deputado Renato Azeredo, secretário-geral do MDB, encontra-se
otimista com as perspectivas da Oposição e acha que fará no mínimo, 150
prefeitos, ganhando nas principais eidaries. O MDB está em reunião permauente em Belo Horizonte, sob o
comando dos Deputados nonato Azeredo o Jorge Ferraz, que se re.vcsam
no comando. As convenções munici-

pais serão na maioria convocadas entre os dias 20 e 27 de agosto,, embora em numerosos municípios — cerca de 411 até agora — já se tenham
reunido e indicado as candidatos às
Prefeituras o Câmaras.
BELO HORIZONTE
Para ¦ as eleições ao Legislativo
municipal de Belo Horizonte, irifòrmou .o Sr'. Renato' Azeredo á exisíènela, até agora, de 240 postulantos.-^0'~
nosso proolema — afirmou — é o' óx-:
cesso de candidatos e o reduzido número de vagas, pois somente podem
cs partidos indicar 42 candidatos."
Como Iodos os atuais vereadores, em
número de 11, são candidatos naturais á reeleição, bem como os respeetivos suplentes, o critério de seleção
para as vagas restantes é bastante
difícil. O MDB fixou critérios e está.
exigindo rios postulantes- um
curriculum vitae e prova de popularidacie. condições essenciais para a escolha, Acham os dirigentes oposicionistas que a vitória, cm Belo Horlzonte, apesar dos esforços da Arena
e ria disposição, já manifestada, do
Governador Ronrion Pacheco c rio
Prefeito Oswaldo Piorucetti, é tranqüila devendo o MDB ampliar a liegenionlá que atualmente detém.

Medum recene emissário de Sada
que dará entrevista hoje sio Mio

BRASÍLIA (De Cerqueira Limai —
D irante 25 minutos, o Ministro das
Relações Exteriores Jo Egito, Sr.
Murad Chaieb, expôs ao Presidente
Mediei, ontem, a posição do seu pais
no eonflito do Oriente Médio.
O chanceler egípcio, que trouxe
consho uma carta pessoal di Pres1dente Anuar Sadat "de admiração
pelo desenvolvimento do Brasil", não
quis fazer declarações sobre o liti árabe-israelense, alegando que dará
todas as respostas na entrevista coletiva que vai conceder na manhã de
hoje, no Rio.
Scrundo se apurou mais ta -de. o
enr-ntro cb Ministro Chaieb com c
Presidente Mediei'não ensejou maiores esclarecimento sobre a disputa n i
Oriente Médio, pois ele limitou-se a
traçar um panorama gemi da situação, já conhecida pelas autoridades
brasileiras.
A tarde, no Palácio do .Itamarati,
o visitante manteve uma reunião de
duas horas com o Chanceler Gibson
B.trboza, ampliando os esrlarecnic::tos e aproveitando para convidar o
Ministro do Exterior para visiu.r o
E;,'ito. O convite foi aceito.
HONRAS
Acompanhado
Embaixador
do
Hussíen Cherif e cio diplomata Vl-.idimlr Murtinho, secretario-.seral aijunto do Itamarati para Assuntos do
Oriento Próximo, o Sr. Murad Cb.<leb checou ao Palácio do Planalto ás
10h30min num cortejo de quatro earros pretos, ,um dos quais conduzindo
ajentes da Policia federal, apoiados
por quatro batedores do Corpo deFuzileiros Navais.
Subindo a rampa de acesso, onde
recebeu as continências de uma com"Dragões da Independênpanhia de
cia", ele cumprimentou o chefe do
Cerimonial, Embaixador Jorge Tau-

nay, e ingressou no Palácio, sonde
levado diretamente para o gabinete
presidencial. Ali, entretanto, ele teve
oue esperar alguns' instantes, pois o
General Mediei ainda náo concluirá
seu despacho com o ministro do
Exército.
Admitido no gabinete, ele apertou
a mão rio Presidente e do Ministro
Gibson Barboza, que lá se encontrava,
e entregou um envelope branco, deutro do qual estava a mensagem posroal do Presidente Anuar Sadat. Os
25 minutos seguintes foram gastos
com sua exposição sobre a crise no
Oriente Médio, Interrompida umas
poucas vezes por perguntas rio Presidente Mediei, que preferiu ouvir.
IRRITAÇÃO
Quando deixou o gabinete, o Sr.
Chaieb foi cercado pelos jornalistas,
aos quais declarou sua satisfação por
ter sido recebido pelo Presidente da
República, "um homem muito gentil".
Confirmando a entrega da mensagom do Presidente Sadat, ele não
quis revelar maiores detalhes, dizendo
apenas que nela o dirigente egípcio
expressa sua admiração pelo desonvolvimento do Brasil c o desejo de
intensificar as relações bilaterais, sobretudo nos campos econômicos c político-cultural.
Também não quis comentar a exposição que fizera ao Chefe do Governo, alegando que na entrevista coletiva de hoje responderá a qualquer
pergunta. Diante da insistência do um
repórter, que queria, saber, quais os
motivos que impedem o diálogo com
Israel, o chanceler, já demonstrando
urna ponta de irritação, aduziu:
"Responderei a essa
pergunta na
entrevista coletiva. Espero não só per(.'tintas como a sua, mas também outrás e com mais espirito critico"
Afastando-se dos jornalistas, o
chanceler egípcio desceu ao segunda
andar, mas antes de sair do Palácio
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manifestou o desejo de conhecer o
Salão Nobre, onde, cm meio aos elogios á arquitetura e á decoração, demorou-se alguns instantes diante-da
réplica de uma imagem do Aleijadiíiho.
GENERAIS
Os generais recentemente promovidos foram ontem ao Palácio rio Pianalto, onde cumprimentaram o Presidente Mediei.
Eles chegaram à sede do Governo
às 9h45min cm vários carros oficiais,
o foram imediatamente levados ao gabinete do presidente que já se encontrava á espera, tendo ao lado os chefes dos Gabinetes Civil e Militar o do
SNI.
Os cumprimentos foram individuais
o sem maiores formalidades, após o
que, seguindo uma antiga tradição, foi
oferecida aos oficiais uma taça de
champanha. Os repórteres náo tiveram acosso ao local e cinco minutos
depois todos deixavam a sala, exceto
o General Jorge Corrêa, novo chefe do
Departamento de Ensino e Pesquisa,
qtío se demorou ali outros cinco mimitos.
PADRINHO
O Presidente Garrastazu Mediei
aceitou o convite o vai ser um dos
padrinhos do casamento da filha do
ex-Governador Abreu Sodré. Srta. Maria do Carmo, com o Sr. Mário Anrireoni. A cerimônia será realizada no
dia (i de setembro, em São Paulo, coincidindo com a estada do Chefe rio
Governo naquela Capital, para assistir ao encerramento da Semana da Pá(ria.
AGENDA
A agenda presidencial para hoje
prevê despachos de rotina com seis
ministros: Dias Leite. Cirno Lima. Júli") Barata, Gibson Barboza, Costa
Cavalcanti c' Jarbas Passarinho. Em
audiência especial, será recebido o excampeão mundial de salto tríplice,
Adhemàr Ferreira da Silva.

issão de
Dantou
lia Bahia
O Senador Danton Jo.
Mm afirmou, ontem, ao
CORREIO DA MANHÃ,
que não foi á Bahia pacifiear o MDB. como foi.noticindo, mas
apenas desin.
iumbii'-£ç de mij-ãp quo
lhe foi confiaria pelo riire.
iltório nacional du partido,
para estruturar o diretório
regional -cmedebista
que
fora dissolvido pela JÜstL
ça Eleitoral, em cónscqüêrr»
cia de'gravo divergência c ue se instalou nos seus
quadros partidários.
Jobim
Contou Danton
que passou vários dias em
Salvador dialogando com
seus correligionárias ç pro.
curou conversar longamni.
te com os membros das facções conflitantes lendo sido
bem .recebido por todos. .
Mostrando,sc o t i m i s ta
com o desfecho, da -missão
Diretório Nacional
que o
lhe .confiara, disse õ senaJ
dor carioca que conseguiu
vencer a primeira etapa:
organizou a Comissão Exe- .
cutiva Provisória c, com is.
so. pôde expedir credenciais para a organização
cios Diretórios Municipais
que não haviam sido estrufurados.
Explicou que dentro rie'
quinze dias citara de vei.
baiana para
ta á capital
prosseguir em sèu trabalho .
c espera poder convocar a
do
Regional
Convenção
MDB até o dia 15 rie se.
lembro, caiando se elegerá
a. nova Comissão ExeculL
va, a cuja
presidência
transferirá o comando da
agremiação.
Disso Danton Jobim quo
a tarda foi sumamente fa.
cilitada porque conseguiu'
dialogar
f r a t ernalmente
com as lideranças das duasfacções, embora não tivesV
se conseguido
pacificar, o
partido, como. aliás, [oi cr.
renoamente publicado.
— Eu me limitei _ con.
cluiu Danton Jobim —a
dar -as. primeiras providéncias no sentido da reorga.
nizaçâo .do partido cujos,
trabalhos estavam bastante
atrasados.

Deputado
critica
prppagandaBRASÍLIA (Sucursal)
. -r
'.Müller
Deputado Amaury
•
(MDB-ítS). afirmou, ontem.
"o Governo Federal, '
qué
preocupado apenas cm criar
uma imagem positiva, qüe
não reflete de modo algum.
a, verdadeira realidade nacional. continua acenando
para b povo brasileiro com
frases de efeito meramente
propagandístico. com isto*
!/a)is estereotipados e c.m
lemas falaciosos, sem, cqn-'
tudo. solucionar os seus
mais Urgentes problemas.
O parlamentar • gsújho
'
formulou
críticas
cO;H:'a
duas metas governamentais,
configuradas
nos
"Melhor trabalho _ lemas.
M •*.'¦
ihor Salário" e "Planto, que
o Governo garante".
Sobre o Programa Nsri>
nal de Valorização do- Trabalhador. disse o Sr. Amaury Müller tratar-se de uma
intenção válida, mas fadaria ao fracasso, se não houver. como mediria preírmi-'
nar, um reexame criterioso'
ria política salarial em vigor, Aduziu que. "á luz ;ia3
estatísticas oficiais, a Opisição já demonstrou,, rei oradas vezes, que, nos ú;timos dez anos. o ¦ poder
aquisitivo do homem brasileiro sofreu um -esvazia- '
mento da ordem de 45 .pOr"'
cento". E continuou: ...
Se o .Governo.- Federal
proclama nue o PIB vem
apresentando .excepcionais.
índices de crescimento, é
que a renda média per entem
experimentado
pita
acréscimos substanciais, como justificar a deterioração
cia capacidade aquisitiva
das classes assalariadas, co-mo .explicar o crescente
empobrecimento de milhões
rie brasileiros?
Criticou também a "ausência rie uma Reforma
Agrária capaz de promover,
o homem do campo" c a
manutenção' "rie lima erronoa política de preços minimos para os prrdtitos
agrícolas'1, citando enfaticamente o caso dó' trigo,
que teve um aumento -de
apenas í),7 por cento, ao
passo que o custo da produção sofreu uma elevação
de quase 25 por cento".
Ao concluir, disse o Deputado Amaury Müller;
A Oposição, tal como
o Governo, deseja um. Brasil grande e forte, rico e
generoso, capaz de clistribuir entre todos os sé.us fi- :
Ihós os frutos sazonadôs rie um desenvolvimento liarmônico e equilibrado. Mas
náo será com meros paliativos. com soluções milagrosas ou com fórmulas
mágicas que a Nação alçjará vôo rumo a esse almejario desenvolvimento.

1,°. CADERNO

Assaltantes
são condenados
O Conselho Permanente
do Justiça da 2* Auditoria
da Marinha decidiu, por
unanimidade, condenar a 20
anos de ncclusSo os civis Elmar Soares de Oliveira e
Cláudio Augusto Alencar
Cunha, que foram incursos
na Lei de Segurança Nacional sob acusação de assalto
« seqüestro de avião.
O Promotor José Manes
Leitão afirmou na denúncia
que os réus eram membros
da entidade subversiva denominada MR-8; assaltaram
o depósito da Sears, em Ramos em setembro de 1969,
seqüestrando dias depois o
avião da Cruzeiro do Sul,
PP-PDX, quando fazia a
rota Belém-Manaus.
Na 1* Auditoria da Aeronáutica o Conselho Permanente de Justiça condenou, ontem, os réus Alex
Polarl de Alverga, Adalr
Gonçalves dos Reis e José
Roberto Gonçalves Resende
a pena de 12 anos de reclusão, com a suspensão dos
direitos políticos por 10 anos.
Foram acusados de terem
assaltado a firma Transporte Aliança S/A, em Bonsucesso, roubando um caminhão de gêneros alimenti»
cios, avaliado em cerca de
Cr$ 8 mil.
No mesmo processo foram
absolvidos Calo Salomé Souza Oliveira, Ivã Mora dias,
Lúcia Velosó Maurício de
Alverga, Walter Ribeiro Novaes Reis e Zenaide Machado de Oliveira.

Almoço árabe
BRASÍLIA (CM-AE) — A
situação política no Oriente
Médio, segundo o ponto de
vista egípcio, foi exposta ao
chanceler Mário Glbson Barboza pelo ministro das relações exteriores do Egito, Murad Ghaleb, na entrevista
que mantiveram ontem nó
Itamarati, os dois ministros
conversaram durante 50 mlnutos no gabinete do chanceler brasileiro, e depois
Gibson ofereceu um almoço
s Ghaleb.
O chanceler egípcio chegou
ao Itamarati às 12h, acompanhado pelo embaixador do
Egito no Brasil, Hussein
Ibrahim Cherlf, e dos diplomatas que fazem parte de
sua comitiva. Murad Chaleb
presenteou o chanceler brasileiro com um quadro egípcio, a óleo, representando um
cavaleiro montado. Gibson,
agradecendo, disse que estava duplamente satisfeito, pe«
Ia beleza do quadro e por
ser um cavaleiro.
Murad Ghaleb disse aos
jornalistas que amanhã, em
entrevista que dará na ABI,
responderá b qualquer perjunta que lhe queiram f àzer.

Exército está com
o futuro do Brasil
BRASÍLIA (AE) — A manutenção do binômio segurasden.
ça-desenvolvimento e a afirmativa de que o Exército,
tro de seu papel constitucional, tom o dever de "dlassudir aqueles que ainda nutrem esperança de ver ofuscadas
nossa projeção grandiosa no futuro", foram destacados no
pronunciamento com que o General Breno Borges Fortes,
chcíe do Estado-Malor do Exército, saudou os novos generais-de-brlgada. que hoje receberam suas espadas. A
afirmação daquele chefe militar dlrlglu-se para os planos
nacional e internacional, quando destacou a necessidade
de estarmos prontos "para fazer face aos antagonismos
e pressões, quer internos, quer externos, que atentem contra o ímpeto e o progresso do Brasil".
A solenidade foi presidida pelo Ministro do Exercito. General Orlando Geisel, e oficiada pelo chefe do Estado-Mator, General Brcno Borges Fortes. Nela, receber.am as espadas, símbolo do generalato, os novos generais,
de-brigada recentemente promovidos por ato do Presidente da República. São eles os Generais Joaquim Antônio
da Fontoura Rodrigues, oriundo da arma de artilharia;
Mário de Assis Nogueira, de infantaria; Mário Humberto
Galvão Carneiro da Cunha, da cavalaria; José Guimarães
Pinheiro, da infantaria; e Osmar Perazzo Lannes. do serviço de saúde.
A solenidade realizou-se no Quartel.General do Exército. em Brasília e contou com a presença do chefe do
EMFA. General Artur Duarte Caudal Fonseca; chefes do
Estado-Maior da Almada e da Aeronáutica, comandantesmilitares de Brasília e todos ca oflcials-generais que ser*
vem na capital.
Nó discurso com que, em nome dog novos generais,
respondeu à saudação do chefe do Estado-Maior do Exército, o General Joaquim Fontoura Rodrigues identificou o
destino do Exército com o da Pátria, e destacou o fato de
o Exército nunca ter ficado alheio quando os interesses
da Nação estão em jogo. Mais adiante, afirmou que, "agora, no exercício das funções de nossos cargos, estaremos
alerta para que não seja necessária, outra vez. a interfe.
rência das Forças Armadas nos destinos políticos da Nação".
O General Fontoura Rodrigues manifestou sua con.
vicção de que futuramente o País não passará por momentos críticos como em março de 1964. quando os jo.
vens cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras,
estiveram a ponto de derramar seu sangue para tornar
vitoriosa a Revolução e dar um basta à corrupção e à subversão. Destacou, finalmente, a formação democrática do
Exército, mas lembrou q.ue as motivações que determina,
ram o movimento revolucionário "continuam bem vivas
em nossas mentes e nortearão nossos atos como comandantes".

Sátiro vacila
O Governador Ernanl Sá•tiro, da Paraíba, afirmou,
ontem, no Rio, que o prohlema de Campina Grande deverá ser resolvido na convenção do Diretório, já marcada
para o dia 25 do corrente,
mas "em sã consciência não
podia dizer, hoje, qual vai ser
a solução".
Afirmou o governador paralbano que tanto poda ser
escolhido o candidato da
maioria arenlsta local que
obedece diretamente a seu
comando, como também outro candidato através da sublegenda, oriundo da facção
que segue a orientação politlca do Senador Milton Cabral.
O Sr. Ernani Sátiro fez
questão de salientar que não
há clima de tensão, mas um
ambiente de normalidade política. Como o caso ainda está
sob exame, evidentemente
não se pode falar ainda em
candidatos.
Afirmou o Sr. Ernani SátiIO que até hoje, por exemplo,
não existe candidato, nem de
uma ala. nem de outra.
Quanto ao nome do Deputado Álvaro Gaudênck). exo Sr. Ernani Sátiro
plicou"naturalmente
é ele um
que
dos candidatos potenciais".

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Chega a
Belo Horizonte amanhã para uma visita, de
três dias o Presidente Mediei, que se fará
acompanhar de uma comitiva de 42 pessoas.
A chegada do presidente da República à
capital mineira está prevista para as
10h30mln, no aeroporto da Pampulha, dcslocando-se o cortejo oficial, logo cm seguida
para o Hotel Del Rei, onde o General Garrastazu Médlcl ficará hospedado. Após o
almoço íntimo, concederá audiências às autorldades, e às classes empresariais mineiras.
As 20 horas no Palácio da Liberdade, haverá a cerimônia da entrega do grande colar
da Inconfidência ao presidente e da Grande
Medalha aos chefes das Casas Civil, e'Milltar
e ao chefe do SNI. As 20h30mln o governo
de Minas oferecerá recepção oficial em palacio, com um jantar e concerto de canto coral.

Itabíra
No dia seguinte, às 9 horas o Presidente
Mediei sairá para uma visita à cidade de
Itabira onde conhecerá, a montanha Cauè,
e assistirá uma explosão. Vai inaugurar a
usina de concentração de minério. Naquela
cidade, às 12 horas, após o almoço, receberá os presidentes dos Sindicatos dos Transportadores e dos Trabalhadores de Mineracão. O regresso a Belo Horizonte está previsto para às 14h30mln. Na capital mineira
o Presidente Mediei, após jantar íntimo, vieltará o Palácio da6 Artes e a Exposição de
Arte Sacra, devendo assistir a um concerto
sinfônico retornando ao Hotel Del Rei às 22
horas.

Uberlândia
O presidente da República e sua comitiva, além do Governador Rondon Pacheco,
secretários e autoridades, partirão de Belo
Horizonte às 9h50min de sexta-feira para a
cidade de Uberlândia, onde lançará a Campanha Nacional da Produção e da Produti-

Combate à subversão

vldade, nos salões do Uberlândia Tênis Chibe. As llh30mln participará de um almoço
oficial no Praia Clube, retornando à Brííílla
{i6 14 horas.

MDB
BELO HORIZONTE (Sucursal) — Está decldldo que o MDB mineiro aproveita a vinda do Presidente Médlcl a Belo Hortants;
amanha, para entregar-lhe memorial contendo reivindicações de Minas Gerais no
campo siderúrgico e sugerindo modificações
na legislação do imposto único de minérios.
O documento está sendo cuidadosamente
estudado e redigido pela bancada oposlclonista, que pretende demonstrar diretamente
no presidente o vulto dos prejuízos causados
à economia do Estado pela.1; disposições
atuais da lei. A riqueza mineral, pelo memorial do MDB. será mostrada como produto
básico de Minas Gerais e nem por isto rentável à sua economia, em face das distorções
existentes.
Para os oposicionistas, o imposto único
na realidade tem representado apenas um
terço do que realmente deveria representar
para o Estado e "o prejuízo do Tesouro Estadual na década de 70, pode ultrapassar a
soma de dois bilhões de cruzeiros".

MSBffli
A verdade do Proterra
Enquanto o Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária preocupa-se em colocar
na região Amazônica, até 1974, 70 mil famílias,
alguns deputados da Arena se apressam a tecer
críticas ao Proterra, o projeto de reforma agraria que foi exaustivamente elaborado por economistas e técnicos do Incra e do Ministério da
Agricultura. As críticas seriam de espantar se
não partissem elas de velhos redutos latifundiários, que vêm combatendo, em épocas diversas,
qualquer tentativa de reforma fundiária de maior
profundidade. Nesse sentido, é muito oportuna
a defesa do Proterra, feita por um deputado
oposicionista, o emedebista Marcos Freire. Rede Pernambuco, o deputado afirmou
presentante
"o vozerio dos interesses latifundistas e olique
gárquicos contra o programa mostra que os seus
representantes começam a temer que o Ministro
Cirne Lima não esteja blefando ao afirmar que
a reforma agrária é para valer mesmo". Em
1967, 78,5% da área cadastrada pelo antigo
Ibra estavam em mãos do latifúndio, abrangendo 68 milhões de hectares.

Sonatas

O Memorial
O Memorial do MDB vai acusar o atual
governo de Minas de "pouco reivlndicante"
e lembrar que a luta, no campo siderúrgico,
data de 1924. O partido vai sugerir reexame
dos códigos e também que Minas Gerais partlclpe dos resultados do Acordo de Pesquisas
Geológicas e Geofísieu firmado entre o Brasil e a República Federal da Alemanha. O
MDB afirma que assim permitido, o Estado
através da Metamig ficará habilitado ao exame de propostas relativas à troca de minerio por equipamentos destinados à Instalação
da Usina do Vale do Paraopeba, pela AcomJnas.

O programa musical pa-l
ra hoje à noite é sem dú- ymmf:.
. WÊÊWk
vida assistir ao bandolinis- «mm <"*MiMqPffl« BPffi
ta italiano Giuseppe Anedra, que se apresenta às 21
horas no Teatro Municipal,
acompanluido ao piano por
Miguel Proença (foto). To-:
cará sonatas em Dó de Viualdi, em Lá, de um autor
anônimo do Século XVI,
em Ré de Gervásio, SarammMymKmmmi^
banda « Double, de Bach.

Curso

Nossa nova
agência
na Guanabara

A experiência revolucionária da China e os perigos
que o exemplo da revolução armada pregada por Mao
Tsé-tung representam para os países pobres da Terra, já
desiludidos com a pregação pacifista da União Soviética,
foram o tema central da conferência proferida, ontem.,
para os estagiários da Escola Superior de Guerra, pelo
especialista português no combate à guerra subversiva,
Coronel Hermes Araújo Oliveira.
O Coronel Oliveira sustentou para os estagiários da
ESG que o combate à guerrilha, à revolução armada dos
povos que buscam de maneira violenta um nível de vida
melhor, é justamente dar-lhes esse nivel.
— É ilusório pensarmos que combateremos a subversão apenas com armas. A força sem justiça não passa
de prepotência. Entretanto, para conseguirmos evitar bofrimentos e guerras, teremos que criar uma nova mentalidade entre os governantes das grandes potências.
Fazendo uma comparação entre òs dois tipos de.guer*
ra moderna, o'Coronel Hermes Araújo Oliveira lembrou
que, assim como um simples átomo pode desencadear a
bomba atômica, uma força capaz de destruir cidades, tambem ft guerra revolucionária subversiva pode despertar
nos homens, forças espirituais com poderes incalculáveis.
"Nossa missão, ao combatermos as guerras revolucionárias,
sejam elas urbanas ou rurais, é destruir os elementos que
ativam, a célula social, provocando m reações em cadeia,
a solução é justamente aumentar a coesão da célula social,
evitando que ela se parta, se desintegre, se degenere."
Daí a importância, segundo o coronel, dos programas
conjuntos entre o governo e o povo. para que este último
sinta o interesse das classes dominantes pelo bem-estar
social. Para isso é preciso que essas chamadas classes
dominantes constatam em fazer concessões e sacrifícios
pelo bem-estar social. Concluindo, o coronel português
lembrou a importância de o* exércitos de todos os países
6e esforçarem para impedir que a tese chinesa da tomada
do poder através das armas saia vitoriosa. Para isso. é
preciso que as Forças Armadas sejam usadas na defesa
da Justiça e do desenvolvimento sócio-econômico dos povos. pois. "Justiça «em força é impotência."

O Departamento de Letras e Artes da PUC
vai realizar os cursos de Português para Estrangeiros I e II. O primeiro é destinado a iniciantes e as aulas serão ministradas de segundas às
quintas-feiras, na Rua Araújo Porto Alegre, 70,
1.° andar. O segundo, com aulas às 17 horas, às
segundas, quartas e quintas-feiras, na Rua Marquês de São Vicente, 209. Inscrições para ainbos os cursos no campus da PUC. Por outro lado começaram esta semana os cursos de Cultura
Oriental I e II, ministrados pelo Professor Murilo Nunes de Azevedo, do Departamento de Filosofia, também no campus da PUC, repetindo
uma experiência já levada a efeito no primeiro
semestre deste ano, com grande êxito.

O Banco do Estado do Pará comunica
a instalação de sua nova agência na
Guanabara,
à Avenida Almirante Barroso, 90-A
e convida o público para sua inauguração
hoje, às 18 horas.

Esculturas e múltiplo
Os protótipos das esculturas apresentadas
de Vepor Franz Weissmann na recente Bienal
neza, bem como trabalhos recentes compõem a
mostra individual de Franz Weissmann, que a
Galeria do Grupo B inaugura hoje, às 21 horas.
Na ocasião, será lançado um múltiplo do artista,
também editado pelo Grupo B. Franz Weissmann, um dos mais importantes escultores brasileiros, foi um dos participantes da exposição
concretista internacional, organizada na Suíça
Max Bill, e tem prêmios da HI Bienal e IV
Êjrienal de São Paulo, bem como viagem ao exterior nó Salão Nacional de Arte Moderna de
1958. Sua exposição ficará no grupo B, a Rua
das Palmeiras, 19, até o dia 22.
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Terraplenagem não é o começo
da obraÈ o estágio final.
O primeiro estágio foi mais árduo,.mais minucioso, mais complexo, mais demorado, mais
difícil. Foram os estudos de geplogia, as perfurações, as avaliações técnico-econômicas e a
escolha do tipo de células e do processo a ser empregado. Foram os contratos nacionais
e internacionais de assistência tecnológica, as pesquisas de solo e água subterrânea,
topografia, batimetria, oceanografia.engénharia básica e de processos, o início da
engenharia de detalhamento e muitos outros trabalhos que não aparecem.

O menino Edson Tani, vencedor do concurso de esculturas em areia, patrocinado pela
Air France nas praias de Santos, no litoral paulista, embarcou ontem para Paris e de lá seguirá para La Baule, onde representará o Brasil
no Concurso Internacional de Escultura de
Areia. Quatorze países estarão representados
nessa competição mundial em que os participantes brasileiros já obtiveram a primeira colocação duas vezes, estando sempre nos primeiros
lugares desde que o concurso foi instituído em
1967. • No domingo passado, a Escola Nacional de Música comemorou o Dia do Mestre Francisco Manuel, o autor do Hino Nacional, com
uma vigília cívica que foi das 8 às 20h, e durante a qual o prédio da Rua do Passeio recebeu a visita de professores da UFRJ, de autoridades e do público em geral. • Delegado
Regional do Trabalho na Guanabara, Sr. Luiz
Carlos de Brito, recebeu na tarde de ontem o
Teófipresidente do Sindicato dos Bancos, Sr.
encontro:
do
Io de Azeredo Santos. Duração
duas horas. • A comissão organizadora da
Universidade Gama Filho já selecionou as músicas semifinalistas que defenderão o III Festivai de Música da UGF, a se realizar nos dias 11,
12 e 13 de outubro, no auditório Altair Gama,
no campus de Piedade. • O Conselho Federal
da Ordem dos Músicos do Brasil entregou, na
última sexta-feira, os certificados de conclusão
do Curso de I Seminário Brasileiro de Percussão, ministrado pelo Professor John Galm,
catedrático da Universidade de Colorado, USA.
• A diretoria da Casa do Candango agradecendo a valiosa colaboração do povo em geral prestada à festa dos Estados e Embaixadas. 9 O
Professor José Martinho da Rocha lançando seu
livro Virgindade, S*x<> e Família, na quarta-feira, às 20h30min, na Livraria Record, em Copaeabana.

'

Foi a parte mais dura e a SALGEMA INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A já está com tudo isso
S/A
pronto. Hoje, em Maceió, começa a preparação da área industrial pela Montreal Engenharia
a
empresa
anunciada
será
qual
com a terraplenagem a todo vapor. Ainda este mês
que desenvolverá a construção civil da fábrica.

Selo especial
BRASÍLIA (Sucursal) — O
Ministro das Comunicações,
Cel. Hygino Corsetti, pediu,
ontem, ao presidente do Congresso Nacional, Senador Petrônio Portela, que designasse, com a maior brevidade
possível, comissão de congressistas, para exame e seleção de tema destinado à
emissão de selo comemorativo do Sesqulcentenário da
Independência, alusivo ao
Poder Legislativo.

Daqui em diante é mais fácil e mais rápido. A terraplenagem é o
começo do final, por isso a SALGEMAjá-está concretizada.

M

Louvor

I

MedieiS rece be em Minas o
Colar da Ir confidencia

Indústrias Químicas S.A.
Maceió, Alagoas.

Com o apoio da
SUDENE e BNDE.

A Assembléia Legislativa
aprovou voto de louvor apresentado pelo Deputado Frederico Trota à empresa H.C.
Cordeiro Guerra, pela «leição de sua atual diretoria,
que tem como presidente o
Sr. José Carlos de Melo Ourivio e como vice-presidente o Sr. Paulo de Melo Ourivio.
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BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organização
bancária.
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BRASIL E O MUNDO
A luxa de 10% prevista para o crescimento da economia do Brasil, neste 72, deverá ser
não so a mais alta registrada no continente, mas
também — novamente — unia das maiores do
mundo, a julgar pelas informações que nos chegam da Europa.
Segundo estimativas oficiais, nos paises do
..Mercado Comum Europeu o crescimento do
PNB, este ano. terá nível médio inferior ao do
ano passado,
A maior taxa de desenvolvimento (PNB) deverá pertencer á França i4.5'< l. contra 3'r na
Itália e Bélgica, 2%o na Holanda c 1,591
1,53 na Alemanha Ocidental e Luxemburgo.

As mesmas estimativas, contidas num relatorio de 20 páginas do MCE. indicam que neste
72, simultaneamente, os preços nesses países
do Mercado Comum subirão entre 4,5' e i' <
O que permite concluir que a Alemanha,
com a situação prejudicada pelas crises no sistema monetário mundial, mergulhou num estado misto de estagnação e inflação.
A

Grã-Bretanha

enfrenta

Os examinadores cio Departamento de
Habilitação do Detran foram convocado?,
semapara unia reunião no último fim de
na. pelo Diretor. Sr. Ney Prcston Smith.
de que aique queria apurar as denúncia?
surecebiam
examinadoras
gumas bancas
bot-no para aprovar candidatos, ao mesmo tempo que reprovavam outros cm contliçôes, para apresentarem um Índice medio de reprovações.
As fraudes nos exames começam pelos motivos alegados para as reprovações.
exames
Motoristas que fizeram excelentes
e mostraram desembaraço no trânsito,
cumprindo as exigências da banca eram
reprovados pólos motivos mais simples,
como não acender as luzes pisca-pisca ao
sair de ladeiras. Deslizes que acarretavam
apenas a perda de cinco pontos, total insuficiente para a reprovação, eliminavam
candidatos que não tivessem a simpatia
dos examindores.
MORALIZAÇÃO

— : O : -

situação

idêntica.

quase

CNBB dá
texto dos

Exaniiiiadores tio Detran
são acusados de suborno

A h/ifr do Detran contra as escolas
tem
que não cumpriam suas determinações
agora que estender-se às bancas examinaderas, usando-so a mesma severidade. A
maioria das denúncias mencionava a lidas csgaçâo entre as bancas e os donos
colas para aprovar apenas cs candidatos
Os
que aceitassem o esquema do suborno.
baseados
aprovados
ser
que pretendiam
apenas em sua capacidade eram eliminados para que as bancas pudessem mantor seu nível médio de candidatos reprovados.
O mecanismo de suborno funcionava

150™

sem problemas porque as decisi es da banca, autônoma e soberana, tinham que ser
aceitas pelos candidatos. A única reação
possível dos í-enròvados era a da denúncia. Estas vém acumulando-sc le tal forma que o diretor de Habilitação está disos
posto, se necessário, a exoncr t" todos
examinadores para acabar c< n ° clima
de fraude e corrupção existe te em sua
divisão.
CANDIDATOS
Além do nervosismo natu .;. os candidatos tèm que enfrentar no? exames do
habilitação, a má vontade d( examinaos
dores, mais preocupados em :assustar
examinados do que em apurar so eles estão aptos a serem bons motori- tas e a total falta de critério entre as ba ncas. Cada
arpresidente de banca toma suas i lecisões
demais
bitrariamente. sem consulta n
membros. A disparidade de cllecisões cntro as bancas não deixa dúvidj ts quanto á
falta de lisura dos examinado i*cs.
O Sr. Ney Prcston Smil li pretendo
terminar com todas as irregiila ridades que
atualmente ocorrem nos exam. es, como o
atraso dos examinadores, a p resença dos
donos de escolas misturados caim os candidatos e a banca e a falta de ui ii formes. Os
examinadores foram alertados: de que a
partir de agora estarão sendo vigiados e
um inquérito administrativo s•erá instaurado para punir todos os imp licados. As
denúncias estão chegando .coin todos os
detalhes, não havendo dúvidas de que os
exames de motoristas estão c! eios de arbitrariedades, principalmente o suborno.

—: O : —
O fato da taxa média de aumento de preços internos na Europa andar por volta de 6%
permite concluir que a taxa média mundial não
poderá — tendo em vista o que ocorre nos Estados Unidos e Japão principalmente — ser iníerior a 5%.
O que quer dizer: nosso nivel inflacionário
115' í em 72) já não é tão inquietante.
Só nos resta baixá-lo mais 10% para atingir o ideal: os 5% da média mundial, ponto limite a partir do qual, daí para baixo, nossas possibilidades de exportar se reduziriam dramaticamente.
:0
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA: Variety,
do show-business numpublicação que é a bíblia"Grande
dial, dá em manchete
plano de proclução no Brasil".
E, num despacho' de Genebra, afirma que
um certo Fernando Legros, americano que mora na Suíça e é produtor no Brasil, iria se associar ao Governo brasileiro para auxiliar a construção, no Rio ou em Brasília, de um novo e
grande estúdio, com 25 palcos de filmagens e
equipamento modernissimo. cujo custo total iria
•-a USS 7 milhões.
Legros. segundo Variety. esteve envolvido
cm acusações de falsificação de obras de arte.
lendo sido ele próprio objeto do recém-lançado
livro Fake, que trata desse tema e é de autoria
de Clifford Irving, aquele do escândalo da biografia de Howard Hughes.

Depois da carne, é o pão
que entra em crise na GB
O pão. seguindo o exempio da carne, há mais de
um mês sumida dos açousues, ameaça também entrar
em crise na Guanabara. O
lato se devo ao aumento da
farinha de trigo cm lã por
cento, oue. de acordo com
os comerciantes e o presldente do Sindicato dos Proprietários de Padarias e Conteitarlas do Rio de Janeiro. Sr.
Carlos Enrico Soares Félix,
vem se somar a muitos outros, como os da energia,
transportes, decorrentes do
aumento de salário de 21,5
por cento. Ontem, o preslciente entrevistou-se com o
superintendente da Sunab,
Sr. Glauco Carvalho, a fim
cie tratar de uma possível
majoração do produto, de
acordo, principalmente, com
o aumento da farinha de
trigo. .
— Nas atuais condições,
ícconhecemos que a indús-

tria panificadora não tem
mais condições de continuar
funcionando. Há 14 meses,
tivemos um aumento geral
em todos os insumos. A ener«ia sofreu aumento de 15 por
cento. O salário mínimo, em
janeiro passado foi aumentado em 21.5 por cento. Enauanto isso, o pão não sofre
majoração em seu preço
desde maio do ano passado.
Acho bastante justo um aumento. já que o produto
continua sendo o mais barato, atendendo, entretanto, às
necessidade de alimentação
de todos — declara o presidente.
RECLAMAÇÕES
Os comerciantes, por sua
vez, são unânimes ao aflrmar que "um aumento, à
< ,sta altura dos aconteclmentos, não só c justo, como
também pode nem chegar

a equiparar-se aos que ocorreram com os insumos, como
a farinha de trigo, uma vez.
que, aumentando a gasollna, aumenta também o frete, e com ele tudo mais".
Na Confeitaria Globo, situada na Rua São Clemente,
29, o - proprietário fala do
problema:
— Realmente, hoje já recebemos a farinha de trigo
com um aumento de 15 por
cento, mas ainda não deixamos de receber mercadoria. O mesmo não está acontecendo com outros estabelecimentos, que, de acordo
com o moinho que os abastece, já estão sem farinha
de trigo. Não tem jeito mesmo. aumentou a gasolina e
o salário, aumenta tudo.

A Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil dlvulgou ontem, os textos para
anos
comemoração dos 150
de Independência do Brasob o titulo
<ií,
editados
'-Celebrações
Litúrgicas por
ocasião do Sesquicentenário da Independência.
Além das missas para ca.
tedrais e as celebrações
os
oficiais,
consideradas
para
específicos
textos são
operários, crianças, jovens,
famílias cristãs, adultos e
doentes. Preparados pela
PauArquidiocese de São
Io. esses textos foram aprosemana, pela
vados esta
Lu
Comissão Nacional de
serão
e
túrgia da CNBB
episdistribuídos por todo
brasileiro.
copado
DIA DAS ORAÇÕES
Segundo a CNBB. a pu.
blicaçâo tem por finalidade,
a
convidar o povo de Deus
solena
bispos
aos
unir-se
de
pe celebração do dia 3
setembro, o Dia de Orações,
a
em São Paulo, elevando
Deus, uma prece em unís.
"para
que sejamos
Eon0,
todos levados a nos emperhar no crescimento de
sempre mais
uma Pátria
paz,
fraternidade,
de
plena
amor e prosperidade".
As celebrações, conside.
jadas na publicação, de 92
a
páginas, são destinadas
rádios, às cerimônias sem
missa, e, nas reuniões litúrgicas, onde não há sacerdote.
OS TEXTOS
Em todos os textos há
uma mensagem especial.
Na missa oficial, é a seguinte a mensagem escolhida:
Todo o universo é chamado
para refletir sobre os verdadeiros caminhos da hu.
manidade. Também em sua
resta de 150 anos de Pro.
clamação da Independemcia Política é convocado a
examinar-se como Nação.
Reunindo seus filhos sob a
mesma bandeira, o Brasil
e descobrir
deve renovar
caminhos autênticos de um
verdadeiro desenvolvimento sob a ação de Cristo, Luz
c Verdade para os homens.
Para os operários, fala
de cada
da contribuição
um í^ara construção da
t-.ossa Pátria e acrescenta;
Desde os irmãos escravos li.
bertados pela Princesa Isa.
bcl, que mereceu do Papa
r. Rosa de Ouro, até hoje,
o grito da Independência
esteve presente na boca dos
clérigos e leigos,
cristãos,
de todas as classes sociais.

A idéia é muito boa, mas será que o Ministro Jarbas Passarinho está a par de tudo?

expressas
® Wilson Fittipaldi,
pai de Emerson, acredita que o filho voltará ao Brasil em oiitubro. alguns dias após a
realização do Grande
Prêmio dos Estados
Unidos, dia 3. Ficará lá
o temüo necessário para firmar contratos de
publicidade que lhe
têm sido oferecidos •
O Coronel Câmara Sena toma posse na superintendencia da Sudam dia 21. E Hugo de Almeida, na Suframa, na última semana do mês.
As substituições atingem os chefes de Departamentos e secretários-executivos dos respectivos
órgãos regionais o Os governadores de Rondonia e do Amapá também devem deixar os car«os. O que não pode acontecer com o de Roraima o Em Brasília, ontem, para relatório ao
Ministro Pratini de Moraes c instruções atuai'*zadas. o presidente do IBC. Carlos Alberto de
Andrade Pinto. Está de partida para Londres:
é a reunião da Organização do Café © O gruno
Vicente Araújo 'Banco Mercantil de Mina? Gerais) fez empréstimo externo para comprar o
Campina Grande 0 Os restos mortuários de D.
Pedro I serão trasladados para São Paulo no dia
2 de setembro, com naradas previstas em Resende e Acareada. Às 15h desse dia. cm Pindamonhangabo, o Governador Laudo Natel incorpora-se ao cortejo e 0 conhecido publicitário
Ari Alonso, conversando com Ricardo Amaral.
com vistas a adquirir o Open r o Zepelin o O
senhor Fernando Barata, secretário de Cultura
e que, acometido de uma crise de mau gosto p
preconceitos injustificáveis, proibiu o desfile de
fantasias masculinas no Municipal, poderei reconsiderar seu ato. Um pouco mais tarde o Recebemos do grande Carlos Drummond de Andrade "0 Poder (ultra) Jovem e mais 70 textos cm
prosa e verso". E também com a dedicatória de
"Trepam
seus autores. José Olympio nos enviou
"Um Ninho
dé", romance de Plínio Salgado, e
de Mafagafes", engraçadíssimo livro de José
Cândido de Carvalho 9 Humor neqro do comi"Nixon bota Spiro Aanew
co idem Dick Gregory:
na vice só para que ninguém tente matá-lo Xão
há assassino tão mau (pie queira ver Agne-.v urc*
sidente."'

TODOS OS 157 SÃO IGUAIS

Assaltantes de banco
são presos em ônibus

Cinco homens armados assaltaram, ontem, a agência Catete do Banco Boavista. na Rua Almirante Tamandaré. 77. apurando CrS 194.700,00. que estavam em riuns
caixas c no cofre-forte. Na salda, eles foram surpreendidos por uma patrulha da PM, que saiu em sua perse«uição. Três assaltantes conseguiram escapar, mas doii
deles foram presos no Interior de um ônibus.
Levadas para a 9.1"- DD. os dois assaltantes identiflcaram-se como Roberto de Andrade Araújo (solteiro. 20
anos. Avenida Alberto Baita, 50. Vila Maria, São Paulo)
e Antônio Mendes Lopes (solteiro, 19 anos. também de
São Paulo). Os outros três são Cnrüto, To7imho da Pinta
e Cnrlinltos, que moram na Ladeira do Barroso. A companhelra de Cnrüío foi detida no Hotel Estadual, na Rua
do Resende.
MUDANÇA
vieram de São Paulo, porque estae
Antônio
Roberto
vam conseguindo pouco como punguistas e souberam que
no Rio as coisas estavam mais laceis. Eles já estavam
aqui há uma semana, quando foram ao Morro da Providência comprar maconha e conheceram os outros. No domingo foram todos ao Maracanã e, durante o jogo, combinaram o assalto.
Na manhã de ontem, os cinco foram para o Catete
na Simca GB DI-6266. de Carlito. Roberto ficou ao volante. enquanto os outros entraram no banco, onde havia
vinte funcionários e cerca de trinta clientes. Depois de desarmar o guarda Paulo e o detetive Aristóteles, eles obrlgaram o gerente Orlando Castelo Branco de Araújo e os
caixas Coroacy de Vasconcelos e Roberto Augusto de Medeiros a entregar o dinheiro que tinham em seu poder.
FUGA
Faziam a ronda de trânsito no local o Capitão Celso
e o soldado Jacl. em um jipe da PM. Quando viram o
Simca estacionado em local proibido, anotaram a placa
e seguiram em frente. Logo depois foram chamados por
outro soldado da Corporação, que comunicou o assalto e a
com os
placa do automóvel. Eles voltaram, encontrando-se
bandidos que iniciavam a fuga. Houve um tiroteio e cs
assaltantes fugiram, deixando o dinheiro e o Simca.
Três deles conseguiram escapar, misturados aos transeuntes, enquanto os outros tomavam o ônibus Laranjeiras—Estrada de Ferro. O motorista do Palácio Guanabara. Emílio Gomes Duque Estrada, que dirigia o carro
oficiai JA-0461. viu os dois embarcarem no ônibus. Sabendo do assalto, saiu em sua perseguição. Próximo à 9.»
DD, ele ultrapassou o coletivo e informou ao PM Roberto
Martins, que controlava o trânsito, da fuga dos assaitantes.
PRISÃO
o
ônibus
parar e juntamente com o moO PM fez
torista Emílio prendeu os assaltantes, que não reagiram,
apesar de estarem com revólveres, calibre 38. Imediatamente, os policiais da 9.» DD foram à Rua do Resende, 31,
onde prenderam Giselda Marcai Vieira, companheira de
Carlito. Ela estava com Luiza Silveira, amante de Roberto, que conseguiu escapar. As buscas prosseguem para
deter os demais assaltantes, ainda em liberdade.
A história dos assaltantes de que eram simples batedores de carteira não está convencendo à Polícia. Suspeita-se que eles façam parte de uma poderosa quadrilha,
responsável por vários assaltos e da qual também seriam
.
Giselda e Luíza.
O dinheiro, abandonado pelos bandidos na Rua Almirante Tamandaré. foi levado à 9.a DD e, depois de conferido, foi devolvido ao gerente.

Olho eletrônico é só
esperança para cegos

A invenção do cientista americano Carter Collins, que
colete eletrônico,
permitiria aos cegos, ver, através de um
recebidos por eléimpulsos
cm
imagem
a
transforma
que
trodos colocados no estômago da pessoa, ainda não teve
repercussão entre os especialistas brasileiros.
Segundo o Professor Hernani Vidon, do Instituto Benainda não tive.
jamin Constant, os médicos do Instituto
ram nenhuma informação precisa sobre o invento, e só
depois do receberem detalhes poderão opinar sobre sua
viabilidade ou não.
ESPERANÇA
— é claro o.ue se for comprovada sua eficácia, o in.
vento será uma" esperança muito grande para nós, Entretanto. deve estar .ainda em fase de pesquisa, pois nada
sabemos sobre ele. Inclusive, pode ser tão complexo que
não haja condições econômicas para ser aplicado no Brasil. Por enquanto, não sabemos nem do que se trata —
afirmou o Sr. Hernani Vidon.
O oftalrnologista Roberto Caetano da Silva resume a
opinião de vários colegas sobre o invento, dizendo que
ele está ainda em iase de laboratório, não havendo nada
de concreto para se dizer sobre o assunto.

Magdalena retorna
com Goulart e OSB
EURICO NOGUEIRA FRANÇA
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O dinheiro deduzido do Imposto de Renda
você pode aplicar em qualquer fundo fiscal. Eles
vão aplicar seu dinheiro na compra de ações
que vão render dividendos e bonificações. Depois
de dois anos, você vai poder retirar 30% do valor
aplicado. No 3.° ano, 35% e o restante, no4.° ano,
Mas nem todos os fundos-157 são assim.
O Fundo Bradesco-157, por exemplo. Nele, o seu
dinheiro além dos dividendos e bonificações,
terá mais. Terá um seguro totalmente gratuito
e cujo valor será o mesmo da importância aplicada
por você. Então, no Fundo Bradesco-157
compensa aplicar. Afinal um fundo que tem
hoje mais de 300.000 participantes, tem a
garantia do Bradesco e ainda um seguro de vida,
não é igual aos outros. Á0ÈÈk

Informações
formações em qualquer agência do

iRADESCO
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CORREIO DA MANHÃ — Rio do Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972
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Mais ruiva, mais grande dama do que nunca, vestida do azul, Magdalena Tagliaferro fulgurou ontem à
noite no Municipal — verdadeiro prodígio de vitalidade
artística — no quinto Concerto de Saint-Saens, com a
OSB, destramente regida pelo maestro Chleo Goulart. O
concerto, pouco conhecido, pois a rigor só ela o toca, é
de uma escritura pianística de traços elegantes, toda rendilhada, de eloqüência graciosa, essencialmente francesa.
O piano dialoga com a orquestra e senhorilmentc a
comanda. Fértil também de acentos vibrantes, encontra
na charmante Tagliaferro uma intéprete de eleição, cujos
traços de ligeireza parece que se apuram com o passar
dos anos, e se acrescentam de cristalina pureza. Eis uma
linguagem de grande pianista, como íoi Saint-Saens, que
se reencarna em Tagliaferro e não pede a análise em
detalhes, mas a simples verificação de que, sem embargo
da superficialidade de tantos acentos emocionais, é extremamente bem escrita para o instrumento solista. Mas falar das qualidades piantsticas-do clássico francês Saint
Saens — do mestre tão patriota que, durante a Primeira
Grande Guerra se pôs a bramir, furioso, contra Wagner
— é tarefa vã. O público sentiu ao vivo esses atributos,
nas mãos de Magdalena, tanto quanto as sugestões exóticas da Espanha mourisca no segundo movimento, que
constituem mais um exemplo de música francesa fortemente impregnada de sedução hispânica. E todo o tecido
cintilantemente virtuosístico do piano, com o canto na orquestra, ressaltou, finalmente, nos dedos mágicos e
indenes ao tempo, de Tagliaferro. Esse movimento é um
lottr de jorce virluosistico. Ela o desempenhou com velocidade incrível.
O maestro Chleo Goulart c uma das nossas mais ciaras vocações inatas de regente. Entreguc-o a outros misteres, de ordem administrativa, no campo da cultura, só
ultimamente se amiudam, como é justo, suas participações à frente de orquestras.
Depois de uma versão finamente delineada, expressa
com cspirituoagilidade de acentos e à qual não faltava
também o colorido dramático, da Abertura de As BodflJ
de Fionro, de Mozart, c antes do insinuante quadro Ouleirinho da Gtórin, de uma das mais importantes composições de Francisco Mignone, as Impressões Sinfônicas
festas dns Igrejíts, a primeira Sinfonia de Sibelius foi regida com autoridade pelo maestro Goulart, que dispensou
a estante. Bem traduzida pela OSB, cujo nível se eleva
com a aquisição de novos instrumentistas, a partitura de
Sibelius deixa uma impressão de majestosa grandeza «
organicidade profunda. Outros a acharão riémodé. e de
fato é necessário nos colocar-mos no quadro do Século
XIX para a apreciarmos com justeza.
1° CADERNO
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.Decreto estimul a exportação de
Jazidas cS e

uramo vao
.. ser conhecidas hoje
BRASÍLIA (AE) — O Presidente Mediei deverá receber.
hoje, do Ministro das Minas e Energia- Dias Leite, um relatório preliminar, leito pelos técnicos do Governo sobre
a extensão das jazidas de urânio encontradas em Minas
Gerais.
Na semana passada, quando despachou com o Chefedo Executivo, o Ministro Dias Leite ainda aguardava Informações que lhe seriam entregues pelo Professor Hervásio de Carvalho. Este esteve na área das jazidas durante a semana passada e elaborou um quadro aproximudo, quantificando a extensão da descoberta.
Após receber o ministro das Minas c Energia, o Presidente Mediei concederá audiências sucessivas aos minlstros tia Agricultura, Cirne Lima; Trabalho, Júlio Barata:
e Relações Exteriores, Mário Glbson Barbosa.
E:-te deverá levar até à presença do Chefe do Executivo. o Embaixador Armando Frazão. representante do
Brasil na ONU- que encontra-se no Brasil para combinar
com as autoridades diplomáticas a estratégia política que
o País adotará na próxima Assembléia Geral das Nações
Unidas, prevista para o final de setembro.
A tarde, o Chefe do Governo vai receber cm audiéncia o Ministro cio Interior, Costa Cavalcanti, na presença
de quem. assinará a designação do técnico Hugo de Almeida. nas funções de superintendente da Suframa. Também deverá assinar n designação do novo superintendente
da Sudcco, cujo nome ainda não é conhecido.
Finalmente, a agenda presidencial reserva para o último despacho do Presidente, o Ministro Jarbas Passarinho. da Educação. Esse conduzirá até o Chefe do Executi|o o atleta Adhemar Ferreira da Silva, campeão braslleiro de salto tríplice.

Aprovados os novos
estatutos da Finep
BRASÍLIA (Sucursal) — Decreto presidencial, ontem assinado, aprovou os novos estatutos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério do Planejamento e que tem por principal objetivo
prestar garantia financeira para a elaboração de programas prioritários de desenvolvimento econômico, social, ternoiógico e científico.
As modificações introduzidas nas estatutos anteriores
visam, segundo o Ministro Reis Veloso, ciar maior adequacão aos trabalhos da entidade, agora acumulando as atribuições de secretaria-executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A Finep terá capital de 1 milhão de cruzeiros, pertencente exclusivamente ã União, e será administrada por
um conselho diretor, composto de seis membros: dois nomeados pelo presidente da República to presidente e o viceInstituto
presidente da entidade) e quatro indicados pelo
do Planejamento Econômico e Social, Banco Central, BNDE
e Conselho de Desenvolvimento Industrial.
A Finep poderá conceder financiamento, sob a forma
de mútuo ou de abertura de crédito, a pessoas jurídicas
cie direito público ou privada brasileiras, contratar serviços
de consultoria, celebrar convênios com entidades nacionais
as opeou estrangeiras, conceder aval ou fiança, realizar
NaMonetário
Conselho
rações financeiras autorizadas pelo
conceder
cional. levantar fundos no Pais e no exterior,
por
subvenções. Qualquer forma de colaboração íinanedra.
se
enquadre
ou
estudo
projeto
o
exige
que
parte do Finep
nos critérios de prioridade fixados pelo Governo.

CMN reduz a cota de
Encontro de tecnologia contribuição do café
começou ontem na GB
.*

O Ministro do Planejamento, Reis Velloso, abriu, on•fem, os trabalhos
plenários da III Conferência Interamericana cie Tecnologia de Materiais, afirmando que o Go¦ vc-rno e=lá desenvolvendo uma
política sólida na área de
tecnologia de materiais com especial ênfase nos setores
básicos.
Afirmou que os resultados já começaram a surgir no
campo ria siderurgia, que apresenta avanços pioneiros no
processamento do matérias-primas, colocando-o numa posição significativa no conjunto da economia brasileira.
A conferência foi instalada pelo presidente do Conse]ho Nacional da Pesquisa, General Arthur Mascarenhas
Façanha, que sublinhou a importância dos temas em debate nos programas de desenvolvimento econômico dos
governos cios países da América Latina, especialmente no
cio Brasil.
Em nome do Southwest Research lnstituíe — entidade norte-americana coordenadora do encontro — falaram
Martin Gola nel e Robcrt O. Wylie, respectivamente, presidente e vice-presidente. Este, em rápidas palavras, disse que, "nós nos Estados Unidos acompanhamos com admiração o desenvolvimento da ciência c tecnologia na
América Latina e estamos impressionados com o salto
realizado nestas árjas e no campo da educação".
Estiveram presentes á solenidade: Victor S. Radclifíc, da Western Reserve University; Carlos Martinez Vidal, da Organização dos Estados Americanos; Osiris Silva, diretor da Embraer; Robert J. Rcynik, da National
Science Foundation; Wilham R. Upthegrovc, do Colegio de Engenharia da Universidade de Oklahoma; Hervásio Guimarães de Carvalho, presidente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear; Paulo Vitor da Silva, diretor do Centro Técnico Aeroespacial; Morris Ojalvo, da
National Science Foundation; Júlio Alberto de Moraes
Coutinho, secretário de Ciência e Tecnologia da Guanabara; Raimundo Pereira Mascarenhas. presidente da Cia.
Vale do Rio Doce; Seabra Moggi, diretor do Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobrás.
A conferência reúne cerca de 600 especialistas nas
áreas de pesquisas, desenvolvimento c educação no campo de materiais, com a finalidade de explorar problemas
comuns e objetivos mútuos no hemisfério ocidental. Serão debatidos cerca de 140 trabalhos, abrangendo às áreas
de metalurgia extraliva, materiais para sistemas habitacionais, ciência e engenharia de polímeros, materiais para
sistemas de energia convencionais e nucleares e orgar.ização, planejamento e práticas atuais na tecnologia de
materiais.

examina cr
alienação de bem
A Comissão do Teses da Adecit para o 7.° Encontro
Nacional de Financeiras, a realizar-se. entre 12 a 20 do
outubro, cm Brasília, está reexaminando sugestão no senlido de desvincular o crédito pessoal da obrigatoriedade
da alienação íiduoiária dis bens adquiridos, á exceção dos
empréstimos concedidos para veículos automotores.
O estudo, realizado por Comissão Especial da entidade
dos empresários financeiros, e já aprovado em Congresso
anterior, pleiteia, igualmente, a dispensa da obrigatóriodade do limite de 30 por cento (máximo dos financiamentos permitidos) a que se refere o item IV da Resolução
n.° 45 do Banco Central.
Segundo o trabalho que está sendo examinado pela
a obricomissão presidida pelo empresário Mário Aluno,
uma
deixa
desatendida
fiduciária
gatoriedade da alienação
extensa categoria de mercadorias, as quais, pela sua na»
tureza, não se adaptam à individualização requerida pelo
instituto da alienação.
.
interno, com
Acresce que a ampliação do mercado
muito
consumidor,
do
compra
a expansão do poder de
indusajudaria o comércio no escoamento da produção
com a obrigatrial e este interesse ficaria resguardado
mercadorias
toriedade da destinação para aquisição de
a pratica tem
empresários,
os
Finalmente ponderam
uma criteriosa
comprovado que é muito mais Importante
da
alienação
para
exigência
a
do
que
seleção do devedor
embora duráveis e es soo bem financiado, ,uv'.i vez que.
alem de imirem considerável desvalorização com o uso,
de venvalor
residual
ao
superiores
plicarem em desresas
da, quando da retomada judicial.
em reestudo pela Comis
Quanto à segunda sugestão,
vao solicitar que
empresários
os
são de Teses da Ariceif.
e investimentos
financiamento
crédito,
de
sociedades
as
físicas, sem a
a
pessoas
possam conceder financiamentos
de seou
utilização
bens
obrigatoriedade de aquisição de
de seu capital e
o
valor
vez
uma
até
viera desde que
cliente de 0,5 por
fervas, obsen-ado ainda o limite por
e
reservas.
capital
cento do referido
esta sendo
O ponto de vista ria antiga comissão, que
estudos, ponobjeto de novo exame pelo atual grupo de
financiamento e indera que as sociedades de crédito,
especialmente nos
mundo,
do
vestimentos. em outros países
conhecidas como
sao
Ocidental,
e
Europa
EMados Unido,
na mais aminvestimentos
de
instituições de banqueiros
as mais variadas at.exercendo
acepção
da
palavra,
pia
v idades.

Nacional reBRASÍLIA (AE) - O Conselho Monetário e fixou o
precafé
saca
de
de
duziu a cota de contribuição
ano vindouro.
no
a
vigorar
desse
de
produto,
ro
garantia
itens, abaixo
Tomou essa deliberação que inclui outros
e do Cotranscritos, por proposta do ministro da Industria
mérclo, em reunião extraordinária realizada ontem em Brasília sob a presidência do ministro da Fazenda.
A decisão do CMN está exposta nestes itens".
de con— Redução de até quatro dólares da cota
da
Resoao
anterior
nível
ao
assim,
tribuição, que volta,
lução n.° 560, do IBC, de USS 23,50 por saca.
— Autorizar o IBC a acolher registros de operações
novembro, aos preços mimpara embarque, em outubro e
mos em vigor, pela Resolução n.° 566.
— Abolir o regime de cotas Individuais de exportaÇões.
,
_ prorrogar o sistema de garantia de preços, e
_ Fixar o preço de garantia de compra pelo IBC,
a partir de'primeiro de janeiro de 1973, em Cr$ 250,00,
para cafés do grupo I e o correspondente para
por saca, "despoupados"
c do grupo II.
os cafés
O IBC vai expedir, imediatamente, as resoluções decorrentes dessa decisão do Conselho Monetário Nacional.
Carlos Alberto de Andrade Pinto, presidente do IBC,
expôs aos Ministros Pratinl de Moraes e Delfim Nctto, os
resultados da reunião dos representantes dos países produtores do café. em Genebra. Retornará à Europa para particlpar, cm Londres, da reunião da OIC

sa
agrícola
vai mudar
ERASÍLIA (AE) — O sistema
de pesquisas agropecuárias sofrerá total reformulação, convistas ao aumento da eficiência do setor, promovendo melheria rio rendimento das atividades na agricultura.
A mudança será feita peto
Ministro Cirne Lima, da Agricultura, que está estudando a
elaboração cie novos atos com
base no reconhecimento da
fundamental importância da
pesquisa no processo de desenvolvimento agrícola, particularmente no apoio a implantação cie programas com
"Pin" Proterra e Prodoeste.
O grupo cie trabalho, criado para efetuar levantamento
da atuação cia pesquisa agricola no País, apontou, recurso
para dinamizar as atividades,
a total reformulação lnstitucional d operativa no setor,
visto que o atual sistema não
dispõe de meios para dinamizar as pesquisas agropeuárias na medida requerida peIo processo cie desenvolvimento.
A fim de conceder maior
flexibilidade de ação no desenvolvimento das pesquisas o
proporcionar instrumentos para levar-se os resultados das
experiências mais rapidamente aos produtores, o novo sistema vai obedecer a uma perfeita coordenação e integração de esforços de todos os
órgãos federais, estaduais ou
privados que realizem pesqulsas na agricultura, constituiucio-se no setor do sistema nacional de ciências tecnologia,
orientado pelo Ministério da
Agricultura.
O Ministro Clme Lima. já
manteve contatos com Reis
Velloso, do Planejamento, falaudo sobre os atos de revisão, ora em elaboração, que
deverão ajustar a pesquisa
agropecuária as metas centrais do governo previstas no
plano de desenvolvimento econõmico e social e as- prioridades da política agrícola.
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BRASÍLIA (Sucursal) — O Presidente Médei baixou decreto, ontem, facultando &s
indústrias cie automóveis e tratores estabeleceran planos específicos de produção voltados exclusivamente para a exportação.
A medida foi preposta pelo Ministro
Pratinl de Moraes, da Indústria e do Comércio, sc-b o argumento de que é necessário atualizar as normas orientadoras do ciesenvolvimento cio setor automobilístico, "que
não permitem a fabricação de veículos
orientada para a exportação".
Segundo o decreto, nesses pianos, os Inciices de nacionalização exigidas para os
componentes passarão a ser fixados etn função de valores e não do peso, como se requer
liara a produção destinada ao mercado Interno.
ÍNTEGRA
Na integra, o decreto é o seguinte:
"Art. l.° — O Ministério da Indústria e
do Comércio facultará planos específicos de
fabricação para as indústrias automotiva e
cie tratores que se comprometerem a cumprir
programas especiais de exportação.
Art. 2.° — Os índices de nacionaização
serão fixados em valor para os planas de
fabricação dos veículos — tipo e dos tratores.
Parágrafo único — Na fixação dos índices de nacionalização será considerada a
adequação da oferta de ixças c componentes
de fabricação nacional, de forma a orientar
o desenvolvimento do setor para uma estrutura industrial horizontalmente integrada.
Art. 3 — Os planos de fabricação referidos no Artigo 1 serão analisados e enca-

mlnhados pela Secretaria-Geral rio Conselho
de Desenvolvimento Industrial.
Art. 4 — O presente decreto entra em .
vigor, na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
RAZÕES
Na exposição de motivas que encaminiiouao Presidente, salienta o ministro:
"As indústrias automotiva e de tratores
atingiram um nível de desenvolvimento que 1
supera o condicionamento exclusivo do mer- j
cado interno e abre excelentes perspectivas para a conquista rios mercados cie exportação,
A evolução tecnológica desse setor índustrial acelerou-se, nos últimos anos. incentivada pela produção cie mais de melo ]
milhão de veículos por ano, possibilitando
aumento substancial da frota nacional ris
automóveis, caminhões, ônibus e tratores.
Quando da implantação dessa indústria,
o objetivo era o cie substituir as importações
cie veículos pela produção interna, objetivo
esse que foi amplamente atingido, sendo superadas as metas mais otimistas para a
evolução ria indústria, As escalas obtidas
pela produção brasileira, e as condições de
mercado internacional, já permitem a produção para exportação cie vários tipos de ;
componentes e veículos.
As normas vigentes para o desenvolvimento do setor automobilístico não permi- ¦
tom programas de fabricação orientados,
para a exportação, tornando-se necessário ]
atualizá-los, através de estabelecimento, Inclusive, cie programas de nacionalização em
valor.

Indústria de SP continua em expansão
SAO PAULO (Sucursal) — O ritmo de atividades do setor industrial paulista manteve-se elevado nos primeiros seis meses do
ano. de acordo com os técnicos da Secretaria cie Economia e Planejamento — Seplan.
os quais prevêem que. até o final do ano.
a produção industrial continuará a apresentar elevado dinamismo.
PRODUÇÃO AUTOMOBILÍSTICA
Utilizando os dados disponivei| sobre a
produção Industrial, os técnicos comentam
que, quanto à produção de autoveiculos. notaram-se resultados superiores aos verificados nos seis primeiros meses de 1971. Eles
destacam a ampla recuperação da produção de caminhões e ônibus, que saiu da estagnação característica dos últimos anos. A
produção total de autoveiculos, durante o
mês de junho, no Brasil, apresentou redução de 8,3 por cento em relação a maio.
Mas a produção total de autoveiculos ...
(296.782 unidades), no primeiro semestre foi
22,6 por cento superior a de igual período
do ano passado.

ENERGIA ELÉTRICA E
ELETRODOMÉSTICOS
i

Segundo os técnicos, o consumo de ener-'
gia elétrica no Estado (áreas cie concessão
da Light, Ce.sp — Centrais Elétricas de São.
Paulo e CPFL — Companhia Paulista de;
Força e Luz) apresentou bons resultados.;
no primeiro semestre, com destaque para o
crescimento rio consumo industrial.
O consumo industrial de energia elétrica
apresentou aumento de 13.1 por cento no pri-!
meiro semestre de 1972. em relação a igual
período do ano passado.
Quanto â.s vendas cie aparelhos eletro-:
domésticos, do setor industrial para o comerclal. os técnicos comentam que elas apresentaram, no primeiro semestre, um com-.
portamento bem mais modesto que o verifi-;
cado em igual período do ano passado. Hou-'
ve sensíveis reduções nas vendas em março (— 11,5 por cento) e em junho (— 5,9 por
cento), meses que apresentaram um berc,
ritmo de expansão nos últimos anos. í

Governador da Bahia
a edição 100%
elogia
o

Continuam a chegar mensagens de congratulações
pelo exilo alcançado com a edição especial do Diretor
Econôvúco-100%. Ontem, recebemos telegramas do Governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães; do prefe.'to de Salvador, Ctoriston Andrade e de dirigentes de diversos órgãos daquele Estado. De Porto Alegre, recebeGunther
do presidente da ADVB
mos cumprimentos
Staub, que sugeriu que os exemplares da edição 100%
sejam distribuídos nas escolas de ensino técnico e comerciai e nas faculdades de Ciências Econômicas.
É com a maior satisfação que apresento minhas felicitações peto êxito da edição do CORREIO DA MANHÃ
que focalizou problemas de grande interesse para o País
e que atestaram o sucesso da política econômico-íinanceira implantada em tão boa hora pela Revolução. Iniciativas desse porte honram a nossa imprensa e representam um estímulo para todos que vivem a realidade
brasileira. Cordiais Saudações. — Antônio Carlos Magalhães.
Congratulo-me com a direção do CORREIO DA
MANHÃ pela edição especial do Dirctor-Económico, iniciativas das mais louváveis, que vem oferecer ao grando
público matéria plena de informações, da maior importáncia para o conhecimento dos setores básicos da economia nacional. A edição desse prestigioso órgão da imprensa brasileira é um documentário valioso para o exame do grande trabalho desenvolvido pelos nossos empresários e pelo Poder Público cm prol do desenvolvimento
brasileiro. Clariston Andrade — Prefeito de Salvador.
Meus parabéns à direção do CORREIO DA MANHA
pela publicação da edição especial do DIRETOR ECONõMICO. Acredito que publicações como esta, que divulgam
com atualidade o desempenho da nossa economia e trazem
elementos de informação para o leitor, são sempre da
maior valia para melhor percepção dos problemas nacionais. — José cie Freitas Mascarenhas — Secretaria de
Minas e Energia do Estado da Bahia.
A Edição 100 Por cento do DIRETOR ECONÔMICO
constitui efetiva colaboração à divulgação dos fatos e aconkcimentos da vida econômica do Brasil, que tem propidado essa verdadeira transformação no processo do seu
desenvolvimento. Como o faz diariamente, usando o poder
de síntese, o DIRETOR ECONÔMICO em sua Edição 100
Por Cento, deu aos leitores do CORREIO DA MANHÃ e
da Ultima Hora. de uma maneira ampla e detalhada, o
conhecimento dos fatos que têm influído decisivamente
para o progresso e desenvolvimento nacionais. Em nome
da Associação Comercial da Bahia, quero congratular-me
com a direção o corpo redacional do DIRETOR ECONÔMICO pela importante inicitiva. — João Sá — presidente
da Associação Comercial da Bahia.
Mais uma vez o CM se destaca no jornalismo nacior-Ul com a Edição 100 Por Cento do DIRETOR ECONÔMICO. O trabalho se constitui numa radiografia cio estágio
atual do desenvolvimento que atravessa a nossa economia.
Para nós empresários, estudos globais como esses ora realizados têm uma importância multo grande pela possibilldade que nos oferece de consolidar os nossos conhecimentos
sobre matérias tão diversificadas. À equipe responsável por
essa edição, as felicitações dos industriais baianos, através
ria sua entidade de classe. — Nelson Taboada — presldente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia.
A Edição Especial do DIRETOR ECONÔMICO merece ria minha parte c ria Federação do Comércio da Bahia
os maiores elogios. Possibilitando ao grande público o conhecimento da realidade econômica brasileira, numa sugestão cie debate, estimulando o clima de euforia em que
vive o nosso povo com a demonstração de nossas potêncialtdades. — Dcraldo Mota — presidente da Federação do
Comércio da Bahia.

O Banco Real é o endereço certo para você
recolher seu Imposto de Renda e Fundo 157.
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expansão sem emprego
JOÃO PINHEIRO NETO
Mais uma vez o presidente do Banco Mundial
í^iama n atenção para o problema do desemprego
J»s países subdesenvolvidos, e o que parece mais
•estranho (ao menos para os menos prevenidos) as
taxas mais altas ce ócio forçado acompanham os
jnelhores níveis de expansão. Um processo de crêscimento econômico — capital-intensivo (muita técnica;-muito lucro e pouco emprego), amarga.a vida
das maiorias desvalidas nos países pobres.
Fa'.a McNamara: "As cidades se abarrotam e a
desocupação cresce sem
cessar. Provavelmente
existe um nível de desemprego semelhante no campo. Xos países em desenvolvimento se corre o ris.Cp de que o segmento mais pobre da população, cerra de um quarto, fique completamente à margem
cia transcendental transformação que implica o advento de tuna sociedade tecnológica moderna. É possível que o número de marginalizados, que no Terteiro Mundo, lutam pela sua sobrevivência, nas eiciados e nos campos, já atinja a mais ric 500 mithões cie pessoas. É possível supor que uma socieáacie moderna possa sobreviver se sua base é constituida por uma miséria tão grande?"
E agora, é a revista do Fundo Monetário Internacional, número cie junho de 1972, que aborda
o problema cia "expansão sem emprego": "Um dos
aspectos mais inquietantes da experiência econômiça_.dos países em desenvolvimento, do após-guerra
para cá, é que mesmo os que registraram taxa de
crescimento econômico notavelmente elevadas, entrâ 0 e 10 por cento anuais em termos de produto
üáCÍonal bruto e renda per capita, enfrentam o
fcrave problema cio desemprego. Um país pode parecer próspero e na realidade um entre quatro de
seus habitantes pode estar desempregado, Tomamos
o caso ria Venezuela e ria Jamaica que entre 1950
e 11)60, registraram uma elevada taxa média anual
de expansão econômica da ordem de 8 por cento
.aproximadamente. Segundo foi apurado a taxa de
.desemprego nesses países aumentou, sendo que no
caso cia Jamaica houve uma emigração de 11 por
cento da força de trabalho. A Comissão Pearson de
Desenvolvimento Internacional descreveu da seguinte maneira o mais grave dos problemas que
angustiam as nações
menos desenvolvidas: "O
maior fracasso do crescimento econômico é não
,criar emprego. Tudo parece indicar que no derènio de 1960 aumentou o desemprego e a subutilização dos recursos humanos, c que o problema
continuará agravando-se."
¦ ¦•¦¦ Segundo cálculos de especialistas do FMI, durante a década de 1960/70 o número de desocupados
c subocupados nos paises em desenvolvimento crês¦çeu de 166 milhões para 24Ü milhões de
pessoas, o
'que
representa um incremento de 24,7 a 29,5 por
çenío da iorça de trabalho. Durante a década atual
.(1970/8(1) se incorporarão à população econômicamente ativa do mundo mais cie 230 milhões de pesSoas, das quais cerca de 173 milhões serão ria Ásia,
32 milhões da África e 29 milhões da América Latina. O incremento liquido na população ativa
'mundial de menos de 25 anos de idade totalizará
aproximadamente 68 milhões de trabalhadores,
*iiòs
quais, quase a totalidade (64,5 milhões) se soníarão à força de trabalho das regiões mais pobres
'cio
mundo.
TECNOLOGIA IMPORTADA
Mais uma vez voltamos ao tema "tecnologia
c desenvolvimento". O leitor menos avisado poderá
uão entender o porque desse aparente paradoxo.
Muis expansão, menos empregos. A razão e^tá, como muitos sabem, no progresso técnico, Na imporlação de uma tecnologia filha de uma expansão
econômica que tende a fomentar atividades que reijüerem um uso intensivo de capital e menos mãocle-obra, contribuindo para o congestionamento do
mercado cie trabalho em países menos desenvolviços, justamente as maiores vitimas cia explosão
demográfica. Na veruade se está procedendo a
''uma utilização irracional cie tecnologia, lançandoJe. mão cie unia técnica que requer muito capital
¦f pouca mão-de-obra em países abundantes de
'''mão-de-obra
e escalos de capitai.
E qual .-eiiu a soiuçao para o desenvolvimento
cessas nações que também nau pouem permanecei'
escravas1 da enxada e do carro de boi? E. F. Schu»
macher, em Kconomic Develupment and Poyérty, Londies 1966, página 12, assim define a tec.nulogia "intermediária" que seiia a uo interesse
--das nações mais atrasadas: "K a tecnologia que e
'mais
eficaz e mais viável que a tecnologia traditiüiiai local, e ao mesmo tempo mais simples e
»íaenos onerosa que a moderna, deve ser suficientemente barata para criar emprego para toaos, miüeientemente acessível para por todos ser apreendida. A tecnologia intermediária tem por objetivo
diminuir a incidência do capital e oa máquina no
..projeto industrial, reduzindo os elementos que sigmificam uma "economia de mão-de-obra".
-'., '•
i .,
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Tendências no marketin; de seguros
CARLOS ALBERTO ARRUDA

icovat so
indeniza terceiros

a

seguro
exportação

Ao negar provimento ao recurso de- uma apclante
que desejava receber a importância devida pela morte
do marido, em conseqüência cie desastre cio veículo,
a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba declarou que o seguro obrigatório, de que
trata o Decreto-lei n.° 814. de 1969, não compreende
a morte ou a lesão sofrida polo proprietário do veículo
segurado, em conseqüência de acidente ou desastre que
venha a ocorrer com o mesmo veículo.
Para a Câmara, quando a lei fala que o seguro
RCOVAT "garantir.á a reparação dos danos causados
pelo veiculo e pela carga transportada a pessoas transportadas ou não" é manifesto que as pessoas ali referidas constituem terceiros.
Diz o Acórdão que a apelante pmmoveu uma
ação contra a seguradora, com o fim de receber a imporlância do seguro, em face ria morto do marido,
ocorrida num acidente corn. o .veiculo de sua propricdade e dirigido pelo mesmo. Na contestação, a seguradora negou a obrigação de efetuar o pagamento, pois
"tratando-se, na espécie, de seguro obrigatório, este
só cobria os danos causados pelo veículo segurado à
integridade física de terceiros".
Embora a ação tenha sido julgada improcedente,
com a condenação da autora nas custas e honorários
de advogado, houve a apelação, em que se pedia a
reforma da sentença. Pronunciando-se sobre o assunto,
a Primeira Câmara Cível do Tribunal do Justiça exarou o seguinte parecer:
"O seguro obrigatório, não compreende a morte
ou a lesão sofrida pelo proprietário do veículo segurado. em conseqüência de acidente ou desastre que
venha a ocorrer com o mesmo veículo.
Quando a lei fala que o seguro em foco garantirá
a reparação dos danos causados pelo veículo e pela
carga transportada a pessoas transportadas ou não,
é manifesto que as pessoas ali referidas constituem
terceiros, em relação ao dono do veículo.
Como bem salienta a apelada, em suas jurídicas
"é de evidenciar
alegações,
que no seguro de responsabilidade civil, o objeto segurado não é o automóvel,
nem tampouco a pessoa do segurado, mas sim a obricação eventual de indenizar um prejuízo que o veículo
possa causar a terceiros, quando conduzido pelo seu
dono (segurado) ou pelo respectivo motorista, ou pre"o seguro de responsabilidade civil
posto". Ou então,
abrange os casos de culpa contratual ou presumida
(passageiros) e de culpa extracontratual ou aquiliana
(transeunte), ou seja, nos termos da lei específica —
pessoas transportadas ou não, considerada, portanto,
terceiros, em relação ao contrato securatório".

Está sendo aguardada para as próximas horas, a regulamentação do seguro cxpotiação pelo ministro da Ine do Comércio,
dústria
larcus Vinícius Pratini de
Moraes. Amanhã o ministro
tem despacho marcado com o
presidente do Instituto de
Resseguros do Brasil, José
Lopes de Oliveira.
Sabe-se que a regulamentação simplificará a operação de seguro e acelerará o
pagamento das indenizações.
As medidas previstas são:
substituir por um só documento contratual os dois e
até três atualmente existentes e que são necessários à
formalização do seguro:
admitir a insolvência tácita
do importador estrangeiro,
decorridos 12 meses de atraso do pagamento da dívida:
admitir como caracterizada a
incidência de risco político
ou extraordinário ao se completarem seis meses de vencimento de divida ou tempo menor em certas hipóteses; elevar os adiantamentos por conta das indenizações para uma faixa entre
70 e 90 por cento, nos casos
cm que. mesmo não caraetcrizaria a insolvência, haja
remessa de título a protesto
eu instauração de ação de
cobrança; reduzir prazos para a concessão de adiantamentos e para apuração das
perdas finais dos segurados
e por fim, reduzir a participação dos segurados nas
perdas, para 15r'r, em riscos comerciais, e para 10%,
em riscos políticos e extraordinários.

Informe
tância da contabilidade para a análise financeira das
companhias de seguro e aincia sobre a reformulação do
esquema de marketing de se-

9) A Federação Nacional
das Empresas de Seguros
Privados e Capitalização,
por seu órgão técnico, está.
realizando levanta meiuo
completo dos tipos de importaçôes brasileiras para equacionar um sistema adequado de cobertura automática
para os riscos de transportes
marítimos, aéreos e torrestrês.
Atualmente o sistema está
sendo considerado como insuficiente para o bom funcia cobertura
cionamento
automática.
O O presidente do Instituto de Resseguros do Brasil.
José Lopes de Oliveira, palestra hoje à.s 18 horas no
auditório da Fundação Getúlio Vargas, durante o curso
de Gerência Financeira que
ali vem sendo realizado. Na
ocasião, abordará a impor-

gtiro.

O Uma circular com o número 16 divulgada pelo Consolho Nacional de Seguros
Privados limitou ao máximo
de 10 por ccito do montar."Provisão
te dos prêmios a
paru Seguros de Rcovat".
De acordo com a circular, os
depósitos excedentes daquele limite poderão ser liberaSuperintendência
das pela
de Seguros Privados, por solicitação da sociedade seguradora.
O O Banco Central do
Brasil comunicou â Federação Nacional das Empresas
de Seguros Privados e Capitalização, que o ministro da
Fazenda aprovou proposta do

Secretário Executivo do Conselho de Política Aduaneira
no sentido de suspender,
provisoriamente, a cobrança
sobre
do tributo incidente
a compra, no estrangeiro, de
computadores e respectivos
acessórios para uso das companhias de seguros. O objetivo da medida é aguardar os
resultados dos estudos que
estão sondo realizados pelo
Conselho de Política Aduaneira a respeito do tratamento fiscal para importações de equipamentos eletrõnicos de processamento de
dados, efetuadas pelas instltuições financeiras.
O O Diário Oficial publlcoti portaria assinada
pelo
Ministro do Planejamento,
João Paulo dos Reis Veloso,
fixando em 6,846 o coeficiente a ser utilizado no mês üe
setembro para as Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional.
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David L. Bickclhaupt, professor de Organização Comercial na Universidade de
Ohio, publicou um trabalho no Journal of
Marketing abordando as tendências e lnovações no marketing de seguros.
Na sua opinião, só por meio de razoável
volume de vendas é que as seguradores aicançam seu objetivo, a previsão de perdas.
Nessas condições, um esquema básico de
processos de marketing em seguro incluiria:
a) sistema de venda direta; b) sistemas de
agência; c) sistemas de corretagem; d) sistema de seguros em grupo.
Diz ele que por muito tempo se acusou
de conservantismo a gigantesca' Instituição
do seguro. Hoje, po^m, evidenciam-se sinais
precursores de um" consciente e dinâmica
era de mudança no ramo. Revallam-se os
tradicionais processos de marketing, modlficando-se os sistemas predominantes de operação, ao mesmo tempo em que surgem lnovações nos sistemas de venda direta e nos
métodos de grupo em marketing. A diversificação do produto, a. automação e outras
tendências são fenômenos que se observam.
O seguro, baseia-se em sólidas práticas
de marketing. Só por meio de um razoável
volume de vendas é que os seguradores aicançam seu objetivo, a previsão de perdas.
Um segurador pequeno sente dificuldade em
predizer detalhadamente o custo fundamental de operação — o pagamento de perdas.
Em contraste, um pequeno armazém de varejo conhece o custo básico — o preço pago
pelas mercadorias que vende. O controle
das despesas de distribuição, por parte dos
seguradores, depende também da eficácia de
marketing, resultante de exata adequação
aos padrões variáveis das necessidades e desejos do consumidor.
A importância atual do negócio de seguros evidencia-se pelo seu tamanho: dos recursos de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos destina-se anualmente um total de mais de 60 bilhões de dólares para o
seguro, representando cerca de 15ró de todas
as despesas familiares e comerciais. Os bens
excedem a 200 bilhões e, dentro 50 pessoas
empregadas, uma tem no seguro o seu meio
de vida.
Como poderia um negócio de tais dimensões constituir tão grande mistério para
numerosas pessoas de nossa sociedade?
Parte da resposta deve-se talvez à natureza
do produto, pois o contrato de seguro éurra
combinação, de certo modo singular, de servicos indiretos, futuros e contingentes.
1'KOCESSOS
Segundo o Sr. David L. Blckelhaupt, sob
muitos aspectos, o markting de seguro é fundamentalmente marketimr de conhecimento.
As vendas aumentam ã medida que
o vendedor conhece mais acerca do comprador- — suas atitudes, metas e problemas,
e ainda o comprador conhece mais acerca
— porque é
do vendedor e de seu produto
necessário e quais a solução que oferece a
seus problemas de comprador,
Um esquema básico de processos de
marketing em seguro incluiria: 1) Sistemas
de venda direta; a) propaganda pelo Correio e b) empregados assalariados; 2) Sistemas de Agência; 3) Sistemas de colretagem
e 4) Sistemas de Seguro em Grupo.
No sistema de venda direta: um sistema de distribuição no qual o segurador trata diretamente com o segurado, por meio de
empregados. No sistema de Agência, com o
um sisprimeiro caso sendo independente:
tema de distribuição no qual contratantes
independentes, conhecidos como agentes,
vendem e suprem o seguro de propriedade e
risco exclusivamente numa base de comlssão ou honorários, tendo contratos com um
ou mais seguradores, que reconhecem os dlreltos dos agentes, a utilização e controle
das registros de apólices e os prazos de vencimento, da parte desses contratantes indeAgência,
pendentes. Ainda no sistema de
mas com o caráter de exclusiva: um sistema
de distribuição no qual os agentes funcíonam sob contratos que limitam a representação comum, reservando-se ao segurador o
direito, utilização e controle dos registros
de apólice e prazos de vencimento.
SISTEMAS DE VENDAS DIRETA
O sistema de venda direta tem por principal objetivo oferecer o contrato de seguro
um preço inferior ao dos
ao segurado por "Excluindo
os Intermediaoutros sistemas,
rios" não se eliminam necessariamente as
funções exercidas, porém o resultado que se
mais inpretende é a eliminação de um ou
funções
das
desempenho
o
e
termedlários
numa base mais eficiente e econômica. A
comprovação dos resultados torna-se obscura devido às comparações quase impossíveis
— indemdo produto total que é o seguro
r.acão, serviços de consultoria, exteasão da
cobertura de riscos, rapidez do pagamento
de reivindicações, tolerância ou equidade do
de
pagamento de reivindicações, prevençãoalém
serviços,
outros
e
perdas, planejamento
de muitos outros fatores.
Podemos observar no últimos anos, um
crescente interesse pelos métodos de venda direta. Os custos ascendentes de numerosos tipos de cobertura de seguro, tais
como os do seguro referente a automóvel,
hospital c riscos, como também a consciéncia do preço mais elevado por parte dos consumidores. têm levado as seguradores a cxperimentar métodos de distribuição menos
onerosos. As familiares vendedoras, automáticas cm aeroportos, para seguro contra
acidentes cm aviões, foram suplementadas,
em outras áreas, com inovações tala como o
seguro contra acidente em viagem, dlsponivel em diversas cadeias de motéis nacionais.
Numerosos seguradores na especialidade de
saúde utilizam a propaganda pelo Correio
ou exclusiva ou extensiva, para conseguir
segurados, em particular quanto a determinados tipos de seguro contra acidentes.

Recentemente, a utilização da venda direta penetrou em outras campos de seguro.
O seguro para automóveis tem se vendido
em volume crescente através endereçamento direto (só) por parte de diversos seguradores no ramo. Algumas companhias de
seguro de vida confiaram também maciçamente na solicitação direta pelo correio enj
mercado;; especais, tais como o grupo em
idade colegial, para contratos de seguro por
toda a vida. Durante alguns anos, certos
grupos extensos de lojas utilizaram armazéns varejistas para passar diversas espécies de seguros, contratos em número muito
maior pessoais que comerciais.
A utilização do cartão de crédito na
venda de seguro apareceu em empreendimentos de grande escala. Diversas empresas
petrolíferas de vulto principiaram a expandlr operações nesse sentido em numerosos
Estados, que permitiam tais vendas. A solicitação lirnitava-se, a princípio, aos seguros contra acidentes em viagem, mas a parth- de então deslocou-se para o automóvel
e para outras linhas de seguro. Surgiram
alguns obstáculos legais e essas novas tentatlvas têm sido criticadas por proporcionarem aos compradores informação incompleta, no caso em que o seguro é utilizado como
um "truque" para vender serviços de cartão
de crédito de outros tipos. Tais objeções,
contudo, não se aplicam necessariamente a
um sistema bem desenvolvido, que utiliza o
sistema de cartão de crédito num convenlente plano de pagamento, depois que se proporcionaram ao consumidor os adequados '
serviços de recomendação do seguro. As
operações por meio de computadores tornaram tais serviços conjuntos mais lógicos •
econômicos do que nunca.
SISTEMAS DE AGÊNCIA
Mais adiante, lembra que as décadas de
40 e 50 trouxeram maior ímpeto à modificação do marketing no seguro de proprledade e risco. As companhias cie agência exclusiva penetraram e desenvolveram, cem
êxito, o seu sistema de marketing, em particular quanto ao automóvel e linhas pes6oals de mercado em massa. O sistema de
agência independente vacilou e somente nos
últimos anos principiou a readquirir parte
de seu impulso perdido.
O seguro de vida utilizou por muito tempo, e ainda o faz, um sistema de marketing
predominantemente baseado em agentes exclusivos. que representam um único segurador e que não tem direito aos registros da
vencimento e outros prazos do segurado.
Terminada a relação com a agência, o ségurador tem o direito legal de indicar um
novo agente para atender os segurados e
de solicitar novo negócio.
O valor da informação de mercado, contida no término do agente e registros do
apólices — ressaltou — constitui o ponto
crucial do argumento pró ou contra os sistemas de marketing de agências Independentes versus exclusivas. Embora, esses reglstros possam ter pouca significação para o
consumidor, o direito futuro a utilizar tal
Informação é da maior importância para o
agente. O agente exclusivo, representando
só um segurador, sofre a perda da maioria
ou da totalidade de seus clientes se rescinde
o seu contrato com o segurador. O agente
independente, contudo, controlando as seus
próprios_ja5gistros, pode continuar a atender
seus atuais^segurados, colocando o negócio
cm mãos de outro dos seguradores que representa.
SISTEMAS DE CORRETAGEM
O sistema de utilizar corretores, representando legalmente o segurado de preferência ao segurador, constituiu parte da cena
de marketing de seguros na maioria das Estados, durante muitos anos. Especialmente
para contas comerciais cm algumas áreas metropolltanas, a prática é muito difundida. O
corretor coloca o negócio para o segurado,
ao contrário dos sistemas de agência previamente discutidos, nos quais o agente tecnicamente está passando o seguro para o segurador.
Diversos fatores indicam uma tendência
crescente à utilização de corretores. Um ó
a necessidade e eficácia de cobertura em
"linha excedente", tanto nas mercados internos quanto externos. Outro fator é o
crescente conceito de "controle de risco",
que enfatiza a aproximação do consumidor
quanto ao marketing de seguro com uma
ampla apreciação de todos os meias viáveis
de considerar os riscos.
SISTEMAS DE SEGURO EM GRUPO
Uma das mais revolucionárias Idéias no
marketing de seguro, ainda penosamente investigada pelo comércio de seguro de proprledade e risco, é o seguro cm grupo. Exceto alguns (12) esforças valiosos para anaUsar esse fenômeno em termos de seu pasfível efeito sobre as linhas de seguro não
referentes à vida, o pesquisador tem de confiar quase exclusivamente no que 6e tem
escrito acerca das técnicas de seguro em
grupo no seguro de vida e saúde.
As barreiras legais, para se elaborarem
contratos de grupo para seguros tais como
os relativos a fogo e automóvel, são de vulto. A maioria dos Estados restringe seriamente o seguro em grupo a determinados
tipos de seguro de vida e saúde,
Parece verificar-se quão válidos e eficazes são os contratos em grupo para o segurador e para os segurados. Mas não se nod«
sustentar nem considerar o seguro em grupo. feito por intermédio de empregadores,
credores, empresas ou ílduciários como um
método de marketing que tenha demonstrado pleno sucesso nos mencionados campos de seguro de vida e saúde.

Eio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972

Delfim abre
encontro de
tnbutiacao
O Ministro Delfim Nctto,
ria Fazenda, vai presidir' o
I Encontro Nacional sobre
Tributação convocado pelo
Inam -- instituir» Nacional
de Assessoria aos Municípios
— que será instalado no Museu de Arte Moderna do Rio,
dia 28, Presidentes do Tribunais de Contas e secretarios do Finanças de vários
Estados, além de centenas
de prefeitos de lodo o Urasil já confirmaram sua vinda ao Rio para participarem
do encontro, que tem como
objetivo básico ensinar as
modernas' técnicas de tributação, a fim de se procurar
a uniformização geral dos
serviços, no maior número
possível de Estados e Municípios.
TEMAS
O diretor superintendente
do Inam informou que o temário foi dividido em 14 assuntos básicos: Fundo de
Participação dos Estados c
Municípios, Aspectos Jurídico.s da Integração nos 3 Niveis cio Governo, Atuação o
Programa do Trabalho do
DAM da Serfhau, Contribuicão de Melhoria, -Imposto
Predial, Objetivos e Métodos
do Programa de Ação Concentrada, Taxa no Sistema
Tributário Nacional, Técnica
de Cadastramcnto pelo Processo Eletrônico, Assistência
Técnica a Estados e Municipios cm Matéria de Assisténcia Fiscal. Controle de Arrecadação Tributária pelo Processo Eltrònico, Ação Fiscal
Dirigida, Imposto Territorial
Rural — Cadastramentò e
Recrutamento, ICM c Participação des Municípios c Impostos sobre Serviços e sua
Evolução.

mas volta
os
ara
(SuBELO HORIZONTE
cursai) —' "A Bolívia oferecej no momento, ao empresário brasileiro, excelentes
oportunidades de negócios
nos setores de comércio e
investimentos, especialmente
nas indústrias metalúrgicas
o de mineração." A afirmação do presidente da Associação Comercial de Minas,
Neves
Adolfo
engenheiro
Martins da Costa, que intçgrou recentemente a comitiva
do presidente do Banco do
Brasil, Sr. Ncstor Jost, a uma
visita à Bolívia, oportunidade em que manteve contatos
diretos com os meios governamentais o empresariais
bolivianos.
Ressaltou, ainda, que a
atuação do Banco do Brasil
na Bolívia vem sendo muito
grande, principalmente no linanciamento à agricultura e
construção civil. Quanto às
oportunidades de negócios
oferecidas por aquele país,
o Sr. Adolfo Neves afirmou
~
"são excelentes em toque
dos os setores, especialmente
pelos financiamentos a longo
p médio prazos á indústria
metalúrgica e á indústria de
mineração". Sobre possíveis
exportações, pelo Brasil, de
eletrodomésticos, materiais de
construção c veículos, salientou que as perspectivas são
as melhores, bastando que
sejam realizadas, com mais
freqüência, contatos com emrresários e o governo boliviano, que já se mostraram
interessados cm estabelecer
negócios com o Brasil.

írnia

convênio
em ir! mas
(SuHORIZONTE
BELO
cursai) —- Alteração no convênio assinado em outubro
do
passado com o Governo
Minas Gerais foi firm?do
ontem pelo Ministério do Interior, através do BNH. com
a interveniéncia do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais o da Companhia MineiO
ra' de Águas e Esgotos.
econoBNH.
presidente do
mista Rubens Costa, repreCasentou o Ministro-Costa
valcanti. na solenidade.
\ alteração do convênio
visa a amnliar de 47 milhács
do cruzeiros para 144 milhões o programa de Investide
mento em abastecimento
aumentar
a
forma
de
figua
de
de 8'para 35 o número
atendidacidade a serem
o
até 1974. possibilitando rtn
Ínterimatendimento, no
de
Estado de uma popi^eao
de
P^'
milhões
quase dois
MAMANHA
EM BELÉM
Co.-O Presidente Rubens
rcTa. que ontem mesmo
seemGuanabara,
eressou à
destino
5 hoie à noite, com
com
firmara,
onde
Belém,
a
paraenses,
as autoridades
a
novo convênio destinado
abastecimento
o
melhorar
A
d'áeua daquele Estado.
s-olonldadc será «residida !)<-in Ministro Costa Cavalcanti, do Interior.

Em 75, o Vale do I^araíba
nao terá inais enchente
i

São PAULO (Sucursan — n regularização e
o aproveitamento dos Rios Paralbuna e Paraitingo — projoto-impacto para o Vale do
Paraíba, traçado pelo Ministério das Minas e
Energia — prossegue em ritmo acelerado, a
rim de ciue, dentro do cronógrama previsto,
esteja concluído cm fevereiro de 1975.
Situados na cabeceira do Rio Paraíba,
serão represados um pouco acima do ponto
env que confinem, formando aquele curso
d'água. O resultado será a formação de um
imenso reservatório — devido a uma ligação
através de uma garganta entro as dois vales
- com área de 17(1.5 km2 e um volume total de 4.710 bilhões de metros cúbicos.
OS BENEFÍCIOS
As barragens dcParaibuna — Pàraitinga
trarão inegáveis benefícios ao Vale do Paraíba. indo ao encontro do Plano de Interlorização, uma das principais metas do Governo Laudo Natel, que objetiva o desenvolv'mento harmônico do Estado. Mediante a
utilização de parta do volume do reservatório (2.633 bilhões cie metros cúbicos de água)
será possível a regularização da vazão do
Rio Paraíba, completando seu nível na época
das secas, retendo o excesso de água na estação chuvosa. Isso significará o fim das enclientes periódicas e catastróficas que ass.iIam o Vale.
Todas essas melhorias atingirão uma
região de elevado desenvolvimento industria]
c que se estende pelo Estado de São Paulo
c por todo o Estado do Rio de Janeiro, envolvendo cidades importantes como: Jacarei,
São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá, em São Paulo, e Rezende, Volta Redonda, Campos e Barra Mansa no Estado
do Rio.
ESFORÇO CONJUNTO
A execução do gigantesco projeto — orciado em 500 milhões de cruzeiros — só se
tornou possível através do esforço conjunto
de órgãos federais, estaduais, da empresa de

iniciativa privada c de uma de economia
mista.
Há cerca de um' ano e meio. o Minlstei ío
das Minas e Energia — colocando um ponto
final cm controvérsias que se arrastavam
há mais de 3 décadas — decidiu que as
obras dos reservatórios de Paralbuna c Faraitinga passariam à responsabilidade do um
"condomínio", cujos participantes fornecem
os recursos para sua construção, na seguinte
24,57;; Estapercentagem: Governo federal,
do de São Paulo, 24,5%; Estado do Rio, W%
c Li>;ht. 41'". A administração da obra foi
delegada á Cesp — Centrais Elétricas de
São Paulo S/A, estando seu projeto c execueão a cargo de conceituadas firmas de
grande experiência no setor.
ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS
A programação das obras prevê a co.".clusão da barragem de Paralbuna para fevere>ro de 1975, o inicio, do enchimento do
reservatório, em novembro de 1973 e o término das obras de descarga cm maio de
1974.
Quanto a Paraitinsa, a conclusão du
dique se dará cm outubro de 1974, a da
barragem em julho de 1975, a das estruturas
extravasoras em abril de 1973 e o inicio do
enchimento, cm novembro de 1974. Vma das
mais importantes etapas foi atingida em junho último, com o desvio das águas do Rio
Pàraitinga, as quais, através de um túnel,
vão agora despejar-se no Paraíba, de que
são formadoras, juntamente com o Paraibuna.
Este já foi desviado, pelo mesmo processo, no
ano passado, para permitir a construção, no
seu antigo leito, da barragem que será concluída em novembro de 1974. O projeto prevê
a execução de 14.000.000 m3 de aterros em
terra e rocha; 36.000 m3 de concreto e
3.000.000 m3 de escavações, dos quais 170.0C0
em rocha.
A regularização e aproveitamento dos
Rios Paralbuna e Pàraitinga criará condições ideais para a agricultura irrigada, mediante um programa pioneiro de construção
de canais e poldcrs.

IC aprova incentivos a
92 projetos industriais
O Ministério da Indústria e do Coméreio aprovou, ontem, a concessão de incentlvos fiscais a 92 projetos de expansão
industrial, examinados na última reunião
do Grupo de Estudos de Projetos do Conselho de Desenvolvimento Industrial
(CDI). Os programas apresentados por
empresas de diversos setores resultarão em
investimentos no total de CrS 289 milhões.
Cerca de um terço dos projetos beneflciados com a concessão de incentivos Xiscais se destinam à substituição de equipamentos.e maquinaria obsoletos e contribuirão para o aumento da produtividade do
empresas dos setores de alimentação, produtos intermediários metálicos e papel e
artes gráficas.
CONSUMO
O maior volume de investimentos será

realizado por empresas pertencentes ao setor de indústrias de bens de consumo não
durável, que aplicarão CrS 97 milhões, correspondentes a 33.88% do total das aplicações previstas.
PROJETOS
Os principais projetos foram apresentados pela Noracryl-Fibras Acrílicas da Paraíba. que aplicará CrS 67.9 milhões na
implantação de uma unidade para produção de fibras acrílicas, e pela Companhia
de Ferro Ligas da Bahia, que investirá ..
CrS 33.2 milhões na modernização e ampllacão de suas instalações.
A Noracryl-Fibras Acrílicas, da Paraíba, é um investimento do grupo Matarazzo. associado com capitais japoneses.

Distribuição do investimento fixo total por setores

SETOR

Valor tio
Investimento
Fixo *

Participação

(CrS 1.000)

Tatal

no

1,50%

Indúslr ia-, de maquinaria c equipamentos mecânicos .. 4.332
Fndúslr ias de maquinaria e equipamentos elétricos o
cie Irônicos
33.953
48,350
indúslr ias metalúrgicas básicas
Indústr ias químicas e petroquímicas
19.747
1.230
Indústr ias de produtos intermediários metálicos
Indúslr ias de produtos intermediários não-melálicos 36.175
11.142
Indústr ias automotivas e de seus componentes
36.219
Indústr•ias de bens de consumo durável
97.945
Indústr¦ia de bens de consumo não-durável

TOTAL

11,75%
16.72%
6,83%
0,43%
12.51%
3.85%

12,53%
33,88%

100%

289.093

Brasil é um país em construção!
Lucre com isto aplicando
seu Imposto de Renda na CJMIC.
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O programa haDitacionaíofãsiléiro
desenvolvido pelo BNH e empresas
mais
particulares, é considerado o
neste
É
Latina.
da
América
importante
mercado que a CERMÍC- Produtos
Cerâmicos S/A. está presente,
transformando em lucro seu IR.
A CERMIC colabora na construção do país,
fabricando pisos cerâmicos, elementos
vasados, louças sanitárias e
porcelana técnica.
CRECIF, firma com exclusividade a
captação de incentivos fiscais, pessoas
físicas e jundicas, para a CERMIC.

15 de agosto de 1072
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CESP já
produz mais
energia
S. PAULO (Sucursal) —
Mais dois novos e potentos transformadores entraram
rm ação no mês de julho
último, postos cm operação
pela Cesp — Centrais Eletricas de São Paulo S/A. na<;
subestações de Cabreuva o
Jupiá, Na primeira, íoi instalado um transformador de
31).000 kva de capacidade e
tensão de 138/CÍ1 kv e, na
segunda, um de 10.000 kva
de capacidade c tensão de
138/13,8 kv.
Com essas novas unidades,
a Cesp aumenta a capacidade
clr transformação da enerfiia
c;ue produz e distribui em
sua área, e que fornece às
concessionárias do Estado,
inclusive para a Grande São
Paulo, abastecida em boa
parle pela usina de Jupiá,
através do Linhão 1.
Também em julho, entrou
em ação o 12.° hidrogerador
de Jupiá, aumentando a capacidade instalada dessa usina em mais 10.000 kw, torr.ando-a uma das mais potentes no País: 1.200.000 kw.
Jupiá terá, ao íinal, a capacidade total de 1.400.000
kw, devendo seus dois últimos hidrogeradores, de ..,.
100.000 kw cada, entrar em
estiver
operação
quando
cheio o reservatório de Ilha
Solteira, obra em adiantada
íase de construção.

CSN bate
recorde
em julho
NITERÓI (Sucursal) — A
Companhia Siderúrgica de
Volta Redonda estabeleceu
novo recorde, cm julho, com
produção de 137.633 toneladas de aço em lingotes, representando aumento de 3%
cm relação a junho. A produção dos sete meses foi de
toneladas, corres921.780
pondando a expansão de
1,5% íobre igual período do
ano passado.
destaca-se
Setorialmente,
a produção acumulada de bobinas a frio, que apresentou
aumento superior a 36CÚ cm
relação ao ano anterior.
Também a produção de chapas zincadas teve forte incremento no período, com total de 31.251 toneladas contra 25.418 registradas em
1971. o mesmo ocorrendo com
as chapas chumbadas, cujo
crescimento, de quase 30%,
íoi recorde.
A produção acumulada de
trilhos foi de 34.366 toneladás, superando em 10% a de
1971 (31.245 toneladas), enquanto a de perfilados atingiu a 64.790 toneladas contra 58.311 toneladas do ano
anterior.

Ámdival
quer órgão
nacional
BELO HORIZONTE (SucurEal) — A criação de uma
entidade nacional reconhecida pelo Banco Central, e que
tenha poderes Regais para
atuar como disciplinadora
do sistema de distribuição
do valores, vai ser proposta
pela Associação Mineira das
de Valores
Distribuidoras
(Amdival) ao 2.° Congresso
Brasileiro das Distribuidoras
de Valores, que será realizado de 22 a 25 deste mês, na
Guanabara.
A tese oficial que a delegação de Minas vai levar ao
encontro íoi elaborada por
uma comissão técnica constituída pela Amdival c sugere, além do estabelecimento da entidade nacional, a
criação de seu estatuto, que
deve basear no da entidade
similar norte-americana, National Association Securitics
Dallersm.
AMADURECIMENTO
Ao comentar a possibilidade de criação da entidade
nacional, o presidente da
Amdival, Sr. Hermógcnes
"ela viria
Ladeira, disse que
configurar o amaduiccimento que o setor de distribuição já atingiu em grande
parte, devido à atuação de
suas entidades regionais, que
tiveram o papel de articular
as Distribuidoras c lutar peIn seu aperfeiçoamento técAcrescentou, ainda,
nico".
"essas não são as exique
mais importantes,
gências
pelo menos no momento".
Salientou, também, o Sr.
"è
Hermógenes Ladeira que
fundamental que essa atividade tenha o plono reconhecimento do Banco Central e
a sua delegação para aair
com o objetivo disciplinador
junto às 574 distribuidoras
que com suas dependências
somam mais de três mil casas em todo o País".
O presidente da Amdival
acredita que a nova entidado desempenhará papel semelhante ao que as Bolsas
representam para as corretoras, "só que em escala nacional, a exemplo do que
vem fazendo a Comissão Nacional de Bolsas de Valores.
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O fim dos Cadilacs
Há apenas vinte anos. quando
ingressavam, seriodicamenie, no
País, os rabos-de-peixe da década
de 50, símbolos mais da generosidade alfandegária que da prosperidade nacional, seria difícil admi- >
tir que, em tão pouco tempo, a corrente de importação de autoveiculos pudesse ingressar numa fase
de reversão. Antes do final da década, entretanto, começavam a circular pelas nossas ruas, tímidos e
feios, os primeiros carros nacionais, impulsionados a dois tempos
e deixando pelo caminho seu odor
característico do óleo queimado em
sistema peculiar de lubrificação.
Foi preciso aguardar pouco
tempo mais para assistir à predominância do veículo brasileiro na
estrada e nas vcidades. Algumas
iniciativas isoladas procuravam, então, lançá-los um pouco mais adiante das fronteiras do País, apoiadas mais tarde por incentivos à
exportação. Este trabalho pioneiro,
embora possa não ter alcançado resultados sensacionais, rendeu algumas divisas ao Brasil. O estímulo
definitivo, entretanto, para a afirmação da indústria automobilística

no exterior, parece estar contido
no decreto ontem assinado pelo
Presidente da República, oferecendo facilidades para as fábricas de
automóveis c tratores que estabelecerem planos específicos de produção voltados para a exportação.
indústria automobilística,
neste curto espaço, parece ter atingido dimensões que ultrapassam os
limites do mercado interno, abrindo excelentes oportunidades para
a conquista dos mercados de exportação. Assim, em menos de duas
décadas, operou-se a reversão que.
na era dos "Cadilacs, era impôssível prever. O Brasil parte decisivamente para um novo estágio ria
produção de automóveis eme, embora parcialmente voltada para o
exterior, terá como principal beneficiário o . consumidor nacional,
que, dentro de pouco tempo, poderá contar com um* produto absolutamente idêntico ao estrangeiro,
tanto em preço como em qualidade. Como no surpreendente desenvolvimento da indústria, este dia
está muito mais próximo do que se
possa imaginar.
A

Ç Bancos J
•

Conferências

para participar de uma serie de palestras, reunindo banqueiros de mais de
100 piises, seguiu para' providence, Rhode teland, o Sr. Sérgio Mieli, diretor da
Boston Financeira do Grupo The First
National Bank of Boston.

Chamado
O gerente de Mercado de Capitais
do Banco Central, que deveria fazer lioj3 uma conferência na Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul, cancelou seu compromisso por ter sido convo:ado pelo Presidente Emane Galvéas
para uma reunião em Braíilia.

A transa é outra
Giverto Faria desmente categoricimente Informações sobre a venda de seu
banco a um outro grano. A transa é
outra — diz ele, textualmente. O Bandeirantes é sempre cctnprador, jamais
vendedor. Explica, então, que, ao contrário o grupo Bandeirantes do Comercio continua cem planos ambicioses de
desenvolvimento, o que esvazia qualquer
insinuação so'cre a venda de empresas
do grupo. Sem recorrer a fusões ou incorporações — lembra, ainda — o Banco Bandeirantes do Comércio foi a organizição financeira privada"Se que mais
tivermos
creéieu no País em 1971.
de efetuar q.ialquer transação (e como

bom mineiro estou de olho na praça)
podem os meios e:on«micos-ílnanceiros
e nossa comunidade profissional em todo o País estar certos de que isto açorreni em proveito do aumento e da dlnamizaçáo do grupo".

• Paraenses
Fm solenidade que contará com »
presença do Ministro Jarba.s passarinho,
da Educação, e do Governador do Pará,
Sr. Fernando Guilhom, o Bnn?o do Estatío do Pará inaugura hoje, às 18h, sua
nova agenda no Rio. Para Jesus Medleros (foto), presidente do estabelecitnento, a instalação da nova casa possibllitaiá à diretoria atingir várias metas
estabelecidas para o crescimento da organlzaçáo, entre elas, a reorganização da
estrutura administrativa, a expansão dos
recursos financeiros, a dínamização das
aplicações e a obtenção de melhores resultados operacionais, pois o Rio é um»,
cidade da qual nenhum banco em expausâo pode estar aueente. O Banco do
Estado do Pará iniciou suas atividades
em 1960, com um capitai de 50 mil cruzeires, chegando a 500 mil cinco anos
mais tarde; a 10.milhões cm 1971; e »
16 milhões de cruzeiros este ano. Além
da matriz e de uma aíência no Centro
de Belém, o BEP conta com outras agências em Abaetetuha, Castanha!, Capitão
Poço, Conceição do Araguaia, Marcanà,
Pargominae Santarém, Rio e São Paulo

Diversas )
Tecnologia
Para o Deputad0 Rubem Dourado o
otimismo do Ministro Pratini de Moraes
ao referir-se ao estágio tecnológico em
que o Brasil está ingressando peca por
excesso. Lembra o parlamentar que os
Estados Unidos manda 30 por cento d".¦>
sua juventude para a Universidade,
mesmo acontecendo com a Alemanha,
Jariio, Inglaterra e Suíça. O Brasil, entretanto consegue aproveitar em cursos
superiores apenas um ou dois por cento
de seus jovens.

Distribuição
Os revendedores regionais da ShellRio prestaram uma homenagem ao Sr.
Luís Carlos da Silva, que acaba de ser
transferido para o Distrito de São PauIo. Estiveram presentes diretores da
empre-a. o presidente do Sindicato dos
Revendedores da Guanabara, Sr. Luís
Gil SUiffo Pereira; o Deputado Gama
Linv, o Presidente do Sindicato dos Revendedores de São Paulo, Sr. José Gon. calvos Júnior; e o novo gerente da Shell
na área da Guanabara, Sr. Rcné Seinger.

Prêmio
Depois de amanhã, na sede do Funcio Halles, em São Paulo, serão entre"Opegues os prêmios do I Concurso
rário Padrão da Baixada Santista".

Homenagem
Com uni jantar marcado para o dia
8. o Clube Caiçaras prestará uma homenagem aos três poderes do Estado
contando-jc com o comparecimento do
Governador, o presidente do Tribunal de
Justiça e do presidente da Assembléia
Legislativa.

Distribuidoras
A Secretaria Executiva do II congreíso Brasileiro de Distribuidoras e da
I Exposição de Mercado de Capitais,
marcados para o período compreendido
entre 22 e 25 deste mês, sob 0 patrocínio da Adaval. vai solicitar às faculdades que se dedicam ao ensino de materias relacionadas com o mercado qut
designem dois observadores.

Reflorestamento

Café
A Federação das Indústrias de Minas Gerais enviou ao Diretor do Banco
Central, Sr. Paulo Yokta, solicitação n0
sentido de que determine prontamente
a expedição de instruções à rede bancaria particular sobre operações de financiamento para a cultura do café. Seguhdo o Sr. José Alvares Filho, presidente da Faemg, atualmente apenas o
Banco do Brasil financia atividades de
cultura do café, prejudicando todos os
rafeicultores, que operam somente com
bancos particulares.

•

OIC

Para acompanhar como observador
empresarial a reunião dos países produtores do café, em Genebra, e a Assembléia do Convênio Internacional do
Café, em Londres, seguiu para a Europa o Presidente da Cacique, Sr. José
Maria Teixeira Ferraz.

Os investidores gaúchos ainda não
utilizaram cerca de 15 milhões de cruzeiros descontados do Imposto de renda
como incentivo fiscal para o reíloreslamento, Os recursos já foram recolhidos pelo Instituto Brasileiro de Desen••olvimento Florestal. A informação é
do presidente cia Associação Sul-IUoGrr/dense cie Reflorestadores.

35 anos
Um gnil/ de autoridades e lidere»
empresariais esteve ontem na Federação
das Indústrias do Rio Grande do Sul
participando das comemorações do 35.°
aniversário da entidade. O Professor
Jorge Babot de Miranda, presidente rio
Banco da Amazônia, que está em Torto
Alegre, também foi levar seus cumprimentos à diretoria da casa.

'fp
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Hoteleiro rcíinc-$e:
Cerca r.i.' 120 hoteleiros dos quadros (in Associa,
ção intcrainoriiV.na cie lioiéis, sob a presidência de
José Tjurs. estarão reunido? hojc.no Hotel Na.
cional-Rio. onde serão abordados os mais variados
problemas qu< entravam o descnvolvimento^da indústria hoteleira nas Américas,
Todos os Estados brasileiros deverão estar re.
presentados no encontro, de vez que ontem ainda
chegavam inscrições até do Amazonas. À noite, o
presidente ria AIH, José Tjurs,' ofereceu coquetel
ees participantes da reunião extraordinária que se
.instala à.s \ «¦¦peras do Congresso Interamericano de
Turismo da OEA.
O coordenador da comissão organizadora da
reunião, José Caribe da Rocha, informa que os ho.
tcleiros deverão procurar Tórmuia-para o maior de.
«envolvimento rio turismo na América Latina, devendo hoje. ser realizadas duas sessões plenárias.
Amanhã, pela manhã, as comissões técnicas estarão
reunidas examinando as proposições que forem apresentadas.
Para a reunião que hoje se inicia, não foi co.
brada qualquer taxa de inscrição o José Tjurs rcsolveu reduzir em 50 por cento as diárias do Nacional-Eio,. para os participantes da.reunião da AIH:
Apartamento de solteiro — CrS 9000; aparta.
mento de easal eu duas camas — Crs 120-00; aparlamentos (li -o suite) — CrS 210.00.
Com toda certeza os hoteleiros brasileiros duirante 0 encontro deverão se in formar e saber exatamente o que é o frniichise. cuja implantação foi
anunciada' pelo presidente da Embratur, Paulo Prortásio. De nossa parte, voltamos a dizer que o açor.
"franquiador" forneça
do-de franquia exige que o
tecnologia, reputação e clientela, além de tipos es.
ipecíficos de serviços sem fazer qualquer investi,
snento ou assumir qualquer responsabilidade direta.
O presidente cia Embratur. Paulo Protásio,
quando íalou tle frnticiiisc para alguns hoteleiros ca.
rioeas reunidos no Copacabana Palace também dis.
se — repetimos:
As numerosas pequenas empresas hoteleiras
encontrarão dificuldades crescentes para implemem.
lar as soluções sofisticadas e complexas de que se
'no
luluro. Devido ao seu tamanho, se.
JKcessitarão
rão limitadas ás opções rara a utilização de administradores com Unowhow ou racional.
Pesquisa c análise, comunicação, mào.de.obra
o' práticas competitivas e outros conceitos apresentarão dificuldades para serem difundidos. Assim sen.
do, achamos também que cadeias voluntárias po.
'ser formadas com
vistas aos custos do desen.
derão
volvimento de programas que representariam uma
responsabilidade que o pequeno proprietário não
v ederia sustentar — afirmou, naquela ocasião, o
Sr. Paulo Protásio.
Como hoje aqui estão os maiores hoteleiros das
Américas é interessante que todo? tomem conhecimonto das transformações rios novos conceitos que
a sua atividade deverá ter no Brasil que. apesar dos
dejicits que o turismo tem representado na sua ba.
lança de pagamentos, está sendo apresentado como
o pais que possui Qs maiores índices de potenciali.
dade.
Líderes como José Tjurs, já sabem o que fazer
e têm opinião bastante definida sebre o sistema de
franquias. Há aigúm tempo, por exemplo, a Cadeia
Horsa, mantém escritórios em São Paulo, com ca.
pacidade de fornecer tecnologia, reputação e cüentela, além de tipos específicos de serviço.
Anuncia.se exira.oiicialmente que já chegou na
Embratur um processo de uma cadeia'20que é proprielária de cinco hotéis e já tem mais
que deverão
se utilizar rio sistema de franquias. Parece que
a primeira emoresaa funcionar como franquiador
será a Tropical Hotéis, subsidiária ria Varig.
E por falar em Varig. outro assunto que deverá ser ventilado pelos hoteleiros será a expansão
das empresas aérea.- no setor hoteleiro, onde a Pan
American Airways vem destacando-se com o crêscimento ria sua Cadeia Intercontinental.
Mas de iodos os problemas que serão focalizarios deverá ser daria maior ênfase á necessidade que
os pai es sul-americanos têm de aumentar sua propaganda no exterior, principalmente, nos EstadoUnidos e na Europa, a fim rie que possam disputar
o mercado internacional d0 turismo.
A maioria aos hoteleiros que vieram participar
(ia reunião da Associação Inleramericana de Hotéis
deverão permanecer no Rio de Janeiro para assistir,
na condição rie observadores, à- sessões plenárias do
Congresso Interamericano rie Turismo da OEA, que
se realiza entre os próximos riias 18 e 25.

FLASHES
© Paulo Protásio, Pedro Magalhães Padilha e José Tjurs são algumas personalidades do turismo que
estarão escrevendo para a nossa Coluna T no? dias
da reunião da OEA.
O Antônio Carlos Santoro esteve na Europa com
Carlos Alberto Andrade de Pinto tratando de problemas de café e volta hoje ao Brasil para parti«par das duas grandes reuniões internacionais.
© Marcelo Maranhão, diretor-executivo da Turismo Bandeirantes embarcará em setembro próximo
para o Condado de Canriiff. no País de Gales, onde
fará curso intensivo de atualização técnica de turismo atendendo convite de Briti.-h Tourisl Aulhority.
Q A Embratur está estudando formula para receber alto financiamento, de um organismo no exterior. Eierá que é do Banco Interamericano rie Desenvolvimento?
<3 Será realizada em setembro, no Museu de Arte
Moderna rio Rio rie Janeiro, a 13? Convenção Nacional do Comércio Lojista.
® AlU niro da Silveira, funcionário da Empresa
Serviços Aéreos Cruzeir,, do Sul [oi escolhido pela
Sesi o "Funcionário Padrão da Guanabara.
tiram no último sábado, por um navio rio
eiro, para Buenos Aires, as 300 peças
; Arte Sacia de São Paulo, que ficarão
na capital argentina rie 31 de agosto até a
jrimeira semana de outubro.
ie Jessé Pinto Freire: O Scnac afirma-se como
©
maior instituição de formação de pessoal qualificario para o comércio na América Latina atingindo
a extraordinária meta de 100 mil treinandos em
cerca' de ÍJU centros fixos, preparando pessoal para
mais de meia centena de ocupações.
© Governo baiano leva certo para os próximos
,; anos o iníçi0 das atividades em Salvador de
cadeias internacionais: Shéralon, Hilton c
ZUeríriien.
© Obras do Hotel Intercontinental no Rio rie Jaeiro. ao lano rio Nacional-Rio, entraram em comsso cie espera. Será que a subsidiária da Pan Am
nbéni vai querei- entrar nos incentivos fiscais da
Embratur?
® O Hotel Santa Mônica, na praia do Leste, nas
proximidades de Curitiba é o mais recente empreericimeruo hoteleiro de categoria internacional funcionando no Brasil.
primeira vez no Brasil e na America Latina realizaremos n I Festiva] da Cultura Árabe no
Brasil, incluindo na sua programação um Simpósio
para est mio dinamizar as relações culturaís entre o Mundo Árabe e o Brasil. É promovido
por Mansour Chalita. ministro Plenipotenciário tia
Liga dos Estados Árabe- no Brasil.

Vale u?a
porto de
Tubarão
Realizou-se. ontem, no
Departamento Naeional rie
Portos e Vias Navegáveis,
a assinatura de convênio
através rio qual. aquela autarqtiia autoriza a Companhia Vale do Rio Doce a
manter a exploração, a titulo clè uso privativo, das
instalações portuárias do
terminal marítimo de Ponta do Tubarão situado na
á"ea de administração do
Porto de Vitória.

Convênio
Alguns itens marcam a
posição da CVRD quanto
ao terminal de minérios de
Sepetiba. estabelecendo, a
um tempo, as taxas que serão cobradas pelo porto do
Vitória e que se relacionam
com a utilização do porto
e a movimentação fora das
instalações portuárias- Essas taxas dizem respeito
tanto às operações da ...
CVRD quanto às da Petrobrás que também se serve
das instalações de Tubarão.
A CVRD se obriga ainda, a submeter à aprovação
do DNPVN todos os projetos de expansão do terminal cabendo à Administração do Porto de Vitória u
construção de obras que lhe
garantam o acesso e a segurança da navegação.
Entretanto, o DNPVN
pode, a qualquer tempo,
conceder idêntica autorização a terceiros desde que
estes venham a construir e
explorar instalações inriependentes das do terminal
de Tubarão.
Finalmente, no caso ao
que venha ocorrer o termino da concessão rio Porto de Vitória ao Estado do
Espírito Santo para fins rre
constituição de sociedade
de economia mista, será
facultado à CVRD a participaçáo no capital dessa
sociedade através da subscrição de ações.

Projeto
á apoio
à Fiat
EELO HORIZONTE (Sucursai) — Projeto de lei ontem apresentado à AssemMéis Legislativa de Minas
Gerais, pelo Deputado João
Feira, torna obrigatório, de
futuro, para os órgãos da
administração indireta do
Estado, órgãos autônomos,
fundações e sociedades anônlmas sob controle acionario do Estado, "a aquisição
de veículos automotores da
marca Fiat. fabricados em
Minas".

Esforço
A indústria italiana está,
para ss instalar em Minas
Gerais o o projeto do parlamentar da Arena tem por
objetivo, antecipadamente,
conceder-lhe prioridade de
fornecer os veículos oficiais
do Estado. Justificando seu
projeto, assinala o. deputado
"que os esforços desenvolvimentlstas despendidos peIo Governo estadual vêm
constituindo uma sucessão
de vitoriosas iniciativas para o aiarcamento do paroüe industrial rie Minas
Gerais. Ainda asora. sío
coroados de êxito os entendimentos com a Fiat- Importanto indústria rie veícuias." í: tio maior interesse para o Estado mie seja prestigiada a iniciativa
dsouela grande empresa,
riiseostn a colaborar no de«envolvimento econômico de
Minas. E o nosso Estado
deve ser o primeiro a ciar
o exemplo, garantindo-lhe a
prioridade no fornecimento rie automóveis- caminhees e tratores para os
ónpos ria administração
pública ou a esta vinculados."

tem
boa safra
de soja
jmíLO HORIZONTE —
(Sucursal) — A próxima
safra de soja de Minas Gerais será de 50 mil toneladas, o dobro da atual (25
mil toneladas), o que no
entanto deixa ainda um
déficit da ordem de 50 mil,
uma vez que o mercado interno consome cerca de 100
mil tonleadas-ano.
A informação é do seeretário da Agricultura de Minas Sr. Alysson Paullnelli.
Apesar disso a produção
de soja no Estado vem
crescendo consideravelmente e na última safra foi registrado aumento de 300
por cento cm relação ao
ano anterior, principalmente no Triântrulo mineiro e
alto Paranaiba, as regiões
de maior produção.

Ministro do Interior
exalta universitário

Fuiiclopcni
chegará
a 100 mil

"O
grande esforço nacional, que é obra do Governo
e rie todos cs brasileiros, assume dimensão especial para
as estudantes rie nível superior e as Universidades brasileiras. que se integraram no espirito de trabalho do Projeto Rondou, e realizam no momento uma das tarefas
mais importantes para o desenvolvimento econômico e
social rio nosso Pais." A declaração foi do Ministro do Interior. Costa Cavalcanti, ao empossar o desembargador
Romeu Rodrigues Silva, presidente do Tribunal cie JtlStiça do Estado, na presidência do Conselho de Representatues do Projeto Rondou no Rio de Janeiro, em solenidade realizada no Palácio do Ingá, presente o Governador Raimundo Padilha.
Destacando os 150 anos da Independência do Brasil
como oportunidade para exame do que se tem feito em
matéria de desenvolvimento regional e integração nacional, com vistas à conquista da nossa emancipação social
e econômica, o ministro referiu-se ao apoio representado pela ação universitária no Projeto Rondon. na execação de programas de desenvolvimento integrado, como
"um dos fatores
que possibilitam esse esforço".

PORTO ALEGRE — (Sucursai) — Este ano. o
Fundo-Operaçáo-E m p r ésa aplicará CrS 7.5 milhões, correspondentes a ...
CrS 100 milhões em invéstimentos. Para 1973, estão
previstos.-CrS 30 milhões,
para CrS 400 milhões em
investimentos contrata veis.
Ao dar a informação, Paulo
Vellinho, presidente da Ferieração das Indústrias do
Rio Grande do Sul. disse
que o novo fundo é o que
faltava para o Estado, pois
deverá ser um instrumento
importante para atrair investimentas, inclusive estrangeiros, "já que o caro
aqui é o capital".

SOMA
Falou, também, da importância que representa a Universiriade como unidade real do desenvolvimento, dizendo
que -nessa atuação, a Escola Superior Ingressa não só
deforma a valorizar o universitário, que tem transferido para um "terreno mais objetivo o ensino teórico", e
dispõe também de oportunidades de prestar sua parcela
de trabalho para o desenvolvimento das comunidades, mas
também de maneira a contribuir para a conscientização
das populações interioranas para "a importância de seu
da riqueza nacional".
papel no fortalecimento
Afirmou que "a soma de esforços do Governo e das
Universidades vem favorecendo consideravelmente o processo de desenvolvimento integrado do País. cem vantagens que podem ser sentidas não só pelas popuhcões atingidas, mas também pelos próprios estudantes, que vêem
abrir-se novas oportunidades profissionais. Essa abertura em regiões carentes de mão-de-obra especializada significa uma solução a médio prazo para os técnicos existentes cm áreas urbanas em vias de saturação".
MIL MUNICÍPIOS
Lembrando que o Projeto Rondon já atingiu mais de
mil municípios brasileires — o que eqüivale a quase um
terço do total — salientou que esse empreendimento não
foi realizado com base numa única metodologia, mas representou o esforço conjunto de mais de 30 mil universitários. nas diferentes operações: nacional, regional, especial, campi avançados e interiorizaçâo rie mão-deobra.
Embora as duas últimas — campi avançados e interlorização de mão-de-obra — signifiquem o último estágio
de evolução do Projeto, com conseqüências a curto, médio e longo prazos, as outras modalidades são indispensáveis para completar todos os objetivos do PRo. Na operação nacional milhares de estudantes se deslocam em
todas as direções, sendo-lhes propiciado o conhecimento
concreto da realidade nacional e a oportunidade de fazer
algo em prol de uma comunidade da qual só ouvi falar
remotamente; na regional, embora não se afastando muito de suas bases, os universitários executam projetos
com reflexos benéficos para as localidades e eles próprios. que exercitam as técnicas aprendidas, na prática;
na operação especial, que pode ocorrer durante todo o
ano, significa a permanente presença do Projeto, a sua
disponibilidade para o exercício de tarefas especiais, do
ponto de vista do interesse das coletividades e dos próprios estudantes. Já os Campi Avançados — e são já em
número de 14 instalados em pontos estratégicos do território nacional — significam a fixação, em caráter duradouro, das Universidades que os administram, no local,
contribuindo para a transformação da comunidade assistida num pólo de influência.

Cais vê na Reforma
o começo de nova era
FORTALEZA — Ao anunciar oficialmente ontem as
diretrizes do Programa de Eletrificação Rural do Estado, que estabelece para este ano, a construção de 853
km de linhas de transmissão, abrangendo 84 municípios e beneficiando mais de 1.200 propriedades, o Governador César Cais manifestou seu integral apoio à
execução do Plano de Reforma Agrária no Nordeste,
preconizado pelo Ministério da Agricultura, em cujas
áreas prioritárias estão incluídos 31 municípios ccarenses, envolvendo as micro-regiões homogêneas de Senador Pompeu, Iguatu. Caririaçu c Chapada do Araripe.
Por reconhecer a importância que o projeto representa para a economia do Ceará em diferentes aspectos, visando, principalmente, a maior utilização das
terras improdutivas e as vantagens no campo sócia, o
chefe do Executivo colocou à disposição do Ministério
da Agricultura e do Incra a estrutura administrativa
do Estado para apoiai' as medidas que se tornarem necessadas à sua efetivação. Essa posição foi definida
pelo Governador César Cais em mensagem enviada
conjuntamente aos Srs. Cirne Lima e José de Moura
Cavalcanti.
REFORMA AGRÁRIA
No momento em que deu ciência à sua equipe de
secretários e assessores da Portaria 08/72, do Incra,
que regulamenta o ato ministerial, fixando o prazo de
180 dias, para seleção dos imóveis rurais classificados
como latifúndios, o Governador César Cais afirmou
que o Ministério da Agricultura, com o Programa da
Reforma Agrária no Nordeste, está executando a politica definiria pela Revolução rie (14, que deseja um
desenvolvimento eci nômico com justiça social, seguiudo orientação do Presidente Mediei, que, realmente, se
decidiu a mudar o Nordeste,
As prioridades tio Plano no Ceará são para os municípios de Boa Viagem, Quixadá, Quixeramobim,
Mombaça. Pedra Branca, Piquet Carneiro; Senador
Pompeu, Solonópole, Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Parambu; Saboclro; Tauá; Acopiara; Carius; Iguatu, Jucas, Orós, Altaneira, Antonina do Norte, Assaré; Caririaçu, Farias Brito; Granjeiro, Várzea Alegre, Araripe;
Campos Saies, Nova Olinda, Potengi e Santana do Cariri.
ELETRIFICAÇÃO

RURAL

Voltando-se para o Plano de Eletrificação Rural
elaborado ppla Companhia de Eletrificação do Ceará —
Coelce — o governador, apoiado em gráficos técnicos, mostrou as linhas básicas do projeto, que contará
com a participação das Cooperativas de Eletrificação
Rural e Incra. No corrente ano o governo do Estado
vai investir cerca de 10 milhões, 126 mil e 230 cruzeiros para construir 853 km de linhas de transmissão, que atenderão a 7 cooperativas, numa faixa de 84
municípios, beneficiando 1.200 propriedades, 30 distritos e povoados.
A Cooperativa de Eletrificação Rural do Vale de
Acarape, com serie em Redenção, atenderá aos municípios rie Pacatuba, Maranguape, Palmecia, Aquiraz,
Cascavel, Pacajus e Redenção. Vão ser construídos
128 km de linhas, sendo que 78 km já estão prontos.
A Cooperativa do Maciço de Baturité apoiará a
construção de 30 km, em Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Aratuba, Aracoiba; Capistrano; Itapiuna e Baturlté. A Coelce construirá com a Cooperativa do Vale
do Acaraú, sediada em Sobral, 185 km em Acaraú,
Alcântara, Bela Cruz, Cariré, Groairas, Marco, Massapé. Santa Quitéria, Morrinhos: Santana do Acaraú
e Sobrai.

O presidente ria FIERGS
acha que já existe no Rio
Grande boa infra-estrutura e a melhor mão-deobra. em potencial, do País.
O que faltava era um apeIo aos novos investimentos,
"pois os demais Estados —
São Paulo especialmente —
os têm em condições vantajosas". Lembrou que, no
governo passado, foi reinvidieado o desvio de 5 por
cento ria receita do ICM
para um fundo especial, que
no fim ficou reduzido a 1
por cento e com pouca repercussão.
O Fundopem traz a crande vantagem de baixar os
juros dos financiamentos
em até quase 70 por cento; Isto é, de 3 a 8 por
cento. Cem esses instrumentos e perfis disponíveis,
o Rio Grande do Sul tem
condições de atrair investimentos.

Bancos
têm bom
resultado
SAO PAULO (Sucursal) —
Os bancos de investlmentas que tiveram, de maneira geral, excelente desempenho em 1971, voltaram a apresentar bom
crescimento no 1.° semestre, embora tenham sido
em parte afetados pela
obrigatoriedade de redução
dos aceites cambiais e peIas novas taxas de juros.
O item repasses ao exterior (Eximbank + Resolução 63) voltou a ser o que
mais evoluiu. Segundo dados do setor privado, o
crescimento das operações
passivas em moeda estranpedra foi de 106%, considerando-se as dados disponíveis de 21 bancos que representam 85% a 90% do
mercado. Tais repasses já
significam a segunda parcela de recursos mais importanto dos bancos de investimentas. Em maio passado. representavam 15.7%
do total de recursos captados por estas instituições.
Todos os bancas que operaram neste item apresentaram incrementos cm seus
saldos.
DEPÓSITOS A PRAZO
Os drpósitos a prazo —
parcela mais importante do
total de recursos dos bancês de investimentos —
apresentaram no semestro
las.sado o crescimento de
17,5%. Porque as aplicações em ações não se mastrassem muito atraentes, o
crescimento não superou o
de mesmo período de 1971
quando do grande hoom da
Bolsa. As novas taxas de
juras provocaram alguma
retração no setor.
RECURSOS OFICIAIS
Em relação aos recursos
oficiais — Flname, Fipeme
e BNH — a amostra apresentou crescimento de ...
34,4%, o qual pode ser estendido ao mercado. Esses
recursos representam por
volta de 8,0% do total de
recursos das bancas de investimenta Das três tipos
de repasse, o Finame é o
mais importante, representando 75% do total de recursos governamentais.
AGRESSIVIDADE
Os bancos de investlmento vêm agindo com muita
agressividade na captação
de recursos, diversificando
as fontes e mostraram-se
capazes de crescer mesmo
sem os recursos das letras
de câmbio. Nos dados^acima não está incluída outra fonte de recursos dos
bancos de investimento: a
resultante da mobilização
de capitais nas operações
de undcnvriting e administração de fundos de investimentas. O Governo
deu, há pouco, novo instrumento para captação de
recursos por estas instituições: as cédulas hipotecarias, garantidas por bens
imóveis, que poderão ser
emitidas pelos bancos ou
s i m p 1 esmente receberem
seu endosso.

LUU \JLJ

rm

Revendo o processo (II)
MAURO RIBEIRO
SAO PAULO (Sucursal) — Argentinos e mexicanos
hoje lamentam não haverem cercado o processo de implantação de suas indústrias automobilísticas de meelidas tendentes a nacionalizar os componentes de fabricação. A par da economia de divisas que resuitaria de tais medidas, a nacionalização também implicaria na ampliação do parque industrial de autopeças,
ativando a oferta de emprego, desencadeando um fluxo de capitais altamente favorável à economia como
um todo. Brasil pensou cedo na matéria, numa antecipaçáo que contribuiu amplamente para a hegemonia de que desfruta no setor automobilístico em âmbito latino-americano. Prossigo, hoje. com a análise reIrospectiva dos 1C anes da indústria automobilística
brasileira.
De forma indireta, também podem ser atribuídas
as exigências de nacionalização e eliminação anteclpada de um problema cujas conseqüências poderiam
ter sido desastrosas, não apenas para o setor nascente,
mas para o próprio País. Refiro-me à possibilidade de
mercado ser invadido por um tropel de fábricas antieconômicas. de produção dispersiva, que para cá viriam somente para se beneficiar dos incentivos governamentais. Por isso foi positivo — diria mesmo, aitamente positivo — que apenas 11 dos 17 projetos apresentados e aprovados pelo Geia recebessem execução,
pois, do contrário, correríamos o risco de ver repetida
no Brasil a situação verificada na Argentina, onde
nada menos de 23 empresas se empenhavam, até 1962,
numa disputa encarniçada por um mercado cujo nível
de demanda estava longe de se aproximar da variedade e volume de modelos oferecidos.
Aquelas exigências tiveram ainda o mérito de preparar o terreno para as futuras fusões ou absorções
interempresas, contribuindo para a diminuição do número de fábricas e, conseqüentemente, dentro destas,
incentivando a racionalização produtiva, com reflexos
diretos no quadro de comportamento do mercado. O
estágio a que chegou o setor automobilístico braslleiro deve muito à legislação nesse sentido. Exemplifico: dificilmente a Volkswagen estaria hoje na condição de maior fábrica de veículos do continente, com
uma produção de 1.500 unidades/dia, situada, portanto, dentro da moderna tendência de economia de
custos decrescentes, se na época outro projeto para
fabricação de carros pequenos — algum modelo da
Fiat italiana ou da Renault francesa — houvesse sido executado. Está claro o que teria acontecido: duas
fábricas produzindo modelas da mesma categoria para um mercado de demanda ainda incipiente se veriam obrigatoriamente na necessidade de ajustar seus
programas a essa demanda, para não dizer compelidas
, partir para uma guerra de preços cujo resultado
'inal
poderia ser a sobrevivência de ambas, mas enraquecidas mutuamente, ou a desistência de uma
'elas.
Essas observações talvez sejam suficientes para reutar criticas e desfazer impressões errôneas em torio do processo de implantação da indústria automoblística no Brasil, muitas vezes apontado injustamenc. como fruto de decisões improvisadas, sem nenhuna ligação entre si e que, se deram certo, foi porque
le novo Deus provou ser brasileiro... Nada mais en;anoso. repito. Desde os estudos preliminares, datara
io período imediatamente após a segunda guerra munliai, até os decretos regulamentando os diversos aspectos do setor, há uma uniforme preocupação de
:nie a indústria projetada pudesse proporcionar todos
os benefícios sociais e econômicos inerentes à atividade automotiva, dos quais tinha o Governo conhecimento prévio em relação a outros países, onde já era
atingida e forte. Renovo a crença de que até os riscos
e concessões, apontados como insuportáveis para o País
em alguns círculos da opinião pública, mereceram um
estudo meticuloso.
RESULTADOS
Avaliada sempre com base em realidade estatistica, a importância da criação de um setor automobilístico no Brasil se projeta talvez com muito mais
profundidade no terreno psicológico. Para isso, seria
preciso estudar e detectar em alguma medida concreta os efeitos psicológicos exercidos sobre o
povo
brasileiro, cuja tomada de consciência quanto à
potencialidade do País, antes confinada aos ufanismos
e panegíricos mitificadores dos primeiras livros, foi
sem dúvida alguma reforçada e ampliada
pelo fato
de já fabricarmos nossos próprios carros.
Os resultados psicológicos se refletiram também
no exterior, onde a contínua expansão do setor operoa modificações na opinião que se pudesse fazer do
Brasil, animando, assim, a vinda de capitais
para
investimentos em setores complementares, ou correlatos e para aqueles em que a produção de bens está
condicionada à elevação do nível de renda de determinada camada da população.
Inegavelmente é significativa a economia de
dlvisas, estimada em sete bilhões de dólares,
proporcionaria ao País pelo setor automobilístico ao longo
de
seus 16 anos de atuação. Mas tão relevante
quanto
isso me parece a atração exercida sobre empresas
multinacionais dos mais diversos ramos, despertandolhes confiança no País e no seu crescimento. Da
mesma forma, os salários pagos, que no ano
topassado
tahzaram mais de 1 bilhão de cruzeiros, se eauivalem em grau de importância para o Pais,
ao surto
de educação ensejado pelas fábricas de autoveículos
e autopeças e a introdução de técnicas de
produção
•e comercialização no mercado. De
1957 para cá somente a Volkswagen formou mais de 30 mil
pessoas,
em diversos graus de aprendizagem fornecendo-lhes
ensino profissionalizante de real utilidade
tanto em
termos pessoais como do ponto de vista
social. Ajudou, também, com "know-how" altamente
sofisticado. algumas empresas nacionais a atingirem
os padrões de qualidade exigidos pela
produção de autoveículos, garantindo-lhes, ademais, o escoamento
para
seus produtas.
Atente-se, ainda, para as modificações urbanas
de,
correntes da chegada do automóvel em nossas
ruas.
Cidades acanhadas tiveram de enfrentar
o desafio de
crescer. O plano rodoviário nacional sofreu
reformulações nos seus diversos traçados, de abertura
ou ampliação de estradas, porque crescia o número de veículos a exigirem espaço para correr.
O gigantismo que a tantos amendrontou
no inlcio e que. em ciclos, injustamente reaparece,
provou
ser de natureza benéfica, sob
qualt •• ponto de vista
que se o observe.
Fenômeno característico da revolução industrial
que deu forma concreta ao instinto do homem
pela
velocidade, manifestação inconsciente na
sua luta
sem fim contra o tempo, a industria automobilística
reafirma, no Brasil, a sua natureza irradiado»
de
iniciativas econômicas e modificadora
de hábitos e
padrões sociais.
Kio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972
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Rio sobe 2,3% e fecha firme

19

72=

regão foi bastante animado, notando-se
a predominância das
ordens .Vcompra de pequenos e médios investidores. Os fundos da
I?j^e
lnvestim.
abstiveram de participar de grandes operações, conforme aco, *»%.., nos últimos dias da semana
passaaa, a partir da
quarta-feira. O volume de negócios foi bem inferior
que o de sexla-feira, menos 39,57 por cento, o
que demonstra uma expectativa.
Outro fator que deve ter influenciado o volume
foi o vencimento
de contratos a termo no valor Cr$ 5.039.760,00. As
ações de cotação
baixa voltaram a ser muito procuradas,
predominando entre as aitas do dia. Entre elas, Barbará op, em função da expectativa
dos re.
imitados a serem apresentados em seu balanço,
a ser divulgado nos
primeiros dias de setembro.
Das 62 ações do IBV, 39 subiram, 12 caíram,
cinco permaneceram estáveis, e seis não foram negociadas: Acesita
pp; Gemmer op;
tf. Olympio pp; Lobrás op; Plrelll op; e Sano
pp.
A Bolsa deverá abrir em alta hoje, conforme
indica a posição
tio fechamento das setenta principais ações: 30
fecharam em alta'
87 estáveis; e 13 em baixa.
As maiores altas: Sprlnger-Admiral
pp (+9,6%); Hime pp (
+9,5%); Petrobrás pn (+7,5%); LTB op (+6,8%); Barbará op
(""
+6,8%). Os maiores declínios: CTB pn (-3,5%); Alpargatas op
(....

BAIXAS %

Paulltla da F. Luz op
5,4
Açonorta ppA
3,1
Cobratma pp .,,....... 2,9
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-2,5%); T. Janer pp (-2,1%); BEG on (-1,8%); Petróleo Ipiranga
(-1,8%).
Os índices setoriais assim se comportaram: Bancos (+2,8% =
1.989,2); Alimentos e Bebidas (+1,0% = 656,6); Siderurgia (+1,8 =
2.301,4); Têxtil (+0,7% = 746,8); Comércio (+1,1% = 1.172,2); Energia Elétrica (-0,6 = 1.203,5); Refinação e Petróleo (+3,2 = 3.000,5);
Metalurgia (+4,7% = 2.227,1).
pp

Pelo quarto dia consecutivo, a Bolsa do Rio voltou ontem a
operar em alta. Depois de abrir com uma valorização de 0,1
por
cento, o IBV ascendeu gradaüvamente, para íixar-se na média de
1.713,0 pontos, maior 2,3 por cento que o de sexta-feira.
(1.674,0). O
de fechamento, 1.728,6 pontos, maior 0,9
por cento que a média do
>¦
¦
f
\ Média Preço Lucro subiu 2,2 por cento. Fixou-se em 9,3.
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10,1
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Os negócios
Foram negociados 6.087.286 títulos, no valor de Cr$ 16.242.853,34.
Em relação ao dia anterior o mercado apresentou um decréscimo
de 39,57% no volume em dinheiro (— Cr? 10.637.660,60) e de 33,46%
na quantidade de títulos (—3.061.570). Houve menor concentração
nos papéis tradicionais.
A vista foram negociadas 6.005.136 ações, no valor de Cr$ ....
15.750.617,84, respectivamente 98,65% do total em títulos e 96,97%
do total em dinheiro. As ações mais negociadas à vista foram: B:o.
do Brasil, ord. nom. 171.866 (2,86%) x 16,55 = Cr? 2.845 mil (18,06%).
Petrobrás, pref. port. 330.281 (5,50%) x 6,93 s Cr? 2.288 mil (14,53%);
Vale, pref. port. c/ 223.857 (3,73%) x 7,10 = Cr? 1.583 mil (10,05%);
Belgo, ord. port. c/ 480.114 (7,99%) x 3,19 = Cr? 1.495 mil (9,49%);
Petrobrás, ord. nom. 225.162 (3,75%) x 3,07 + Cr? 692 mil (4,40%),
Os negócios realizados com estas cinco ações, conforme percentuais
acima, representaram 23,83% da quantidade de títulos à vista (....
1.431.280) e 56,53% do volume em dinheiro à vista (Cr? 8.903 mil).
A termo, 82.150 ações, no valor de Cr? 492.235,50, representando
1,35% do total em títulos e 3,03% do total em dinheiro. Os maiores
contratos a termo foram registrados com os seguintes papéis. Banco
do Brasil, ord, nom. 90 dias (6.600 x 17,93 = Cr? 118.338,00); Banco
do Brasil, ord. nom. 120 dias (6.500 x 18,06 = Cr? 117.420,00); Ban-

co do Brasil, ord. nom. 150 dias (5.000 x 18,90 = CrS 94.500,00); Mannesmann, ord. port. 120 dias (26.000 x 2,92 = Cr? 75.920,00); Sid,
Nacional, pref. port. c/ 120 dias (15.050 x 1,93 = Cr? 29.046,50).

São Paulo
SAO PAULO (Sucursal) — As cotações persistiram em alta. ontem
na Bolsa paulista, originando no inicio uma evolução positiva de
26,9 pontos (+2,61%). Foram negociados 19.602.137 tituloi (menos
11.343.560), no valor de Cr? 54.833.775,71 (menos Cr? 14.259.628,68),
dos quais Cr? 53.292.303,71 a vista e Cr? 1.541.472,00 a termoi
Das 88 ações que Integram o Índice, 59 subiram, 17 permaneceram estáveis e 12 baixaram. As maiores altas foram: Consursam pp
(10,1%); Fer. Lam. Brasil op c/30 (10,1%); Fer. Lam. Brasil pp c/30
(10,1%); Paranapanema pp c/03 (10,0%); e Sanderson Brasil op (...
10,0%). As baixas: Paulista F. Luz op (5,6%); Sid. Açonorte pp/A c/
3 (3,2%); Cobrasma pp (2,9%); Cônsul pp/B c/24 (1,9%); • Pet.
União pp (1,4%).
As ações mais negociadas em volume foram: Audi, Adm. Part.
pp (Cr? 15,5 milhões), Sanderson Brasil pp (Cr? 3,8 milhões), Plástico Brasil pp/B (Cr? 3,4 milhões), Petrobrás pp c/08 (Cr? 2,3 milhões); e Banco do Brasil on (Cr? 1,7 milhão).

Porto Alegre
PORTO ALEGRE (Sucursal) — Com um «ativamente dos negócios
a Bolsa gaúcha, registrou ontem um recorde de operações no Mercado Nacional. Foram negociadas 467,4 mil ações no valor de Cr?
953,1 mil. Pela primeira vez os papéis de renda variável, que há
meses vinham perdendo terreno para a renda fixa, conseguiram
realizar movimento, em valor, superior ao obtido pelas Letras do

Tesouro. Estas movimentaram 1,9 mil títulos, a Cr? 346,0 mil. As
grandes operações realizadas com Lamlnações Brasil op, foram responsáveis por cerca de 80 por cento do movimento geral com ações.
Fora estas negociações, as normais do Bco. do Brasil on também
pontificaram em valor, com 9,3 mil ações, à cotação média de Cr|
16,50.
As demais operações não acompanharam o ritmo de avanço re«
gistrado. Repetiu-se o volume de sexta-feira no mercado regional,
com igual volume e valor, da mesma empresa (Incosul) operando
com 30,0 mil papéis relativos a Cr$ 66,0 mil. Enquanto Isto, os títulos públicos movimentaram 45 papéis correspondentes a Cr? 5,8 mil.
O setor metalúrgico liderou o número de altas no dia cora as
ações da Metalúrgica Wallig pp-A (Cr? 0,32) subindo em 6,6 por
cento e Mlcheletto pn-A (Cr? 1,17) aumentando em 10,3 por cento.
No setor petroquímico, Petrobrás pp —c/38, registrou a maior alta
(Cr? 6,97) aumentando em 5,6 por cento. Outra estatal que registrou ascensão foi Vale do Rio Doce (Cr? 7,00), mais 3,0 por cento.

Minas
BELO HORIZONTE (Sucursa) — A Bolsa de Minas, voltou a operar em alta. O IBV Minas médio subiu 0,4 pontos, em alta de 0,4S
por cento. O volume de negócios em termos monetários decresceu
com as ações do setor de siderurgia liderando as negociações.
As ações mais negociadas em cruzeiros foram: Fer. LamlnaçHo
Brasil pp; Mendes Júnior pp; Balgo-Mtnclra c/bon/dlv./op.
As ações que sofreram as maiores oscilações de preço médio
foram: Fer. Lamlnação Brasil pp, 11,56 por cento; Sanderson op,
mais 10,73 por cento; CTMG op, menos 8,71 por cento; CTMG pp,
menos 2,82 por cento.
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CBUM o/p
1.25 \XÍ UÕ EU Uci 38.362 0.04 ZXl ÒAil TTÕ1 TÍÜ
CBUM p/p
1,30 1,25 1,30 1,25 1,30 3.000 Est. Est. 0,02 11,01 118
Cerni)» p/n
0,26 5 44 0 58
0.75 0,75 0,75 0,75 0,75 56.150
Cemig p/p
0,87 0,88 0,90 0,87 0.88 95.000 0,01 1,14 0,53 *c! 39 OM
Cepalma p/n End
0,40 0,39 0.42 0,39 0.41 350.000 0,01 2,50 0,91
'_
C. Brasília p/p
0,65 0,65 0.65 0,65 0,65 5.000 Est. Est. 0,02 9,80 105
CTB o/n
0,48
0,50
0,50
0.48
0,50
87.303
0,01
2,04
0,27
395
0
¦
42
CTB p/n
0.88 0.82 0.88 0,78 0,82 34.205 0.03— 3,52—0,17 6 4B o'69
Casas da Banha o/p .... 1.80 1,88 1,88 1.80 1.88 3.000 0,13 7,42 0.03 4^64 049
C, Cnuê p/p
1.02 1,00 1,02 1,00 1,02 56.000 0,07 7.36 0,36 13,69 147
CBEE o/p
0.92 0.92 0.12 0.92 0.92 23.778 Est. Est. 0,16 5.75 0 61
Cim. Paraíso, o/p
0,70 0,75 0,75 0,70 0,75 38,000 0,01
1,35 0,10 1,53 0.16
~D
~

índice de
Lueratlvldade
Em
1971

Sobre
o IBV

fãi ÕTÜÕ
132 o'll80
088 o'l377
101
'_ o'l377
'_

53,33
51,72
73,60
86,30
34,38
58,44

1,15
1,11
1.58
1,86
0,74
1,26

66.50
45.87
30,28

1,43
0,98
0,65

89,10
49,59
59,33
61,64
56,47
86,48
80,00
53,26
29,58
32,44
47,35

1,92
1,06
1,28
1,32
1,21
1,86
1,72
1,14
0,63
0,69
1,02

121.03
138.21
40.59

2,61
2,98
0,87

81,08
64.24
61.51
69,12
64,63
90.00
50,00
91.30
91.66
91.30
91,66

1.74
1,38
1.32
1,49
1.39
1,94
1,07
1,96
1,97
1,96
1,97
0.83
0,77

50.61
59,09
71,42
65,60
60.64
64.55
106,97
60,00

1.09
1.27
1,54
1,41
1,30
1.39
2,30
1,29

37,50
66.66
58,00
57,70

0,80
1,43
1,25
1.24

Êietrõbrál p/p Ex/D
ÍJD5 TÕ5 TÕ5 fÕS UW 9.000 Est. Ê7T Õ!Õ5 3^72 ÕÃÕ 0^59 0,2821
0,06 11.21 1,20
Ericsson o/p Ex/Bon .... 2.42 2,45 2,45 2,42 2,43 4.000
0,2167
0,10 4.93 0,53
0,2189
Estrela p/p
1.08 1.08 1,08 1,08 1,08 16.000
Gerbasa p'n End
.... 0.90 0.98 0.98 0.90 0,95 11.000 0,05 5,55 0,06 6,56 0.70 0,79 0,1447
inovadores Sur, p/p
0,1188
2,30 2,30 2,30 2,30 2.30 76.000
. 1.10 19,36 2,08
~F~~
" "'

76,08
98.78
67.92
24,93

1,64
2.13
1,46
0,53

Ferro o/p Ex/Div
UÜi UÜ ^78 1^3 ul 8.350 0.09 5.55 0,09 7,83 0.84 0,94
—
Fertisul p/p
1,17 1,18 1,20 1.17 1.19 29.500 0,04 3,47 0.22
—
2.19
_
—
Ferras. Lam. Brasil o/p
1,85 1.85 1.85 1,85 1,85 187.000
0,58
_
—
Ferrag. Lam Brasil p/p
1,84 1.84 1,84 1.84 1,84 50.000
F. L. Cataguases p/P c/B O.OO 0,90 0.90 O.no 0,90 3.000 Est. Est. 0.01 4.69 0.50 0.74
F. L. Cataguases p/p E/B 0,75 0.70 0,75 0.70 0.74 17.000 0.01— 1,33—0,07 5.15 0.55 0.81
F. L. M. Gerais o/p Ex/D 0,80 0,78 0,80 0,78 0.79 16.678 0,02 2,59 0,08 6,03 0,64 0,95

52.77
82,63

0 0663
o'l265

o'l265
0 '—
66 o'4051
o'o745
0 '—
91 0*1600
0/1881

!

Dinnmo o/p
0JÜ ÕA75 Õ?75 Õ/75 0/75 1.850 0,02 2/ÍÜ ÕfiÕ 2M> Õ22 0^33 Ò~358Õ
D. Iíabel o/p
".50 0,50 0,50 0,50 0.50 2.000 0.01 2.04 0,00 3,03 0,32 0,56 0 1650
D. Isabel p/p
0.58 0,58 0,59 0,58 0.58 16.994 Est. Est. 0,06 3,51 0.37 0,65 0 1650
Docas o/p c/Div
0,2505
1,70 1,77 1,78 1,70 1,70 234,800 0,06 3,52 2,62 7,02 0,75

__E

0,2182
—
—
_
0,1915
0,1436
0,1310

1.13
1.78

105,33 2,27

G
G. A. Fernandes 0/11 Ed.

~H

Hime p/p
'p/P
H. S. Paulo

"

1,80 1,80 1.80 1.75 1.79 22.000 0,09 5,29 0,25

~

—

2.10 1,95 2.07 19.500 0.18 9,52 0,25 22.67 2,43
1,95 2,05
I'94 l'94 L94 !'M !'94 3M0 °'22~ UM8-0'03
—

_

2,60
—

92.74

"
0,0913
—

* MU

o/p

0,45

0,48

0,48

0,45

0,47

31.000
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0,80 0,80 0,80 0,78
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0,55 0,60 0,60 0,55

0,80
1,09
0,56

6.300
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49,12 1,05

18.504
79.559
30.000

0,01—
0,02
0,16

1,06— 0,10
0,83
1,22
6,83
0,47

5,78
6,58
7,40

0,62
0,70
0,79

0,91
1,04
—

0,1607
0,3674
0,3374

2,30
106,89
73,55 1,58
69,08
1,48

1.000
82.000
13.900
2.000
4.000
87.027
15.000
30.000
3.500
10.000
90.300
67.500
15.000
123.100
9.000

0,02
0,01
0,01

4,87
0,38
0,50

0,06
0,21
0,13

6,97
10,14
8,44

0,92
0,70
0,60
0,57
0,69
0,56
0,51
0,97
0,55
0,59
0,72
0,42
0,38
0,60

1,03
0,78
0,80
0,76
0,74
0,59
0,54
1,03

0,3069
0,3069
0,1727
0,1727
0,3535
0,3203
0,3203
0,4092
0,6012
0,2523
0,2523
0,2764
0,1111
0,1236

1,06
0,65
0,64
1,30
1,01
2,05
1,04

1,36
0.2Z0,71—
3,03
Est.
5,26
5,47—

8,60
6,51
5,61
5,32
6,44
5,21
4,77
9,04
5,15
3,50
6,73
3,97
3,59
5,58

49,42
30,37
30,07
60,62
46,93
95,39
48,54

0,05
0,010,010,05
Est.
0,02
0,04—

0,00
1,37
0,17
0,01
0,02
1,25
0,15
0,29
0,08
0,19
0,79
0,72
0,10
0,31
0,03

68,13
99,04
61,23
64,14
73,11
50,00
43,94

1,46
2,13
1,32
1,16
1,58
1,07
0,94

79.510

0.02

2.04

0,50

5,54

0,59 1,02

0,1804

61,34

1,32

30,30
69,61
46,47
47,40
94,31

0,65
1,50
1,00
1,02
2,03

61,59
71,34

1,32
1,53

0,90

0,0023
0,2260
0,2260
0,3209
0,1305
0,2425
0.1597
0,1597
0,1027

0,25
0,38
0,18

0,2163
0,2163
0,3204

79,31
64,05
58,68

1,71
1,38
1,26

27,24
27,98
73,19

0,58
0,60
1,57

1,00
0,96
0,87
0,89
0,83
0.83
0,38
0,35

0,6418
0,6418
0,1434
0,5304
0,3329
0,3329
0,3792
0,3152
0,2108
0,2108
0,4623
0,3188
0,4450
0,4450
0,1516
0,1516

31,66
36,90
45,98
94,88
41,70
49,70
40,33
26,98
97,56
97,56
46,15
44,11

0,68
0,79
0.99
2,04
0,89
1.07
0,87
0,58
2,10
2,10
0,99
0,95

1,01
1,06
1,17

L
Light o/p
0,94 0,90 ÕM ÕiÕÕ <M>3~
L. Americanas o/p
2,40 2,40 2,45 2,40 2,42
LTB o/p Ex/Div
2,45 2,55 2,55 2,45 2,50

_m_

Met. de Aços p/n End. ,, 0~Ã3 <M3 (Ü5 <M3 0,43
Mannesmann o/p
2,60 2,70 2,71 2,55 2,64
Mannesmann p/p
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Marcovan o/p
0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Marcovan p/p
0,87 0,97 0,97 0,87 0,92
M. Barbará o/p Bx/DBn 2,10 2,28 2,28 2,10 2,28
Metalfiex, p/p c/div
1,50 1,71 1,71 1,50 1,67
Metalflex, p/p ex/div .... 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53
Metal Leve, p/p
3,65 3,70 3,70 3,65 3,70
Mendes Jr., p/p ex/dv ... 3,10 3.10 3,10 3,10 3,10
Mesbla, o/p
1,40 1,38 1,40 1,37 1,39
Mesbla, p/p
1,65 1,70 1,70 1,65 1,70
M. Fluminense, o/p
1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Metalon, o/p
0,40 0,40 0,41 0,40 0,40
Mundial, p/p
0,73 0,66 0,75 0,66 0,69

0,78
0,96
0,63
0,41

N
Nova Amérlcn,

o/p

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

P
Pafisa, p/n end
0,40 Õ4Õ ÕÍ4Õ Õ4Õ ÕJÕ
Petrobrás, o/n ex/b/s .... 2,95 3,10 3,20 2,95 3,07
Petrobrás, p/n ex/b/s .... 4,60 4,60 4,72 4,60 4.61
Petrobrás, p/p
6,75 7,05 7,05 6,75 6,93
Paul. F. Luz, o/p
0,83 0,84 0,85 0,82 0,83
P. Eauinam., p/p ex/d .. 1,07 1.08 1,08 1,07 1,08
Pet. Ipiranga, O/p
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Pet. Ipiranga, p/p
1,20 1,20 1,25 1,20 1,22
P, Ind, Bangu p/p
0,50 0,50 0,50 0,50 ,0,50

17.000
225.162 0,10
6.489 0,32
330.281 0 21
151.960 0,012.000 0.06
1.400 Est.
28.380 0,02
89.000 0,01

Ref. União, o/n
0,92 0^92 ÒT92 0^92^ Õ$2
Ref. União, p/p ex/bn ... 1,40 1,40 1,40 1,35 1,39
TI"' Mangnlnhos o/n Ed.
0,95 1.05 1,05 0,95 0,98

10.500
23.049
1.50O

Samitrl, o/o c/div
5\ÕÕ 5\4Õ" SÃÕ 5fiÕ 5Ü9
Samltrl, o/p ex/dlv
4,90 5,30 5.30 4,90 5,14
Supergasbrás, o/p
0,70 0,74 0,74 0,70 0,71
Soe. Inst. Téc, p/p
1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Sondotécnica, o/p ex/d .. 1.20 1,20 1,20 1,20 1,20
Sondotécnica, p/p ex/d .. 1,48 1,60 1,60 1,48 1,55
S. Admirai, p/p
1,60 1,73 1,73 1,60 1,72
S. Cruz o/p
2,82 2,75 2,82 2,75 2,78
S. Nacional p/p c/D
1,70 1,75 1,80 1,70 1,76
S. Nacional p/p Ex/D .. 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
Sid. Palns, p/p ex/dv ... 3,50 3,35 3,50 3,35 3,36
Sid. Riograndense, p/p .. 2,30 2,45 2,45 2,30 2,38
S. José o/p
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
S. José p/p
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
S. Lanari o/n End
0,48 0,48 0,43 0,48 0,48
S, Lanarl p/n
0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

44.623
4.659
24.300
3.C00
6.000
117.100
22.000
107,883
44.656
2.803
49.000
90.800
6.000
8.000
1.000
23.000

3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
3,90 3,90 3,90 3,90 3.90
0,52 0,55 0,55 0,50 0.52
0,64 0,66 0,69 0,63 0,66
0,95 0,95 0,95 0.95 0,95

43.600
58.500
17.000
28.000
2.500

UBB, o/n
1,00 l.CO 1,00 1,00 1,00
UBB, p/n
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
UBP, p/p ex/sub
1,05 1.09 1,09 1,04 1.05
Unipar Obrig., c/dir
330,00 330,00 330.00 330.00 330,00
Unipar, o/n end
1,15 1,18 1,20 1,15 1,17
Unipar, p/n end
1,50 1,58 1,60 1,50 1,56

1.420
2.631
51.000
23
14.136
155.200

3,00
7,10
4,09
1,62
1,77

2,63

Tecnosolo. o/p
Tecnosolo, p/p
Tibrás, o/n end
Tibrás, p/n end
T. Janér, p/p

u

—
0,04 173,91
3,36
4,38
13,68
7.45
0,18 20,39
3,12 14,53 21,59
1,19— 0,80
6,36
O,01
4,45
5.88
Est. 0,00
5,32
1,66
0,21
7,63
2,04
0,28
4,86

18,70
1,46
2,19
2,32
0,68
0,47
0,57
0,82
0,52

0,82
1,23
1,30
1,00

28.08
0,60
83,23 1,79

Est.
0,01—

Est. 0,06
0,71— 0,20
—
0,00

4,25
6,42
3,05

0,45
0,69
0,32

0,17
0,29
0,01
Est.
0,03
0,07
0,15
0,06
0,05

3,45
5,97
1,42
Est.
2,56
4,72
9,55
2,20
2,92

0,05
0,07
0,05
Est.
0,01—
0,05—

1,44
0,15
0,10
0,03
0,03
1,15
0,24
1,90
0,49
0,02
1,51
1,04
3,03
1,37
2,56 0,07
Est. 0,10
2,04— 0,00
10,00— 0,06

7,93
8,00
4,95
3,20
3,60
4,65
4,53
8.81
8.34
7,96
7,26
7,46
4,49
4,49
3,16
2,96

0,85
0,86
0,53
0,34
0,38
0,50
0,48
0,94
0,89
0.85
0,78
0,80
0,48
0,48
0,34
0,31

0,17
0,02
0,03
0.02—

—
4,55
4.00
4,76
2,06—

0,93
1,44
0,05
0,11
0,01

7.52
8,73

0,80
0,93

5,21
5,21
3,47

0,01
0,03

Est. 0.00
Est. 0,01
2.94 0,33
0.04
0,86 0.10
1,96
1,53

310
223.857
3.394
2.000
1.C00

Est.
0,17
—
Est.
0,02-

Est. 0,00
2,45 10,09
—
0.08
Est. 0,02
1,11— 0,01

14,36
17.60
10.17
6,12
6,68

20.600

0,02-

0,75—0,34

18,61

Est.
Est.
0.03

3.93

0.4466
0,4466

0,42

—

0.2414

47,27
49,25
54,28

0,36
0,36
0,38

0.54
0,34
0,57

0,1918
0,1918
0,1918

97,08
60,97
40,54

2,09
1.31
0,87

42,85
39,19

0,92
0,84

0,2437
O.402O
0,4020
0.2646
0,2646

36,84
40,00

0,79
0,86

38,73

0,83

0,1413

56,80

1&

V

2,00

Vale, p/n ex/d/b/s
3,50 330 3,50 3,50
Vale, p/p c/d/db/s
7,00 7,20 7,20 7,00
Vale, p/p ex/d/b/s
4,02 4,10 4,15 4,02
Veplan, o/p
1,70 1,53 1,70 1,53
Veplan, p/p
1,61 1,90 1,90 1,61

1,54
1,89
1,09
0,65
0,71

w

I
Imbituba

—¦¦¦¦¦..¦¦

Abf,

INFORMAÇÕES

R
38,80
36,11

155
'—

TÍTULOL

_____

~

A' Arnaud p/p Ex/Div. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 4.000 Est. Est. 0,04 o\Í7 055 053 Ò1477
2Basa o/n
1.21 1,15 1,21 1,15 1,21 37.980 0,01 0,83 0 29 8,8 0
001 0 13
Banco do Brasil O/n
16,00 16,60 16,90 16,00 16,90 171.866 0,90 5,02 1844 1104 118 118 153023
Cí.e£- I,nV-E.P/,?,.C/D ••• 2'25 2'20 2'25 2-° 2'25 20.000 003 135 0,28 3
0 5701
94
042
n
Baneba P/n Ex/Div
2,05 2,00 2,05 2,00 2,05 14.030 0.05 2 50 018 8 64 0
92 0 90 0 237
B. Est. Ceará p/n
1,60 1,60 1,60 1.60 1,60 1,000 Est. Est. 0 01 304 032 031 05262
'
Banestes o/n Ex/D
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 500 Est. Est 0 00 492 0 52 0 5
s
BEG o/P Ex/Div
1,63 1,60 1,63 1,55 1,63 5.699 Est.
0,05 6,80 OW 0
7o
0
394
Be SOO/P c/DBon
3,10 3,23 3.24 3.07 3,24 480.114 0,11 3.51 9 87 7 24 0
0
87
04472
Belgo o/p Ex/DBon
2,40 2,25 2,25 2,40 2,55 195.000 0,18 7,59 3,15 7 60 0
0 33 4
0
Banespa o/n .
2,15 2,05 2.15 2,05 2,15 69.425 0,01 0,46 0,94 6,36 oiea 0,66 0 3380
& Halles Com. Ind. p/n
1.80 1,80 1,80 1,80 1,80 2.520
0 02
—
_
_
B. Halles Inv. o/n
3,08 3,28 3.28 3,08 3,28 1.037 0,10 3 14 002
_
_
_
B. Halles Inv. p/n
3,20 3,40 3,40 3,10 3,40 10.166 0,24 759 o'21
_
_
_
B. Nordeste o/n Ex/DBS 3,15 3,30 3.30 3,15 3.30 2.730 0.11 3.44 0,05 948 101 0
9B 03479
B. N. M. Gerais p/n .... 1,10 1,00 1.10 1.00 1,10 2.200 Est. Est. 0,01 2,62 028 027
0 4185
*•
°/n
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
150
0,257,69-0,00
4,24
0
45
044
0700'
Çeal
Bradesco
0.00
5.82
0
o/n
2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 600
62 o'60 0OT
Bradesco p/n
OOO 580 062 0M 03637
2.11 2,11 2,11 2,11 2,11 10
Brahma o/p
1,45 1,50 1.50 1,45 1,50 22.046 0,06 4,16 0,20 701 075 Ml oVlR
Brahma p/p
1.70 1,70 1.70 1,65 1.70 60.182 0,03 1,79 0,64 795 o'85 126
'_ 0213a
Brahma M. Gerais o/p ,. 0.99 0,99 0,99 0,99 0,99 3.117 0,01— 100—0 01
'_
_
B. Real Inv. o/n
o!oo
164
0
11.00 11,00 11,00 11,00 11,00 16
6 6700
17
B. Roupas o/p c/Div
1,05 1,05 1.05 1,05 1,05 5.000 0,01 0,96 0 03 790 084 112 o'^
B. Roupas o/p Ex/D .... 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 3.125
0,01 744 080 106 OnÜÒ
B. Roupas p/p c/D
1.05 1,05 1,05 1.05 1,05 1.767 0,01 0,96 0,01 790 o'o4 l'l2 o'l3'9
B^Roupas p/p Ex/Div, .. 0,09 0,99 0,99 0,99 0,99 11.975 0,01 1,02 0,07 7 44 o'r9 l'o8 o'l3'9

"' ""

OPERAÇÕES A VISTA

DO' MERCADO

0,2003

106,81 2,30

W.

Martins,

o/p

2,65

2,65

2,65

2,60

2,00

—

n rrv;~)

[ffl

Mercado de Balcão
Foram negociados, ontem, no mercado de balcão, 52 mil títulos, no
valor de CrS 55.065,00.
O mercado apresentouse com bastante ofertas
e houve realização de ne
gócios com apenas dois
papéis: A. Portella e Socie Comercial. Nas ofertas do dia. destacaram-

se: Fabril — CrS 0.20/
CrS 0,23; A, Portella —
CrS 1,20/CrS 1.22: Arte Nova op — CrS 4.00;
Caemi — CrS 3.40; Ciquine Alimentos — ...
CrS 0,40: Ciquine Pe-"
troquímica — CrS 0.52;
Datamec pp — CrS 0,70;
Dominium ants. — ...
CrS 0.30; Novas — ...

CrS 0.55 CrS 0.60; Denison pp — CrS 0.45; Gipsum — CrS 0,50; Lustrene — CrS 3,90: Paskin pn — CrS 0.85; Sisal — CrS 2.10 e Socie
Comercial — CrS 0,50.
No Rio. dois foram os
papéis negociados: A.
Portella — 42 mil ações,
ao preço mínimo de ..

CrS 1,18 c máximo de
CrS 1,23; e Socie Comerciai — 10 mil títulos, ao
preço médio de Cr$ 0,48.
O mercado de balcão
de Porto Alegre apresentou-se com as cotações idênticas às de sexla-feira.

São Paulo
Cornp. Vciul.

Empresas

A. Portella
América Fabril
Caemi
Denison Zenltli
Datamec
Dominium
Caut
Nov. .
Dominium
Caiit
An*. . .
Glpsun .
Norte Gás Butanò
Kovopnn

1.13
O.20
3,50

1,25
0,22
3,IU)
0,10
0,70

0,55 0,53

Slsal
Soclc Industrial
Soclc Comercial
Varli; nn
Conslsa

2,12
0/.10
0,51
0.58
1,35

2,10
0,48
0,5(i
1,20

Belo Horizonte
Comp. Vend.

Empresas

0,43
0.150
7,00
0,60

A. Fabril
Caemi
Dominium
Paskln pn
Sermeco
Socie

Máx.

Fech.

0,20

0,57
0,70
2,10

Nov.

0.40

0,22
3,50
O.G'1
O.8O1
2.20
0,50

Bolsa de Valores de São Paulo
BANCOS
Nome

tia

Arão

\liert,

Min. Máx.

Fecli.

Quant,

Ose.

Méd.

Nome

da

AçSo

Aliorl.

Min.

3.59
2,55
1,60
1.20
1.41
1.25
1.66
1.56

3.59 3.59 3.5!) 1.000 3.59
9,5
2.55 2,55 2,55 100 2,55
0.7
1.60 1.60 1.60 12.300 1,60 -1.30 1.30 1,30 100 1,30 -(- 3,1
1,41 1,41 1.41 9.200 1,41
0,7
1.25 1,25 1,25 700 1,25
0,7
1.6S 1.67 1.67 263.000 1.66 ¦- 6,7
1.56 1,56 1,56 17.500 1,56 =

Meie, S. Paulu pp c/02
Merc. S. Paulo pn

1,15
1,15

Ul
1,15

Ul
1.15

36.900
L15
1.15 700

ÍTÍ5
1,15

=
=

Nord.

3Í20

3.18

X2~Õ

3,20 '

12.500

ãXfl

-j-

0.9

0,83

ÕJH

<Ts5

085

4.200

ÕÜ5

—

1,1

3,50
3.35
11,21
15,55
15.55

3,50 5.100 3.50 + 2.9
3.33 2.500 3.31 + 3,4
11,21 100 11,21 — 0,3
15.55 5.900 15,53 —
15.55 5.900 15,55 =

A

Quant.

Méd.

Osc.

I

Amazônia on
América Sul.
Ant. Queiroz
Auxiliar SP
Auxiliar SP

pn
pn
rn
pn

1.14
1,14
i.t"1 1.00
1.1."' 1.15
1.00
1.00

1.0!
1,81
!.."1
1.50
1.43
1-;.1
:.4!1
1.4,",
2.14
2,05
15.65

1.00
"l.OO

12.2i:0
õ.fiflO
200
7.400

1.00
1,00

1,22
1,00
1,15
1,00
1,00

13.300

1.61
1,51
1.40
1.4!)
2.li)
2.15
10,30

1,61
1,50
1.40
1.43
2.1-1
2.10
16,10

500
600
57.200
111.300
¦ 5.700
23.000
103.400

1,00
1,15

1,16
1.00
1.15
1,00
1,00

-

1,7

Inv,
Inv,
Inv.
Itaú
Itaú
Itaú
Itaú
Itaú

B
Eandeir. Com. pn
BMG Bco. Inv. pn
Brad. Invest. on
Brad. Invcst. J)n
Bradesco on
2.14
Bradesco pn
2.15
on
.'..
16.00
Brasil
~~c~

•r 10,2
1.61
1.110
0.6
1.30
0.6
1.40
2,0
2.17
2,3
2.13 -f 0,!i
16.40 4- 2,8

Brasil on ....
Unviest on ,
Univçst pn ,
América pp
América on
América pn
invcst. pp ..
Invcst. 011 ..

'
Brasil

on

__^
Com.
Com.
Com
Comi.
Comi.

e Ind. SP pp e/02
e lad. SP on
r Ind, ¥1' pn
Brasul on
Brasul pn

~T~

,

~

TÕÕ
1.70
1.00
1.40
1,05

1.00
1.70
1,00
1.40
1,05

1.00
1.70
1,00
1,50
1,06

1,00
1,79
1,00
1,50
1,06

3.500
300
0.400
37.000
10.000

1.00
1.70
', .00
1.43
1,05

F.eon. Bahia on
Kst. R, >:. Sul on
Fst. S. Paulo on
KM, Sta. Catarina pp F,
F.st. Sta. Catai,na pn A

1,44
1.44
3.00
3,00
2.20
2.20
3.10
3.10
2.43
2.45

1.00
3.00
2.30
3.10
2,45

1.60
3.00
2.30
3,;o
2,45

2R.0O0
3.000
1.000

1,50
3.00
2!'!
3.10
2.45

Francês Brás. cn
Francês Ital on

1.23
1.C0

1.25
1.00

1,25
1,00

5.100
12.700

1.25
1.00

1.400
400

•r

0,0
1.1

Fort.

1.3

Real on
Real pn
Real de Inv.
Real de Inv.
Real de Inv.

Brasil

pn

_R

6.2

3.40
3.23
112:
15,55
15.55

on
pn
pn

3,40
3.23
11.21
15,55
15.55

s

1.3
3.7
2.0

S. Paulc. 011
S. Paulo pn
Tozar. 011

1,:;;
0.91
1,0

1,35 1,35 1,35
0.83 0,90 0,88
1,05
1,05
1,05

l.oo1
l.oo1

LÕÔ TÕ1 ÍTÕI il.OCO LÕ1 —
1,00 1,00 1,00 15.900 1,00 =

6.000 1,35 + 4.6
6.000 0,89 — 1,1
100 1,05 =

u
1,25
1.00

União
União

Bancos
Bancos

pp c/C2
pn

1,9

1.2.1

Aceslta on div
Acos Inater op - 02
Aços VIII op .
iços Vill. pp B ...
Açúcar União i 'Oíl
Adminas pp
AO OS op c27 ,...
ACGS pp c/00 ...
Alpargtas op c 20
Alpargatas pp c/20
Antarctiea ou c 21
Amo pp e '53
Artex pp B e/40
Arthur Lange op .
Atma op
A tina po
Audi A d. Part po

! .00
1 00
2,7.")
2.20

(1.50
1.57
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o.r.i
1.54
0,35
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33.200
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+
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CTB on
CTB pn
Cacique on
Cacique pp
C&s.i Areio op r 03
CBITM op
CBV rnds. Mec. pp
Cemig pD c.'02
Cerv. Pérola pp
Cesp op c/02
Cesp pp c/03
Cidiunar op
Cim. Gaúcho pp c/04
Cim. Itaíi pp c/22
Cim. Ilaú on
Cim. Paraíso op
Cimaf op
Cobrasma op
Cobrasn.a pp
Colorado op c/07
Colorado
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1.50
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Comi. B. Campo op ...
Comi. B. Campo pp ...
Confrio pp B
Cons. F,r. Eng, on
Cons. Br. EnB. pn
Const. A. Lmd. op c'03
Const A. Lind pp c/03
Constr. Beter op
Consiil pp A 24 '24
Cônsul pp B c
Ccnsursan op
Con sursan pp
Copas op
Copas
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60
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2 30
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Deca pp
D. F. Vasconc. op ..
D. F. Vasconc. pp ..
Diâmetro Emp. oe ,
Diâmetro Emp. pe .
Dlnamo Café op ..
Dist. Ipiranga pp ...
Does Santos op V
Dreher op
Duleora op cC9
Dulcora pp A c'03 .
Durntcx pp c ::i ...

1,40
1.00
1.06
1.25
1.30
0.66
2.00
1.70
9>

Ecisa op c/')4
Frisa pp e '01
Klekeiroz op
Fmbrava oo e 07
Enibrava pp <¦ 117
Enbasa op e'0t
Enbnsa pn c 01
Engesa pp c!7
Eou pesca op
Ericsson op c 05
Estrela op c/65
Estrela pp c 63
Etcrnit Brás. op c/03
Eucatex op

1,40
,45
1 50
',20

FNV op
FN'V pp A
FNV pp A
F;.tor pe c >j
Fer. L,.im. Brás. op c/30 .
Fer. l.am. Brás. pp c, 30
Ker. Villíircs op
Ferro Brás. op
Fertlplan op c/03
Fertlplan pp c 03
F;n. Bradesco 011
Fm Bradesco pn
Fm. Bradesco pn r!:r. ...
Ford Biasil c 11
Ford Brasil pp c/31
Fund. Tupy 00 c Jl
Fund. Tupy pp c '44
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j ,:;7
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Ofi.i
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1.20
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1.52
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0,80
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0.85
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1.52
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1.000
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0.000
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57.500
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8.800
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51.500
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7.C00

1.000
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1.115
1.84
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1,61
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1.01
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404.00(1
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2,33

0/3
0,50
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0,53
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17.000
1.200
15.500
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.07
1.85

7.100
3.000
2.200
3.200
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(135
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1.0 1
1,(6
1.27
1,30
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2,00
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1.9(1
0.32
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1.77

4.000
2.000
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10.000
1O.0II0

29.000
46.300
38.200
10.000
10.300

5.900
21.300
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8.500

13.000
27.0(10

Heleno/Fons. oa c/02
1'i'Kli oe

1.73
ü.70

1,73
2,65

IAP op e/04
Ibesa op
Ibesa pp
Icopasa op
Icopasa pp
lüauçu Café pp
Ind. Herlng pp A c/12
Ind. Villares pp B ...
Isam op
lsam pp
Itap op c/02

3,00
0.45
0.61
1.21
1.22
1.3)
".07
4,00
".84
0,88
1.47

3,00
0.41
0.64
1,21
1,22
1,23
0,97
4,00
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0,88
1,47

KelsotVs op
Kelson's pp
Keralux op c/16
Kibon op

o.no
1,01
2.7 4
0.60

0,80
1,01
2,74
0.6O

0,83
t,10
2,94
0,60

0,83
1,01
2,94
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35.200
8.000
227.000
8.000

0,80
1,07
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I.. Tel. Brás. op c/36
I.acta on
Lafer op
Lnfer pp
I.onaflex op c'02
l.onaflcx pp c;02

2,40
0,42
1,18
1.26
1,44
1,51

2,40
0,42
1,18
1,26
1.44
1.51

2.63
0,42
1,18
1,34
1,44
1,51

2,63
0,42
1,18
1,31
1,44
1,51

245.900
10.OCO
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3.50O
3.500
9.500

2,59
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1,18
1,28
1,44
1,51

1,45
13.7
1.28
2,55
2,50
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2.15
l.O:)
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2.10
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1,22
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1.05
0.29
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1.35
1,20
2,55
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0.90
0,85
2.15
0,95
1.63
1.75
2.10
3.75
3.72
1.22
1 66
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0.83

1,45
1,41
1,23
2,77
2.50
0,99
0 97
2,15
101
1,71
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2,15
3.75
4.00
1.22
1.67
1.70
0.90

1,45
1.41
1.25
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1,70
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1.67
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3.50(1
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3.000
5.000
82.800
12.000

1,45
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1.24
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1.00
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2,71

1.73
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B
Rardella op r 03 . ..
Bardella pp c/03 ...
Baumer op e '03
Bel?o Mni. op ?,/D .
Benzcnex op c 01 .
Bcnzenex po c'04 ,.
Bérgamo pp
Blc. ^lor.ark op c 0;
BMG Flnanc. on . .
BMG F-inanc. pn ..
Bralima op
Brahma pp
Brasmotoi op e/4!)
Braspla op e/15 ...
Braspla pp c 15

I

03
2.3
8.1
l.C
0.2
4.3
0.0
0.4
0.2
0.6
2.5
1.8

40
1.2 '
4.0
0.7
3.1
2.2

5.4
1.2
0.6
1,8
0.6

5.8
2.9

—
+
+

2.4
5,9
7,8

8,3
8,6
9.2
4,9
0,6

M
Madeirit pp 1;
Magnesita op c/07 ....
Macneslta pp A c/03 .
Manah op
Manah pp
Marcovan op
Marcovan op
Mec. Pesada op c/03
Melhor. S.P. 00
Mcsbla pp
Met. A. Eberle pp c/01
Met. Barbará op
Metal Leve op c/"2 ..
Metal Leve pp r/02
Mctalflex op div
Metalfie:: pp div
Moinho Sant. op c/55 ..
Múv. Aco Fiel op c/01

2,1
-)- 2,9
0.8
!- 8,7
7.7
9.0
-•- 3,8
1.1
4,1
-!- 6.5

7

1,0
1.2
9.7
1.0
7,9
10,1
1.7
2.3

1,3
!.0
0,9
1.5

Olerol pp
Ornlex pp
Oxigênio Brasil

106
1,06
1,06
l.oo
2.000
106
2.15
2.15
2,15
2,15
3.000
2,15
op
1.13 1,15 1,13 1,15 4.600 1,15

=
+

4,5

R.O
4,1

1,44
1,45
1.55
2.20
2.20
1,45
1,4b
1.75
0,116
2.40
0.99
1.09
0,85
1,40

9.0

0,45
0.60
0.60
1.01
1,85
1,84
0.50
1.59
3.:;;í
2.68
1.61
1.7a
0.53
0.71
0,52
2,39
2,60

9.7

3.1
7.4
7.1
2.9
0,8

0.7

10,1
10,1

10.0
1.4
0.2
8.1

Segundo informações da sua diretoria, 110 decorrer dos
seis primeiros meses desà ano. as vendas de noras colas c/os
três fundos de investimen'o administrado pelo Banco de Investimento do Brasil superaram os resgates cm mais de ...
CrS 5 milhões.
Os rcsidtados obtidos pelos carteiras de títulos no semestre possibilitaram ao luudo Crcscmco pagar ditas distribuições em dinheiro, totalizando CrS 0.09 por cota, enquanto
o Condomínio Crescinco léalizoii uma distribuição no valor
de CrS 0,08 por cota.

Corretora

0.43
0,52
0.43
•'.44
2.51
0,92
2.80

0.6
3,3
4,7
0,4
3,3
3.7

Denasa

O Bafico Denasa de ínuestünenío inaugura. 110 próximo
dia 22 de «gosto, a nono sede da filial de São Paulo. A sede
de
fica localizada na Rtta da Consolação, 3G8. A cerimônia
inauguração será às 18 horas, quando será oferecido ura
coquetel aos presentes.

10

1,55
1.75

1.6"
1,36

1.55
1,77

26.700
21.300

/mercado de capitais

1.50
1,81

1,2

5.2

Cosigua

Equipamento clétrico-Cetrônico destinado à montaça
do laminador da Companhia Siderúrgica üa Guanaba
Cosigua, acaba de chegar ao Rio à bordo do navio lágaj^ do
Lóidc Brasileiro. Na segunda-feira última, o cquipaiw/fco começou a ser transportado pura o parque indastrioM^rCompanhia, em Santa Cruz, onda será instalado. O irçuipamento
foi adquirido à Brown-Bovcry-Budeu, da Alemanha, e foi
construído de acordo com a fiais moderna tecnologia 110 setor. Até o fim do ano estarío cm operação as unidades da
«sina que na primeira fase da primeira etapa produzirá
250 mil toneladas cie nço anuais, cm fornos elétricos.

Cordeiro Guerra
Inicia a partir deste mês 19 nouos empreendimentos!
numa área total de 228 mil metros quadrados. São edifícios
comerciais c residenciais, com projetos aprovados, destacoudo-se o Shopping Ccnter de Botafogo e o Hotel Intentactoial.
em Copacabana. Os terrenos onde serão erguidos os edificios já pertencem a empresa, que registrava no último balanço CrS 12,7 milhões em terrevas para 'incorporação a curto
prazo, e CrS 20.4 milhões, a lovgo prazo.
A H.C. Cordeiro Guerra, deverá apresentar, no 2.° semestre do exercício (primeiro semestre do ano), resultado
puramente operacional superior a 2 veles o do 1." semestre
do mesmo exercício, quando assinalou mais de CrS 4 milhões..
O balanço anua! da empresa, a ser encerrado em 30 de junho, será divulgado em breves semanas.

Concurso
A Bolsa do Rio, através seu Departamento de. Informações Públicas, comunica que a entrega dos trabalhos sobre o
Jí Concurso Universitário cie Monografias, cujo tema é o
Mercado de Capitais e Desenvolvimento Econômico (análise
crítica), devem ser entregues àquele departamento, na Praça
XV de Novembro, 20 — 1° andar, no período de 11 a 18 de
setembro deste ano.

Ç /IssemblèJãiT)
Banco do Brasil
O Banco do Brasil realizará amanhã a Assembléia Cerni
Extraordinária para aprovar o aumento do capital de ..
CrS 1.080 milhões para CrS 1.800 milhões. O aumento será
realizado mediante a distribuição de 50 por cento de bonificação, correspondendo a CrS 540 milhões, e subscrição de
1CG6 por cento, correspondendo a CrS 180 milhões. Os acionistas terão direito a uma ação nova para cada duas possuídas e poderão subscrever uma ação para seis anteriormente
possuídas.
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V,'açner pp c/02
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Zanlnl op c/04
Zanini pp c. 04
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O Banco do Estado de Santa
Catarina S. 4. iniciará no
d,a 28 de agosto o pagamento do dividendo rela,u0
o
n
rosemstre deste ano à razão de CrS
0,06 por arão, cafcZdo
| pro-rata-temporis, sobre ns ações do capital de Crs 30 ScTes
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1,15
2,15

1,01
1.29
1,85

1,01
1.20
1,83

1,02
1.22
1,85

Sabrlco op c/02
S<imcil op c/04 .
Kamcll pn c/04
Snnderson Br. 00
Sanderson Br. pn
Snvena cn
Senin on c/02 ...
Slam ütil op ...
Sld. AconoM > ppA r/n4
Sld. Nacional ppB div.
Sid. Rlojr.ind r? c/0C
Slfco Brasil op t/03
Solorrlco cp c/07
Solnrrico pp c/0'
Sr.pave op c/02 .
Sopavc op c/04 .
Sopave pp e/02
Sopave pp c/04
í-ouz.i Cruz. op .
Sudeste 011 c'04
Sudeste pp c/04

0,81
2,20
2.05
3,18
3,18
0.80
1.41
0,80
1,20
1,65
2,35
1.2!
2.50
3.00
3,4 1
2,0*i
4.00
2.6-1
2.75
2,18
3.20

0.81
2.20
2,00
3.18
3.18
0,30
1.41
0,80
1,15
1,65
2.23
1.21
2.50
3,00
3,40
2.05
4.00
2.60
2,70
2,10
3,10

0,09
2,25
2,10
3,18
3,13
0,82
1,43
0.35
1.20
1,80
2.5'1
1.21
2,50

T. J.iner nn
Tecbnos Hei.

Tel. 13. Campo pp
Transbrasil on ...
Transparaná ppA (
Trar.-paraná ppA <
Trarsparaná ppB ,
'Iransparaná
ppB c

1.91
2.04
3.91
(1.7!
n,79
1.61
1,5!
1,66
1.48

Ultralor pp
Unlpar 0C

1.00

0,77
0.05
0.95
0,80
0,31
0,81
1,20
1,34
fi,75

Pir. Brasília op
Plr. Brasília pp
Pirei li op c/20
PirelU pp c/20
Pias. Koppers op c/ I
Piás. Koppcis pp c/Ji
Prnsdôelmo pp c/01
Real Cia. Inv on
Real Cia, Inv. pn .
Ro;sl Serviz op c/03

lhebo

oe

3,00
2,00

24.000
1.00O
60.500
20.300
13.300
1.500
1.700
17.700
338.700

261.300
18.000
2. OCO

54.000
68.400
21.200

op

.

:-p

3]oO

69.300

3,18

5,5
3.1
5,6
9,4
15,0
5.4
1,4
2.5
4,6
0,9
10
1,8
1.5
8.1
4,1
1,4

10,0
5.1
3,2
2.9
5.1
0,8
+

0.6

1.9
0,2
0,4
0.6

0,6
2.7
0,6
2,7

u

\'<Ue R. Doce pp USD
VepMn pp
Vulcabras pp c/03

Gemmer
A Indústria Gemmer do Bro.sil S. A. realizará, amanhã,
dia 10, «ma Assembléia Geral Extraordinária, às 14h30mtíi,
ria sede social da empresa, na Avenida Rotanj, 825, São Bcrnardo do Campo, São Paulo, para aumentar o capital social de
CrS 41.845 mil para CrS 48.121.808,00, mediante bonificação
de 15 por cento.

Adminas
Tem uma Assembléia Geral Extraordinária marcada para
hoje, às 9 horas, para aumentar o capital social de CrS 18
milhões para CrS 20 milhões, mediante 11,11 por cento de
subscrição pelo valor nominal de CrS 1,00.

( Dividendos)
Halles de São Paulo
A partir de hoje, a Halles de São Paulo Administração e
Participações estará efetuando o pagamento dos dividendos
relativos ao primeiro semestre de 1972, na base de Cr$ 0,06
por ação, contra a apresentação do cupão número 2.

Bates do Brasil
Iniciará hoje o pagamento de um dividendo semestral de 8
por cento cm dinheiro e a distribuição da bonificação resuítante do aumento de capital de Cr$ 24 ,140.005,00
para
CrS 27.588.577,00. O dividendo será pago mediante a apresentação do cupão número 2. A bonificação, de uma ação
para
cada grupo de 7 possuídos, será distribuída contra a apresentação do cupão iiP 3, o local de atendimento é na Rua Araújo Porto Alegre, 36, S/ 904, Guanabara.

PBK — Empreendimentos
A PBK — Empreendimentos Imobiliários inicia hoje o
pagamento dos dividendos relativos a 1971, na base de 4 por
cento por ação tanto para as ações ordinárias como
para as
preferenciais. O pagamento será efetuado contra a apresentado
cupão número 1.
ção

Polenghi
A partir de hoje, a polenghi S. A. Indústria Brasileira
de Produtos Alimentícios começará o pagamento dos
dividendos relativos ao exercício social de 1971,'na
base de OS 0 0(1
por acuo para o capita! de Crs 5.775 mil e pro-rata-tempo
is
para o aumento de CrS 2.275, aprovado na AGE de
vembrodoano passado, o pagamento será efetuado 26 de no
contra a
apresentação do cupão número ].

UBB
+
-f-

w

2,3
2,6
0,6

H
H, C. Cordeiro op
H. C. Cordeiro PP

>*

A Corretora Investbalsa foi adquirida no /ma! da semana passada, pelo Banco Mercantil do Rio de Janeiro, de propriedade do cx-Ministro Leonel Miranda.

V
Gabriel Gonçalves op .
Gabriel Gonçalves pp .
Garcia op c 07
Garcia pp A c/07
Gemmer Brás. op c/03
Goyana pp A c/1'.
Guararapes op c/10 ..

24.390
sil participo» com CrS
o
liquido
para
mil O lucro
mesmo período totalizou ..
CrS 10.824 mil. A participade
ção de holding foi lucro
por
t'rS 5.1-4 mil. O
ação do Grupo, cm 1371, foi
0...0
ttc CrS 0,48. contra CrS
cm 1970.
O capital Inlcffraltaado 'Io
milhões,
grupo é de CrS 63.5
nominal
valor
u
menos
que,
das ações rcòligadas, dá um
capital liquido dh empresa lider de CrS 40 milhões,
,\s principais rubricas do
demonstrativo de resultados
do Grupo Forsa para o primeiro semestre deste ano, são
as seguintes: vendas
CrS 49.436 mil; lucro bruto —
CrS 24.460 mil; lucro operacional CrS 9.133 mil; lucro IIquino antes do Imposto de
Benda — CrS (1.571 mil; Imposto de Renda pago no pcriodo — CrS 742.514,00; lucro
liquido - CrS 5.82!).0(12,00.

0.77
0,95
0,93
0,83
0.81
0,84
1,21
1.36
1.89
3,15
2,02
2,05
2,77
3,17
1,33
1,13
1,10
1,15
2,15

0,77
0,93
l.C)
0,35
0,81
0 84
1,25
1.40
7,00
3,15
2 05
2.05
2,80
3.20
1,40
1.15
1,10
1,15
2,15

0,77
0,95
1,00
0,80
0,8t
0,31
1.20
1.10
6.80
3 00
2 00
2.05
2.75
3.20
1,40
1.12
1,10
I 15
2.15

Panambra Sul pp c/04
Parnmount op
Part. Vai. l'V op ....
Paul F. Luz op
Per. Colúmbia op ...
Pet. Ipiranga op
Pet. Ipiranga pp
Pet. União pp
Fctrobràs pp c/03
Petrobrás on
Phebo op c/03

Ternosolo

1.3

G§

BIB

1.1

Nordon Met, op c/04
1,25 1,25 1,41 1,41 41.000 1,34 -j- 4,6
Nova América op
0,93 0,93 0,99 0,99 7.800 0,95 /

4.2
4.7

O balancete consolidado do
Grupo Forsa, que é integrado
pelas empresas, Ferragens c
Laniinação Brasil /holding do
grupo), Hcvca S. A. Iiulistria ile Plásticos c L'Atcier
Móveis S. A., relativo ao-^rimeiro semestre deste ino,
acusou um lucro liquido de
CrS 5.829 mil. O faturamento
do Grupo neste primeiro semestre foi da ordem de Cr 54
milhões de cruzeiros, cnquinto a venda liquida de prclutos atingiu a CrS 49.43G plil.
Para todo o exercício de
1971, o balanço geral coisolidado do grupo Forsa ajresentou um volume de verias
de CrS 85.212 mil, Oeste ital
a Ferragens Laminação Ira-

1,3
1,6

3.2

1.0
9.7
1.2

Grupo Forsa
lucra
5,8 milhões

•

COMPANHIAS

UU u

7.400
34.800

1,73
1,85

Desde ontem, a União de Bancos Brasileiros s
4 está
,mí:ando o dividendo n.'> in relativo ao primeiro semestre des/c ""f\,C"'r,""('° m ,mr dr ™ 0,12
para as ações ordinárias
! e CrS 0,13 para as preferenciais.

Besc

Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de
agosto de 1972

Dow Jo.ncs
atinge seu
maior níve

MERCADO ABERTO
O mercado de Letras do Tesouro
Nacional (LTN), abriu a semana registrando volume de operações de CrS
1.316.740 milhões. O mercado esteve
equilibrado durante todo o período com
negócios se concentrando principalmente nos papéis de vencimento em outubro e novembro.
As operações interbancárias com
cheques do Banco do,Brasil movimentaram recursos de Crfi 218.30(1 milhões
em mercado inicialmente procurado
com a taxa de rentabilidade anual a
15,00 por cento, passando a oferecido
com a taxa decrcsccndo para 13,80 por
cento.
V™-<*
Taxa (%)
Compra Venda
média média
1(V 8

10,00 8,00

23/
30/
00/
13/
20/
27/
04/1
11,' 1
18/1
23/1
(U/1
08/1

45
.70
25
05
14
15

45
,50
II)
3fi
40

43
.44
44
44
44
45

Agosto
Selembro ...
Outubro ....
Novembro ..
Dezembro ..
Janciro/73 ..
Fcverciro/73
Março/73 ...

35
35
35
35
35

1.52
1,55
1,60
1,65
1,65
1.70
1,72
1,73

O Índice industrial de
Doto Joncs alcançou o seu
nfvel mais alto em quase
quatro anos. cm conseqüência da forte reação altista
verificada na Rolsa cie Nova York, cm jornada do
grande atividade.

Leilão
Relativo ás ofertas de Letras do Tesotiro Nacional realizadas ontem conformo comunicado Gedip n.° 125, o
Banco Central ofereceu as seguintes
taxas de desconto: LTN — 91 dias —
min. 15.58ri a.a., méd. 15,00% a.a.,
máx. 15,60% a.a. — LTN — 182 dias
— min. 1561% a.a., méd. 15,63% a.a.,
máx. 15,03% a.a.

Obrigações
O mercado de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN),
abriu a semana com movimentação
normal e segundo a Andima as taxas
do rentabilidade mensal não sofreram
alteração.

FUNDOS MOTUOS DE INVESTIMENTOS
fvnao

Data

America do Sul
Âmbar
Aplllc
Áurea
Auxiliar
Andrade Arnaud
i Antunes Maciel
Anlitcc
Alterosa
Apoiio r
Apollo II
Araújo Viana ..
Atlas

Audi

Aymore

Valor
«ia Cot.
(Cri)

07-rn

Ult. Dtit.

Valor

(CrJ - Mês)

0,5!)
1.04
0,72
0.04
0.721
0,0044
1,37
1,05
0.7C4

07-08
OT-dS
07-os
in-07
11-011
O7-0J1
2.1-07
11-08
11-08
12-117
03-08
07-08
M-08

1,373
2.02
0.03

t„15
0,719

Fundo

Ilalles Emis. Novas
Hciriisul
0 02í
1,670
0.028
0.lr,05
0.S20
0 03
0.047
1,022
0.10

12-71

on-

3-72
12-71

0,1 (HS

,078
402
.507
.637
.087
."24
.070
.70->
.203
.714
.335
.055
.713
.7M
.735

0-72
8-71

5-71
5-71
4-71

B
BBI
Bradcsco
BCM
BMG
Bamerindus
Bahia
Bandeirantes ¦ BBC
Bandeirantes
firant Ribeiro ...
Banmérclo . ...
Baluarte
Bansulvest
Boston
Banorte
Barros Jordão ..
Bozano Slmonsen
Braclnvest ..
Brasil
Bancial
,
Bancial II

11-03
11-08

1,425
0.08
2,30
0.02
0.05
0.01
2,70
0.15
0,42
0.468
0.5"
0,80
0,04
0.B337
0,:232
0,81,00
1,572 . 0.0275
0.742
0.0275
0,496
0.235
1.4'i
2.76
0.248
1.00
0.10
0,792
0,01
0,068
0,074
0,10
1.234

10-oa

11-03
14-08
11-08
07-C8
14-08
10-01
07-OS
11-08

oo-nn

14-08
07-08
14-08
00-08
11-08
11-08
00-03

Ccpela.io
Caravello
City Bank
Crefinam
Condomínio Creselnco ..
Cédula
Cabral de Menezes
Corblnlano
Credicon
Crefisul (Cont. Garant.)
Crefisul (Cont. Capital)
Continental
Comercial Brasul
Correta
Coderj
Codepar
Cloade de Santos
Cotibra
Casval
Cresclnco
Creditum

14-08 1,1733
14-08
1,47
11-08 0.990
11-08 16,605
11-08 1.193
11-08 0,4909
07-08 0,73
O7-0S
1,38
07-03 1.01
11-08 50.810
14-08 37,924
07-03 0.54
03-0? 1.58
07-08 0,62
07-03 0,75
10-07 0.93
03-03 0,72
1,164
11-08
30-06 0,6796
11-08
1.828
1,56
11-08

Das Nações ,.
Delapieve . ...
Dinamiza
....

07-08
10-08
09-00
14-08
11-08
07-03
11-03
10-08

Dcnasa

Delfim Araújo
Dlnaval
Dale
Dale

1,27
1.017

o,w

0,965
1,158
0.93
0,700
0,679

07-08
11-08

Emissor
Econômico

Ü4
1,362
0,71
1,42
0,984
2,265

Faigon
Flney
Flman
Fiduclal
Fipa - Porto Aranha
FNO
FNA
Flbenco
Fundoeste
Flnasa
Fenícia
Fivap
Francrcd
Fipar

07-03
11-08
11-08
11-08
03-03
11-08
11-08
07-03
14-08
11-08
07-08
07-08
07-08
07-03

0,118
0,458
1,22
0,80
1,595
0.81
0,81
0,51
0,69

Geíisa
Glangrande
Godoy

14-08
07-03
07-08

0,676
1.12
1,25

,
,

1.77

0,1358
0,36
0.2334
1,00
0,08
0.10
0,10
2,01
2,00
0,06

12-71
6-72
t-72
3-72

110.134
22.337
25.4't!

53.6Í.U
1.108
16.638
¦

6-72
12-71
4-72
12-71
12-71

593
2.763
6.473

1.527
34.979
10.969
18.990
9.7SS
71.035
3.727
19.149
5.370
1.447

0-71
12-71
6-72
7-72
6-72
6-72
4-72
10-71
12-71
6-72
6-72

9.110
20.967
110.145
4.243
207.113
P48
1.387
2.760

3-72
0-71
3-72
12-71
12-71

1.840
16.195
26.197
1.868

0,910
0,45

11-08
07-08

Valor tio
Fundo

0.49
0,750

0.S1
O.OOtt

(Cr$ mlll
¦107
652

6-72
6-72

ICI Valorização
10-08
6.39
23 025
Tmpcrio
07-03
0.63
2 037 V-~\ * 3 C5"
HS Sabbâ
M-08 1.05 0.61 12-71 8.85a"
Ipiranga de Valorização .. 14-03 0.06 n.02i 12-71 16 "97
"aú
n-08
0,K7
190333

Interval
Investbanco
Invesbolsa

15-116 í.ao 072 12-71 i4rí>i
07-OS 2.04 004 2-7' 110014
n-03 1,3371 4.0693 6-7i" 658

Induscred
jocnne

07-03
07-08

0.87
0,15

O.Ofi
7-72
0.06
12-71

837
1 533

K
14-08

Lavra
T^rosa
Lar Brasileiro
Luso-Brasileiro
Levynvest
Libra
Letra

1.02

07-03
07-01
11-08
11-08
11-08
14-03
09-08

2,33

6.-71

5.414

1.53

OOl
0 652
2 027
0.677
0.529
0,339

0.05

1.132
8%

6-72

0.06

7.725
12!
14.804
1.528
4''6

1-72

0,010
0,03

12-70
3-72

AA
MM
Maíüano . ...
Mais--onave
Mantiqueira .
Minas Invest
Manter
Multiplic
Mercantil . ,,

1.129
OS)
1,1801
0S21
2.14
0 53
1,61
0,43
1.00
Oüt
1,0268

11-03
07-"3
14-08
10-ns
11-08
O'i-r.3
14-01)
On-08
07-08
in.oi

Marcklnvest .
Metropolitano
Montepio
MD

14-08
07-OS

0,1

10-71

13.040
2.070

6-72

13.572
!T5

6-72
12-71

47.050
1.1-0
3.142

0.02

0.22
0,11

11.230
0n(
0.01

1.493
I.014

1.72
6-72

9.457
262

1,12

N
Nacional
Nacional Brasileiro
Novo Mundo

0.982
0.643
0,467

14-08
14-03
11-08

0,042

12-71

5.305
480
3.219

Omoça
OGC

10-03
11-08

0,514
1,119

0.36

12-71

1,000
3.662

PEBB
Paulo Willcmsens ..
Pecúnia
Progresso do Brasil
Provai
Provlnvest
Paulista Socopa
Packinvcst

11-08
11-00
07-03
07-08
07-03
07-03
07-08
07-08

0.303
1,223
0 93
0,71
0,76
1.46
0,61
0.99

0,185
0.23
0,107
0.74
0.01
0.02
0.03
0.19

3-72
1-72
12-71
7-71
6-72
5-72
4-72
3-72

2.143
8.466
829
2.916
1.237
10.392
1.043
1.228

11-OÍ?
11-08
. 07-03
14-08
11-08

2.10
1,73
2 33
0.6G
0,900

0,02

11-71

0 02
0,05
0.16

11-71
4-72
12-71

130.020
909
10.286
2.808

07-08
07-08
07-03
07-03
07-03
11-08
07-08
07-08
07-08
07-08
07-0.3
07-03
07-03

1,13
1,26
0,01

0.02 3-72
0,15165 12-71

1.20
2.2,3

0.10
0,293

1.013

1.077
1.498
427
0.00

0,05

0,099
0.03
0.035
0,051
0,22

1.231

12-71

2.41ÍJ
122
398.433
7.975

6-72

1-72
1-72
6-72
11-71
12-71

4.C64
6.863
48.965
18.086
3.420
539
694

15.540
5,165

ÕÕ3 6^72
0,57
12-71

0,5661
0,05
0,103
0,17
0 05
0,002
0,005
0,06
0,05
0,117

"

10.932
24.106
1.345
38.017
3.'03
1.370
4.091
35S

6-71
4-72
6-71
12-70
12-71
5-72
5-72
6-71
12-71
12-71

0.22
0,0022
0,006

7-72
12-71
3-72

0,34
0,15
0.22

6-71
12-71.
12-71

16.337
40.773

635
003
2.521

1.489

1.350
920
C.80II

H
Ilalles
Haspa

Ult, Dlst.
(Cri - Mês)

(Cr$)

07-03
11-08

Krcscente
-

Valor
tto Cot,

Data

(Cr* mill

1,'0

n-oa

de

Fundo

0,015

161.123
692

6-72

Real
Real Programado
Reaval
Regente
Rique

RPI .
Safra
Santa Catarina
RR (Sodeni)
São Paulo - Minas
Souza Barros
Suplicy
Sofisa
Spinelli
Samoval
Sovai
SPI Cond
SPM Isolados

1,197
2,43
1,11
0,73
0.84
0.81
0,47
0.32

12.430

18.342
34.337

3-72
1-72

5.033
950
22.6-16

1.065
0,03
0.0726
0.11
0,05

3-72
7-72
9-71
6-72

10.116
3.4'2

1.353
910
2.714
923
766

~"
Tamoyo

7777777777777777771 íf-oa õTõár" 0,04 Ã^ã õTüm

Titulo

07-03

1,13

0,2163

12-71

058

~
Univest

11-03

União
Umslar
Umuarama

iTãi

òTítí

rwi

2wmí

11-08
0.984
4.60
6-71
6.743
11-Olí 24,73 3.889 6-71 3,080
11-08
0,381
1.751

_V

Vera Cruz
14-08 5M Í746 7-72 137767
Vila Rica
11-08
0,707
4.501
Vicente Matheus
07-OS 0.82 0,53 12-71 1247

_W

~~~

Walpires

07-03

0.07

0,06

3-72

2.065

FUNDOS DE INCENTIVOS (DEC. 157)
Fundo

Data

Valor
<»a Cot.
(Crí)

Águia
22-06 1,00
Aplik
07-08 0,94
M-03 1.301
Aymoró
Áurea (ex-Anhangilera) .. 07-08 2,07
Aplitcc
07-08 19.24
Auxiliar
07-08 0.65
Alterosa
26-05 1,300

Ult. Dlst.
(Cr$ - Mês)

Valor di
Fundo

Data

Fundo

(Cr$ mil)

0.045
0,15
0.08

0-72
12-71
12-68

0,10

7-71

240
116
3.210
1.382
1.427
4681.445

Valor Ult. Dlst.
Valor ao
&.i Cot.
Fundo
(CrJ - MSS)
(Cr»)
(Cr$ mlll

ICI
Induscred
Investbanco
Itnú
Ipiranga
Império

10-08
07-08
07-03
11-03
14-03
07-08

Letra
Levy

09-08
11-03

id ...7777777777777777777
Malssonave

07-08 0.70
14-os 2.6777

~~L

3.71
2,81
1,06
1.28
3.155
1.31
3,27
1,21 0,296

18.870 mil ações, por
18.300 mil dólares.

NY - Cotações
12-1/2
Allls-Cbalmers
Alumtnium of America 54
42-7/8
American Brands
Amrrican
Brcidcasting 79-1/2
32-7/8
Ameriom Can Co
American Cvanamid ... 35-5 8
Anacondn Company ... 13-1/8
21-1/3
Armco Steel
Altontlc Rechfteld .... 59-1/4
Bendix
46
Bethlehem
30
Bor-Warner
33-3/4
Burroughs
220-1/4
Cartepiílar Tmctor ,... 07-1/3
Chnre Manhattan
02-3/4
Chrysler
31-7/3
Co'i;;ite Palmoltte
82-3/4
Columbkt Broadíasting 62-:! 4
Deere & Company"
63-1/2
Dupont (E.I.) do Nemour
133-1/4
Eastman Kodak
141
First Nat. City
67-5/8
Ford Motors
CS-3/4
General Electric
69-1/4
Cirncra! Fiods
25-1'4
General Motors
77-5/8
'General Tire & Rubber 26-1/2
Gillete
.53-1/2
Goodyer Tire & Rubber 30-1/4
Gulf 011
24
Ingersoll Rand
66-1/8
lnter. Business Machlne 424-3/4
Inler, Harvester
34
Intcr. Tel. & Tel
54-1/2
Merk Company
ni-3/4
Metro Goldwyn Mayer 19-1/8
Menne.sota Mlnnlng ... 84-7/0
Mobil 011
05-3/8
National Cash Registei- 30-7/8
Pan American
13-3/4
Pepsico
38-1/8
Pfizer (Chás) ,....-...';7'"'?^3:/l"'Radio of America .... 37-3/8
Sears Roebuck .'
113-7/3
Shell 011
45-7 3
Singer
83
Stand 011 Califórnia .. 05
Stand, Oil Indiana .... 74-3/4
Stand, Oil N. JÕrüy
78-3/3
Studebaker
Wohtrlngten
48-1/2
Texaco
Tlmken Company

Catarinense , ....
Creditum
Crefinam
Creasul
Copcg
CCA Minas Oeste
Caravello
Crcdisan
Crescineo
Ccpclajo
Codepar

07-08
11-0.3
11-08
07-08
11-08
14-03
11-08
22-07
11-03
14-03
25-07

11-03
11-03

Decred
Denasa

2,60
0.763
2.54
3.37
1,015
0.600

0,90
3.041
1,26
0,84
0,73
1,227
1,19
1.67
2,55
2,663

2,36
2.95
24.883
2,53
1,43
1,451
1.02
1.563
2.40
0,5691
0,83

1.68
1,411

0.15
0,08

12-71
8-71

9.232
4.397
!.\487
9.118

0.05
0,24
0,724
0,25

12-7t
12-71
12-71
4-73

1.682
2.083
10.923
2.913

0,10

6-72

0,50

6-71

0.006

3-70

0,69

2-72

1,20

2-71

0,413

1,22
1.47

Fipar

1.54
1.11
2.97
1.605
1.911
2,93
0.82

Godoy

07-03
14-08

2,37
0,477

11-03
11-03
09-08

0.06
1.067
0 631414 0,066
0,57 —

nofi-a

__
.

Hemlsul

77.355
164
393

5.930
2.520
2.475
42S

07-03
07-03
07-08
07-03
11-03
11-03
11 -00
07-03
0.7.-08

Finasul . .
Ficlucial .
Flnasa . ,
Francred

12-70

0,140

0,92
0.57

Flbenco
Fidelidade
Ficsa
Fivap

2 2f»3
1.175
6.276
2.191
1.518
2.536
1.013
•117

07-03
11-08

Emissor
Econômico

359
2.003
53
3.226
1!,"1
596
8.064
BS.987

0.54
0.47
0.22

12-70
12-71
12-71

367
2.421
304

0.P4
0.31
0.335

0-03
12-71
21-71
12-71
3-72

15.521
14.871
23.060
1.354
99

Ü14

0.0793
0.32

0.45

"jvt

Mercantil
MM
Metropolitano
Mocasa
Mantiqueira
Merklnvest
Minns Invest

~N

Nacional
Novo Mundo
Nações
Novo Rio

0.09
1,941

MÉDIA DOW JONES
Mais alta do ano 973.51 14/8/72
Mais baixa do ano 889.15 4/1/72
Industriais (30
ttt)
973.51
Trans. (29 tit) .. 236.03
Utilities (15 tit) . 103.19
C o m p o site "A"
318.62
(65 tit)

ercado
8H racionaria

12-71 273
1)50

Abramo Eberle p/p 3.000 1,82
Acesita o/p ex/dlv 2.100 1,20
Aeeslta o/p dlv .. 2.450 1,27
Acesita p/p
c/dlv 560 1,15
Alpargatas o/p ... 800 1,57
Antártica o/p ex/
div
l.i:2
0,73
Belgo Mineira o/p
c
direitas
11.362
3,20
.
Brohma de M. Gerala o/p
537 0,99
Brahma o/p
1.232 1,42
Br. lima p/p
1.972 1.70
C13UM o/p
2.635 1.27
CBEE o/p
375 0.90
Dona Isabel p/p .. 984 0.57
Docas o/p c/dlv .. 800 1,72
Docas O/p ex/div
568 1.34
Dinamo op
350 0,80
Ferro Brasileiro o/p
ex/div
1(10 1,63
Força e Luz de M.
Gerais o/p ex/div 109 0,78
Fertisul p/p
500 1,16
Hime p/p
oof' 2.05
Kibon op
786 0,53
Kelson's p/p
5(V) 1,10
Kelson's o/p
300 0.78
Americanas
L,
o/p 1.559 2,40
L. Brasileiras o/p
—
Llgllt o/p
748 0,9,1
Me^.-ü Leve p/p ... 500 3.02
Mannesmann p/p
í.oco 2.00
Mesbla o/p
nno 1.37
Mesblo p/p
500 1,61
Metalon o/p
100 0.11
Met
BarbarA
o/p
ex/div/bonlf ... 027 2,0.1
Nova Amírica o/p
2.999 1.00
Pí-trnbrás p/p
30,1 7(1,
Paulista F, Luz o/p 2.560 0.S2
Petróleo
Ipiranga.
P/P
'.. .30-1 1.25
retróleo
Ipiranga
O/p
400
0.83
Refinaria União p/p
cx/bonlf
549 1.40
Samitri o/p ex/dlv 159 4,90
Saraltri o/p
e/dlv 150 5.20
Sid Nacional p/n
—
Superüasbríis o/p
300 0,70
Souza Cruz o/p .. 3.233 2,80
Sid Nacional p/p
c/div
2.106 1.70
Sid Nivcional p.'p
ex/div
803 1.60
T. Janner p/p
600 0,93
Unlpar p/n E .... 200 1,62
Unlpar o/a E
i:>6 1,12
Vale Rio Doco p/p
c/dlreitos
741 7.12
W. Martins o/p ... 1.400 2.05

Reaval
Rique
Real

07-OS1 2.0,3
03-03 2.03
11-08
1,91

~~R

Sofisa
Sodenl
Souza Barros
Spinelli
Suplicy
Safra
RBS
SPI

07-08"
07-03
11-03
(>7-03
07-08
07-03
14-08
07-08

ÍTtT
1.419
2.60
1,88
0.52

0.05
!.13
3.979
1.19
1.41
1.83
0.333
5.49

12-71

1.47
0.10

0.0!."

União
~V

19-06
19-06

3,03
3,03

07-08

1.15

1.512
812
40
6.255
32
454
2.562

12-70

3.57

1.08
1.08

Walpires

33
7.014

12-7! 16.252
514
250
1.386

1.43

07-08
07-08

~W

6-73

°-7í

fíu
(fl-ÕS Í7491
77777777777 õT-ol

11-08
ÕÜÍ!
0.841
11-08
20-Of 10-24
10-24
20-Of
2,533
2,53:
11-03
11-03

-68

304
374
091

"~ú

Vislacredl
Vera Cruz
Vila Rica

agosto de 1D72
Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de

0.06

Titulo

12-71

7-72
.10.937
6-72 1CS
91

1,18

570 2,573
14-08
44~57Í
¦08 0.79.' —
11-08 0.794
08
1.21
07-08
1,21
—
-08
1.58
14-08
1.58
07-OT
11-0.3
07-03
07-08
07-03

T
fTvTiõyõ

"'

04-08 1.27
11-08 0.009
10-08 0.74
16-06 3,13
03-08 0,63
07-08 0,87
08 1,31 0.02
07-08 1,31

Pires Germano
Paulo Wilemsens
Produtora
Provai
Provlnvest

_s

0,0681

33-5/8
39
40-7 8

Union Cartlibe
29-1/8
U. S. Steel
Westlnghouse Electric . 45
Brazcan 22
Bank of America
4Õ-1/3 — 45-1/2

Títulos

BCN
11-08
H-08
BIG - Univest
BMG
08-°"
M-<"}
Bahia
11-03
Bandeirantes - BBC
Ranorte
!j-JJj
H-™
Simonsen
Bizano
J'"™
Brafisa
Barros Jordão
0.-00
Boston
n7-n3
••
25-07
Brant Ribeiro
11-08
Bancial . ..
07-08
Baluarte
05-07
Bancipe
11-03
Bamerindus
11-08
Bradcsco . .

Haspa

O preço médio da ação
ordinária acusou alta de 18
centavos de dólar. Das ...
1.7R9 papéis negociados, 896"
aumentaram de preço e 535
baixaram. Foram vendidas

9.047
213
45.727
12-71
89.283
12-71
10.490
12-71 272

B

Halles

O Daw Jones, que registra o comportamento da 30
dss ações industriais mais
prestigiosas, e quo e seguido . com especial interesse
pólos investidores, avançou
9 33 pontos, fechando em
971.51. Trata-se. do seu níve] mais alto desde o dia
9 de fevereiro de 19BG, data em que subiu a 995,15.

12-71
0-69
4-69

341
4.905
22 T^
1.539
336
1.341
62
467
0.655
2.392
¦2.076

üTSS
402
—

32.901

—
—

2.593
21.11.3
066

174

Qtd.

Pço.

ãWBii11
de amadurecimento
PAULO FéHDER
O comportamento do mercado
nos últimos quatro dias, apesar da
interrupção do fim de semana, enseja boas perspectivas de recuperac,ão. Já se começa a notar indícios de uma reversão de expectativa, embora seja precipitação afirmar-se ela está próxima.
Contudo, o fato de as cotações
terem permanecido em ascensão
por quatro dias não é desprezível
liara a formação de um julgamento que vise a projeção de resultados a médio prazo.
As altas ocorrem num momento cm que se nota a ausência
total de pronunciamentos precipitados ou de boatos sobre acontecimentos políticos. E isto é bastante
significativp. Atualmente, investidores e especuladores não contam
com falsas ilusões para guiarem
suas decisões.
As medidas de estímulo em estudo pelas autoridades monetárias
terão um efeito a longo prazo e visam mais ao aperfeiçoamento técnico do sistema de bolsas.
Esse elenco de indicadores de

comportamento permite o diagnóstico de sintoma de amadurecimerito progressivo de investidores e intermediários na área do subsistema de risco. O saído de quase quatorze meses de declínio parece ter
lido o seu lado positivo nesse setor.
O investimento em ações está
so tornando bastante atraente, env
bora algumas entidades financeiras
ciue negociam com renda fixa airida persistam cm adotar uma politica de conceder favores extra-logais aos aplicadores.
Esnera-se, contudo, nim ect'a
distorção condenável, verificada
cm alguns setores do sistema financeiro, -pia corrigida em temno,
a fim de oup o momado de cnitnis não continue utilizando metodos rmo comprometem i:"a ^°'':n.dade a lon^o pr?^o e one^m n;nda mais os fomrirloros de di'nhQirr)!,
no ca^o as pmDrf>t:as en poTli:'i,r,irlnrpç.

n'in
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acima dos da economia nacional.
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As ações ordinárias ao portador da Dinamo, analisando o gráfico pcnto-íiqura (à
erquerda), apresentam formação de um fundo duplo em julho, seguindo a violenta
baixa iniciada cm junho, após o rompimento da congestão por volta de CrS 1..Q0.
No gráfico de barras, as cotações apresentam linha de tendência de baixa,
(Gráfico — Índice Banco de Dados. Análise — Diretor Econômico).

DINAMO
gem de lucro — 14 por cento em.
1968; 26 por cento em 1969; 8:
por cento em 1970: e 9 por cento:
em 1971. Rentabilidade operacio-í
nal — 55 por cento em 1969; 34.2
por cento em 1970; e 34 por" cen-,
to em 1971. Rentabilidade do ca-:
pitai próprio — 54 por cento em'
1969; 02 por cento em 1970: e 33;
por cento cm 1971: Lucro por ação
— CrS 0,67 em 1968; CrS 0,50 em1
1969; CrS 0,33 em 1970; e ....
CrS 0,32 cm 1971.
O patrimônio líquido da Dínamo caiu de CrS 3.616 mil em!
30-6-70. para CrS 2.891 mil enr
30-6-71.
O capital da Dinamo era cie
CrS 3.304 mil em 1969; de ....
CrS 7.600 mil cm 1970; e de ...
CrS 7.800 mil em 30-6-71. Em setembro do ano passado, o capital
foi elevado de CrS 7,8 milhões para CrS 12.090 mil. sendo
CrS 1.750 mil de incorporação dei
reservas (25 por cento) e CrS 2.340
mil de subscrição (30 por cento). !

A Companhia Industrial de
Café Solúvel Dinamo ainda não
apresentou o seu balanço referente ao exercício de 1971/72, encerrado em junho último. Em seu último exercício a Dinamo obteve
um lucro líquido de CrS 2.793
mil, contra CrS 2.803 mil do exercício encerrado em 30-6-70. O lucro disponível apurado no exercicio foi de CrS 2.528 mil, contra
CrS 2.537 mil do exercício anterior. O lucro da Dinamo, em 1971,
que se apresentou inferior ao do
balanço de junho de 1970, foi considerado satisfatório pela direção
da empresa, tendo em vista a elevação da matéria-prima, enquanto
que o lucro em 1970 deveu-se em
grande parte a receita extra-operacionais.
Os resultados econômicos-financeiros da Dinamo, mostram
quo as vendas evoluíram de
CrS 8.9 milhões em 1968 para ..
CrS 27.936 mil em 1971, sendo
que o aumento nas vendas de 1970
para 1971, foi da ordem de 49
por cento.
Os principais indicadores dos
últimos balanços, demonstram que
a empresa possui bons índices de
rentabilidade e lucratividade: mar-

Resultados
Os resultados apresentados':
nos últimos exercícios da Dínamo. são os seguintes em CrS mil:

E\-ercicios
Vcnchs
I!)fi7/fi8
8.919
1908/69
G 564
1969/70
18.746
1970/71
27.936

Ações
Os papéis da Dinamo come- '
çaram a ser negociados em janeiro de 1971, tendo sido lançados
na Bolsa. 3.750 mil ações. Devido
a sua boa negociabilidade no ano
passado, as ações da empresa passaram a fazei- parte do IBV. com

L. Opere. L. Líq. L. fiisp
1.216
1.315 1.215
1.683
1.737 1.650
1.405
2.803 2.537
2.610
2.793 2.523

peso de 590 (ordinárias) c do ín-,
riice de lucratividade setorial
(alimentos e bebidas) com peso de
860.
Ontem no Rio, as ordinárias
ao portador foram cotadas a ...
CrS 0.75. A essa cotação média, o
para um lucro por acâo de ... .¦
CrS 0,32, o PL é de 2,34.

ABC DO INVESTIDO!'?
Da noorrio cem o rep.ulnmc.nto que
so vem descrevendo, o Banco Central
poderá: I dispensar as principais boisãs de valoresi ató o prazo máximo de
dois anos, do cuirmnmento de determinadas formalidades, desde que isso
não impeça o atendimento normal de
seu objeto social e que a bolsa interessada o pleiteio,
justificadamenie.
com base em decisão unânime de seu
conselho de administração.
Será considerada operação ledtima rio sustentação de preço a prática
do intervenção no mercado, decorrmte de contrato registrado no Ranço
Central e comunicado à Bolsa d" Valores, objetivando impedir a queda de

determinado titulo, abaixo de deienmV
nado valor.
Somente pos representantes
das!
firmas ou sociedades corretoras nr-cociadas ria bolsa será dado ,•: o âsi
salas de nerroeiacão, rlcsíinar.do-se aoj
público locai es-retnimento reservsd*
que permita assistir aos trabalhos sem
neles interferir.
As notificações judiciais, referen-;
{es a títulos destruídos, desnrjarecidosjj
ou indevidamente retidrs. serão reiis-i
tradas em livro próprio da bolsa d;- valores o publicadas em boletim,
para
conhecimento das firma? e sociedades?
corretoras e demais bolsas.

de capitais

11

m

CORREIO DA MANHÃ
Ano II —

¦¦ m

I———

Rio de Janeiro, 3.a feira, 15 de agosto de 1972

Número 633

>rasii-MCE: debates Franca tem
reiniciam em outubro dopetróleo
Iraque
3
f H , . I,'.."¦'
V: m* . # fc.fí

Está marcado para o dia 20 de outubro próximo, em
Bruxelas, o reinicio das conversações para o futuro açordo comercial não preferencial, que devora ser assinado
em janeiro de 1973, entre o Brasil e o Mercado Comum
.Europeu.
A simples classificação de acordo comercial não preIcrencial, já indica — segundo técnicos do setor — uma
posição do MCE em relação ao futuro compromisso, deixando claro que aquela organização não está disposta a
abandonar, de todo, os benefícios preferenciais concedidos aos seus parceiros comerciais africanos, os grandes concorrentes do Brasil no mercado da CEE,
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M UOU&

tf

:?

CONFLITO
Os acordos de Ianundé e Aruxa, assinados entre o
Mercado Comum Europeu e um grupo de países africanos, coloca grande número de produtos originários da
África em posição privilegiada cm relação aos concorreutes de outras áreas econômicas. Entre estes produtos privilegiados encontra-se, também, o café, cujas vendas brasileiras serão bastante prejudicadas com a entrada da
Noruega, .Dinamarca e Keino Unido para o Mercado Comuni Europeu.
Integrando-se no sistema de preferências do MCE,
aqueles países serão obrigados a passar a beneficiar o
produto originário da África, fazendo cair o volume das
exportações brasileiras no setor.
Além do café, uma imensa lista de outros produtos
brasileiros também teriam suas exportações diminuídas
para o Mercado da Comunidade Econômica Européia, em
conseqüência da entrada dos quatro novos membros, sende que é este o principal motivo da assinatura do íufuro acordo.

A imprensa inglesa sentiu o impacto da política econômica dos Estados Unidos

Programa de Nixon completa um ano
Corrmleta hoje seu primeiro
anivers.írio a política oconòmica adotada pelo Presidente Richard Nixon para deter a tspeculacào contra o dól.ir e a
penetração d,i grande industria
no mercado norte-americano.
Ou.vs os seus resultados? A
moeda norte-americana fei drs.
valorada em 7.9 por cento.
Até hoje está suspensa a conversibilid?de do ouro c t'.o dólar. A suspensão da sobretaxa
de 10 por cento para as importacóes não afastou o clima d;
frustração da América Latina.
Entre as naròes industrializadas, o mesmo descontentamento. A 'derirão de rroiar a livre flutuação da lib-a esterlina
e as posteriores int?rvçncÕe*
da Ju".ta Federal de Reserves
nos mercado- mirtet.viPs para
atcnü.ir as pressas robrc o rJÓ
lar ilustram a situação.
SOBRETAXA
medidis nnurv
As drástico:
ciadas no dia 15 de agosto do
ano passado visavam a d«tcr a
especulação contra o dólar as
dor,
sim como a penetração
industriais
Cirandes
poderes
no mercado norte-americano
Entretanto, a forma súbita c
Indiscriminada com que os medidas foram snlicadas abalou a
esperança da América Latina
de obter um relacionamento
financeiro e comercial mais favorave! com os Estados Unidos.

0 pròorio secretário de Estado. u,illiam P
Rogers, reconheceu que a imposição da so*
do
bretaxa
10 por cento as exlatina-americanas
p o r t ações
"aumentTU a sensação de que
os Estados Unidos estavam desinteressados do hemisfério".
A suspensão da sobretao em
dezembro não afastou o clima
de fn>5tação. A essa altura, iá
se sabia que. o Congresso não
iria aprovar um esquema para
que a produção de manufaturas da América Latina pneintrasse um tratamento preferennorte-americiai no mercado
cjno.
CONVERSIBILIDADE
A decisão de permitir a livre
flutuação da libra esterlina, junho passado, e a posterior interven,;ão da Junta Federal da
Reserva nos mercados monetários para aliviar as novas pressoes sobre o dólar ilustram o
descontentamento
dos países
à
Industrializados em relação
político de Nixon.
Uma luta menos visível está
se desenvolvendo nos conselhos
Internado Fundo Monetário
cional (FMI). Os Estados Unidos feriam manifestado sua disposição de permitir o reiorne
dólar,
do
á conversibilidade
dos
Direitos
particularmente
Especiais de Saque (DES), sob
a condição de que primeiro se

conseguisse um equilíbrio
mercial satisfatório.

co.

LONGE DO ACORDO
O Governo Nixon está tencerca de 20
fando Introduzir
emendas nos documentos elaestá enFMI,
mas
borados pelo
contrando a oposição européia,
francesa, que
principalmente
deseja que as mesmas ssian
"pontos
Inseridas como
de vista norte-americanos".
A preocupaçlo imediato dos
eurooeu"; é o que fazer com os
54 milhões de dólares (370.M
bilhões de cruzeiros)
que
acumularam na crença de que
o dólar era uma moeda de livre conversibilidade.
Foram apresentadas as mais
diversas idéias, mas subs=iste o
problema de que ainda não se
encontrou uma área de acordo
sobre o t;ual se possa construir
um sólido sistema monetário c
mercantil.
Alquns técnicos consideram
que a situação é tão complexa

POSIÇÃO FAVORÁVEL
A Inglaterra importou, em 1971, 150 milhões de dólares em produtos brasileiros. Oitenta e cinco por cento
do valor destas importações foram constituídos de produtos relacionados no Sistema Geral de Preferencias inglés, o qual também terá de ser adaptado assim que a
Inglaterra se integre ao Mercado Comum Europeu.
Isto significaria, entretanto, a criação de graves problemas para o abastecimento do mercado interno inglês
e para o equilíbrio das relações comerciais Brasil-Inglaterra. Por este motivo, o Governo brasileiro iniciou, em
maio deste ano, conversações com as autoridades inglesas no sentido de que a adaptação seja feita no sentido
contrário, isto é, que os benefícios concedidos pela Inglaterra aos produtos brasileiros sejam estendidos ao
Mercado Comum Europeu, através de um acordo de cooperação comercial.
Em princípio, há total concordância no Conselho do
MCE em relação a assinatura de um acordo com o Brasil.
O que a Inglaterra tentará, ao tempo das negociações, é
que este acordo tenha um caráter preferencial e não meramente comercial, nos termos em que ele está sendo colocado agora. Mas, mesmo que o caráter do acordo não
possa ser mudado, as autoridades inglesas garantiram às
autoridades brasileiras a introdução de uma série de novos produtos no Sistema Geral de Preferências do MCE,
entre eles a manteiga de cacau, o fumo em folha e o melaço, atitude que beneficiaria diretamente as exportações brasileiras para aquele mercado.
Apesar do otimismo de setores governamentais, o
empresariado exportador não coloca grandes esperanças
na assinatura do futuro acordo com o MCE, uma vez
que considera que os laços econômicos e políticos que
ligam, por exemplo, a França aos países africanos é bem
mais importante para a economia francesa do que as suas
relações com o Brasil, daí esperarem que os benefícios
especiais oferecidos aos africanos sejam mantidos, mesmo com a assinatura do acordo com o Brasil.

c

deteriorada,
qualquer
que
proposta, desde a criação de
Um novo padrão monetário até
a gradual eliminação das barreiras alfandegárias, deve ser
profundamente explorada.
Os Estados Unidos se encontram, assim, bem longe de aicançar o "mais histórico açordo'' que se tentou forjar com
as medidas aplicadas a 15 de
agosto. (Washington, AP)

Volcker: cliegou ao fim
dólar
especulação <
O Subsecretário do Tesouro pura As.
suntos Monetários, Paul Volcker, aíirmou
cm Washington que os recentes movimentos dé especulação contra o dólar não de
verão se repetir, e confirmou que o balanço comercial dos Estados Unidos vai registrar uma melhora dentro de pouco
tempo.
Indicou também que o governo Nixon
poderia apoiar uma proposta para que o
(FMI),
Fundo Monetário Internacional
venda ouro das reservas oficiais para os
mercados livros.
BALANÇA COMERCIAL
governo norte-americano defende
unia diminuição do papel do ouro no sis.
tema mundial c. segundo Volcker, esta po.
sição não é incompatível com a filosofia
í!o< Estados Unidos em assuntos monetários.
O subsecretário afirmou que a provavel melhoria na balança comercial dos Es.
O
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Pernambuco exporta
têxteis para Itália

lados Unidos, além da declarada disposi.
ção do Banco Central norte.americano, cie
sustentar sua moeda nos mercados de cãmbio no exterior deverão diluir as pressões
especulativas contra o dólar.
Nesse eontexto, manifestou sua convicção de que não haverá recorrências do ti.
s;o da que se registrou em junho e julho
últimos com o rápido fluxo de dólares co.
mo conseqüência do colapso da taxa de
câmbio oficial na Inglaterra.
"Não espero, por isso, não acho que
este tipo de operação deva se repetir", aiir.
mou.
Voicker afirmou que as reformas econômicas "exigirão negociações cuidadosas
num yeríodo de tempo bem extenso" e insistiu para que as negociações sejam con.
duzidas numa atmosfera de cooperação o
não de tensão.
"Não começaremos as negociações so.
bre a reforma a ipartir do pressuposto de
que o valor do dólar é demasiado alto"(
afirmou. (Washington, Reuters).
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RECIFE (Sucursal) — Noventa toneladas de tecidos perrambucanos vendidas para Trleste, Itália, vão ser em barcadas amanhã. A venda foi no valor aproximado de 150 mil
dólares c a empresa pernambucana exportadora recebeu
toda assistência técnlca-comercial. O Governador Eraldo
Gueiros Leite e o Secretário Paulo Gustavo, da Indústria
c Comércio, estarão presentes ao embarque, no navio Presidente Kenncdy, do Lóide Brasileiro.

Os governos da França c
do Iraque confirmaram oficialmente a assinatura de
um acordo para fornecimento de petróleo entre .os dois
países, segundo anunciou um
jornal de Bagdá.
O acordo foi assin;*io em
Paris, julho último, e atravês dele o Iraque garantiu
o fornecimento de petróleo
para a companhia estalai
francesa com quantidades
iguais de óleo cru produzicio nas áreas que eram cxpioradas pela Iraq Petroleou Company (IPC), nacionalizada pelo governo iraquiano.
A Compagnie França ise
des Pctroles detém uma pari
ücipação de cerca de 23 por
cento nos interesses da IPC.
O governo francês prometeu
em troca ajuda técnica c financeira no Iraque para o desenvolvimento e a execução
de novos projetos na mesma
área ou em outras que apresentarem condições de exploração.
EGITO
Delegados do Egito e do
Iraque realizaram ontem em
Bagdá sua segunda etapa de
negociações com o objetivo
de aumentar a cooperação
entre os dois países em materia de petróleo.
Tomaram parte nas conversações o diretor-geral da
Petlóleo
do
Organização
Egípcio, Hassan Al-Dawi, e
o vice-presidente da Companhia Nacional de Petróleo do
Iraque, Ali Hadi Al-Jaber,
continuando contato iniciado
na sexta-feira última.
A Agência òc Notícias do
Iraque informou que Dawi
deu um pronunciamento na
Rádio de Bagdá, afirmando
que seu país expressou o interesse de comprar cerca de
3,5 milhões de toneladas de
"em vez
petróleo do Iraque,
de adquiri-lo através das
companhias monopolísticas''.
Disse ainda que as necessidades do Egito em matéria
de petróleo estão aumentando progressivamente.
ARPEL
O ministro das Minas do
Chile, Alfonso Davicl Lcbon,
inaugurou ontem, cm Santiago, uma reunião dos oito
países membros da Organização de Assistência Reciproca Petrolífera Estatal LatinoAmericana
(Arpei), cujos
trabalhos se estenderão até
o fim desta semana. O General Thório de Souza Lima,
representante da Pctrobrás
e secretário-geral da Arpei,
discursou em nome das delegações visitantes na cerimônia de abertura da reunião. A reunião da Arpei
conta com a presença de representantes do Brasil, Arfcentinn, Bolívia, Chile, Equador,. Peru, Uruguai e Venczuela.

Começam em Londres
discussões sobre AIC
- s conversações sobre a regulamentação do mercado
do cale para 1ÍI73 iniciaram ontem em Londres, com uma
análise da Junta Executiva da Organização Internacional
do Café (OIC) a ser divulgada antes de quarta-feira à
noite para que o Conselho inicie suas deliberações no dia
seguinte.
Os países consumidores, antes do início das negociações, Insistiram em saber qual a intenção dos países pro- dutores. Querem que esclareçam o resultado da reunião dos
produtores em Genebra, a respeito da limitação do abasteclmento e uma alia de preços do produto.
RECUSA
Nas conversas com representantes dos países consumidores, percebeu-se que cies já não aceitam a posição dos
produtores no sentido de que a inflação está anulando os
lucros obtidos com a venda de cale .
Argumentam os consumidores que nos neve anos comprcendldos pelos dois acordos internacionais, a inflação foi
cie 27 por cento em relação ao dólar utilizado no comércio
do produto. Mas nesse mesmo período, o preço do café
subiu em 85 por cento.
Qualquer decisão de se restringir a afluência do café
ao mercado mundial provocaria o aumento de preço, a
julgar pelo lato de que nos últimos dois anos o preço subiu
cm 20 por cento.
POSIÇÃO FIRMADA
Os 13 países produtores chegaram em Genebra a um
acordo sobre um plano para o estabelecimento das quotas
de exportação e quanto aos métodos de retenção do café
no mercado mundial, se os consumidores não aceitarem uma •
alta nos preços.
Desta maneira, os produtores manteriam na prática os
preços altos. Os consumidores respondem que isto se trata
do uma clara violação do Acordo Internacional do Café
(AIC). O AIC determina que questões deste tipo devem
ser decididas em conjunto com os países consumidores.
Antecipa-se cm Londres que os produtores apresentarão suas propostas amanhã. Em Genebra, ficou decidido
entre os produtores que a quota anual deverá ser de 46.5
milhões de sacas, com outras 2,5 milhões adicionais, das
quais 1,5 milhão seriam fornecidas pelos produtores de
robustas africanas, e 500.000 distribuídas entre os produtores de outros tipos suaves.
As restantes 500.000 sacas seriam distribuídas cm partes iguais entre Brasil. Etiópia e os produtores de suaves
colombianos. Esta segunda parte da proposta entra em
choque com o AIC e não poderá ser aceita pelos consumidores.
Todo o sistema de votação na OIC baseia-se nas quotas básicas de exportação e as quotas anuais de exportação
devem ser distribuídas proporcionalmente ao total fixado
todos os anos.
Fontes em Londres consideram improvável que os
países produtores menores aceitem este plano, elaborado ern
grande parte pelo Brasil e pela Colômbia. (Londres, AP)

Japão parte para
r
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O Ministério das Finanças do Japão está estudando
um plano para conceder empréstimos a longo prazo e
com baixa taxa de juros às empresas privadas a fim do
"importações de emergência" de
que elas possam fazer
mercadorias procedentes dos Estados Unidos.
O plano pretende reduzir o grande superávit comercial do Japão com os Estados Unidos, que este ano
deverá atingir um total entre 3.500 milhões e 3.800 mi*
Ihões de dólares.
PRESSÃO
O governo japonês resolveu estudar a medida decm favor de
pois que os Estados Unidos pressionaram
uma redução do superávit através de "importações rópiclas".
O Ministério espera preparar o plano a tempo da
reunião entre o Presidente Nixon e o Primeiro-Ministro
Kakuei Tanaka em Havaí, marcada para o dia 31 deste
mês, embora não se tenha notícias ele que o problema
comercial entre os dois países seja debatido,
As importações de emergência poderiam incluir uránio enriquecido, e segundo os projetos atuais, o governo
concederá empréstimos em ienes ao Banco de Exportação e Importação do Japão.

RÁDIOS
Também amanhã, estarão sendo embarcados no navio
UlsinLs, fretado pelo Lóldc Brasileiro para fazer mensalmente a linha africana, 7 unidades de transceptores e receptores de rádios produzidos por indústria pernambucana,
para Luanda, Angola, na África. Os aparelhos eletrônicos,
de pequeno, médio e longo alcances, estarão sendo expostos
na Feira Internacional de Luanda, em outubro. Recentemente, foi firmada uma venda mensal de 20 aparelhos daqueles tipos para Luanda.
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llyushin cai
e mata 156 em
Berlim Leste

tme: Nixon barganha a
Thieu
de
futuro
com
paz
TO

BERLIM ORIENTAL — Um
avião Ilyushln-62, de fabricação soviética, caiu em
Berlim
Oriental
matando
156 pessoas, inclusive 148
passageiros. O aparelho havia sido fretado da companhb aérea cia Alemanha
Oriental — Interlug — para uma excursão à Bulgária.
O desastre ocorreu pouco
depois da decolagem cio
avião do aeroporto de Shoenfeld, caindo os destroços
do aparelho sobre a localidade de Koenig-Wausterhausen que fica a 300 km a südeste de Berlim. A agência
alemã oriental informou que
apesar dos esforços lmedia¦ tos a ajuda chegou
tarde.
Uma comissão do poverno
encabeçada
pelo Ministro
dos Transportes. Otlo Ardnt,
íoi nomeada para determinar as causas do acidente e
dar toda a ajuda às famllias atingidas. Segundo a
agência ADN o acidente
ocorreu às 13hl0min (do
I Rio) mas as primeiras notidas só foram divulgadas
duas horas depois.
Este é um dos maiores
acidentes da história da
aviação comercial após o
ocorrido no Japão em 1971,
. quando morreram 162 pessoas. Anteriormente o último acidente registrado nas
imediações de Berlim foi em
1966 quando um avião correlo da Pan-Am caiu matando seus três tripulantes.

URSS responde
às críticas
do Ocidente
MOSCOU — A União Soviética disse ontem que as criticas ocidentais aos recentes
julgamentos por subversão
na Tcheco-Eslováquia são
i uma extensão dos "selvagens
e reacionários ataques de
propaganda" feitos depois da
invasão desse país por tropas do Pacto de Varsóvia.
Um artigo do Prcivda, jornal
do Partido Comunista Soviético, diz que "a reação imperialista lenta, como o faz regularmenle, desacreditar o
sistema socialista".
,. Na série de julgamentos,
I iniciada a 17 de julho passado, já foram condenadas 46
pessoas, acusadas de subversão. "Ficou comprovado nos
processos que os condenados
haviam caluniado a República tcheco-eslovaca e seus
líderes, bem como os amigos
da Tcheco-Eslováquia", disse
Io Pravda. Manter contatos
"com inimigos do Estado" e
organizar
secretos
grupos
"hostis à sociedade tcheeoeslovacas", são os outros crimes de que o jornal acusa os
processados.
Os órgãos mencionados peIo Pravda como responsáveis
pela divulgação de uma
"imagem negativa" dos tribunais tchecos são o Times,
de Londres, a British Broadcasting Corporation (BBC)
e a Voz da América que
"continuam os selvagens e
reacionários ataques de propaganda contra o socialismo,
desde 1968".

Moscou contra
os católicos
da Lituânia
MOSCOU — Na Lituânia.
Estado anexado à Umão Sojvlética por Slalln em 1940.
onde a maioria da população
é católica, o jornal oficial So¦ vietskaya LHva advertiu, em
editorial, ontem, as autorida, des comunistas que se abstenham de causar "danos irreparáveis com seus Insultos
aos sentimentos dos crentes
católicos".
O artigo contém uma caulelosa advertência aos trabalhadores comunistas para quo
não antagonizem c^m os
crentes da Lituânia e vem
somar-se ao protesto de mais
de 17 mil católicos, em mar! ço último, contra a repres, são religiosa aMbuida às
autoridades soviéticas e que
seriam a causa das ororréncias. freqüentes nos últimos
anos. de auto-lmolação pelo
fogo. de jovens extremistas
lltuanos.
"Poderia
um
infligir-se
dano irreparável com os ataquês administrativos e os insultos aos sentimentos dos
"E
crentes", disse o jornal.
comde
os métodos errôneos
bater a religião não socavam as bases ria difusão desta. Pelo contrário, conduzem
, à Intensificação do fanatismo
religioso e dos ritos ocultos,
e causam descontentamento
e desconfiança entre os crentes e os amarguram", conclui
o editorial.
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Hanni em
fim rumas
ruínas
Hanói

Átaques-relâmpago das
tropas iiorte-vietnamitas
SAIGON — Os soldados do Vietnã do Sul
deram combate ontem aos norte-vietnamitas e vietcongs na região norte do país, nas
mesetas centrais, no delta do rio Mekong
e nas proximidades de Saigon. no quarto dia
corsecutivo de ataques-relêmpajo e invéstidas consideradas pelos assessores militares
norte-americanos como de "uma rapidez
inesperada".
Por sua vez, a Força Aérea dos Estados
Unidos continuou o bombardeio quase inlnterrupto contra o território norte-vietnamita
e contra formações militares do Vietnã do
Norte e do Vietcong no Vietnã do Sul. Ontem a região mais atingida, entretanto, foi
a Zona Desmilitarizada, onde os o:to-reatore6 B-52 lançaram 900 toneladas de expiosivos tentando deslocar uma nova divisão de
Hanói (a Divisão 312. há, pouco retirada do
Laos pelo general Gian) que avança em direção a Quang Tri, a capital provincial mais
setentrional do Vietnã do Sul e ainda parcialrriente dominada pelo Vietcong.

Os ataques às proximidades de Saigon foram lançados desde as posições fixadas pelos
norte-vietnamitas no "bico de pato" cam»
bojano. A ação mais marcante, todavia
ocorreu no planalto central (mesetas) onde
saparadores comunistas conseguiram incendiar e explodir dois grandes depósitos de
munições perto de Pleiku. (sendo esta a terceira operação do mesmo tipo em 24 horas.)
Na frente norte os norte-vietnamitas voltaram a assediar, com artilharia, a base de
Lai Khe, e fez retroceder a Saigon unidades
tentaram desalojá-lo»
governamentais que
"bico de pato" a.s batalhas
de Benc At. No
prosseguem, com os norte-vietnamitas tentando um avanço em direção á capitai cambojana, Phnom Penh. Os porta-vozes militares de ambos os lados informaram ontem
sobre "mihares de baixas", sul e norte-vietnamitas nas lutas que se desenvolvem em
Quang Tri e Hué.

Prisioneiros serão libertados
SAN FRANCISCO, WASHINGTON — Falando à imprensa em San Francisco, o ex-secretário da Justiça dos Estados Unidos,
Rámsey Clark (que retornou de Hanói na
noite de domingo), disse que o editor de um
Importante jornal norte-vietnamita afirmoulhe que "se houver mudança de governo em
Washington todos os prisioneiros de guerra
norte-americanos serão libertados a partir
do dia em que o novo presidente assumir o
cargo".
"Não há dúvida — disse Clark — que os
prisioneiros serão libertados imediatamente,
logo que paremos com esses bombardeios
assassinos e sem sentido e acabemos com a
guerra c saiamos de lá e voltemos para casa,
para a tarefa de construir a paz e dar um
pouco de felicidade às crianças de todo o

mundo". Clark encerrou a sua entrevista de
dois minutos afirmando que os prisioneiros
de guerra serão tratados "com humanidade"
"o
povo nortepelo governo de Hanói e que
americano precisa tomar conhecimento urgente do que estamos fazendo no Vietnã".
O Departamento de Defesa contestou a
afirmação de Clark de que os prisioneiros
norte-americanos são bem tratados no
Vietnã do Norte dizendo que Hanói nunca
fez "uma prestação de contas oficial sobre
os prisioneiros mantidos nem permitiu a
Inspeção internacional dos campos de prlsioneiros". O porta-voz do Pentágono disse
também que o governo do Vietnã do Norte
não está acatando os dispositivos da Convenção de Genebra com relação aos presos.

NOVA YORK, WASHINGTON, PARIS — A revista Time disse em sua
edição ele ontem que o governo do
Presidente Richard Nixon "pode estar
barganhando a paz no Vietnã pelo fuluro político do presidente sul-victnamita Nguyen Van Thieu". A revista
afirma que o governo norte-americano está estudando "uma proposta de
paz que dê aos comunistas uma boa
oportunidade de se livrarem de Thieu
c a Hanói uma opção sobre a futura
evolução política". Em outras palavras — diz o artigo — os Estados Unidos estariam dispostos a deixar as
coisas ric uma maneira em que Hanói
teria uma boa possibilidade de se livrar de Thieu sem que os Estados
Unidos precisassem fazer o trabalho,
deixando a solução dos problemas políticos nas mãos de Saigon e Hanói".
A Casa Branca recusou-se a comenlar o artigo.
KISSINGER EM PARIS
O assessor presidencial norte-ame-

ricano Henry Kissinger manteve ontem uma nova série de conversações
secretas (pela terceira vez desde o
reinicio da Conferência de Paz) cm
Paris com autoridades norte-vietnamitas no intuito de encontrar uma
fórmula que ponha fim à guerra da
Indochina.
A reunião secreta foi anunciada
pela Casa Branca, tendo o porta-voz
Ronald Ziegler afirmado que o Presidente Richard Nixon espera que
qualquer elemento que sirva para superar o ponto morto em que se encontram as negociações surja destes
encontros secretos entre Kissinger e
autoridades do Vietnã do Norte e não
das conversações formais semipúblicas
que se celebram todas as manhãs de
quinta-feira na capital francesa.
Nas vésperas deste novo encontro
Kissinger afirmou em Washington
"razões
para crer
que existiam agora
interessada
em manter
Hanói
está
que
negociações sérias". O otimismo de

'•
Washington, segundo ps <
res, se baseia no fato de que os Eslados Unidos eslão venuo *.......j i. n
"deterioramento da situação militar'1
as atuais manobras bélicas dos sortevietnamitas. Outro ponto assinalado
pelos observadores é que Hanói vem
sofrendo uma grande pressão externa
para aceitar a fórmula cie paz proposta por Nixon.
Apesar do anúncio oficial da Casa
Branca, a delegação norte-vietnamita
ás Conversações de Paz negaram ontem qualquer informação a respeito
rias entrevistas de Kissinger no decorrer do fim da semana, tendo o adirio rio imprensa desta delegação, David Lembertfon, afirmado que não
tinha qualquer comentário a fazer.
Kissinger (que comparece ao 16.°
encontro secreto) entrevistou-se com
Le Duc Tho, membro do Politburo
ric Hanói, c com Xuan Thu. chefe
ria delegação norte-vietnamita às conversações cie Paz.

•Um quadro de incertezas
-As incertezas do Vietnã, como
um fator difícil de manejar na luta
pelo poder nos Estados Unidos, surgem claras na tentativa de Murrcy
Marder, destacado analista norteamericano, de penetrar nas avaliações estratégicas de Washington. A
decisão de Hanói, de negociar logo
um acordo com Nixon ou esperar
pelos resultados das eleições, é prevista para setembro ou outubro.
"Mas ninguém no
governo tem a
pretensão de saber qual será ela",
diz Marder caracterizando o clima
de expectativa. A razão é simples:
os últimos inquéritos de opinião pública mostram a guerra ainda cm
primeiro lugar entre as preocupações eleitorais dos norte-americanos,
esvaziando a esperança de Nixon de
que conseguiria disputar a reeleição
com as armas ensarilhadas no Sudeste asiático.
Em julho o Vietnã apareceu num
relatório Gallup com o índice majoritário de 25 por cento. Para um
quarto do eleitorado dos Estados
Unidos continua sendo o problema
mais agudo. Logo abaixo, com 23
"alto custo de
por cento, vem o
vida". Nixon e seus estrategistas sabem que o favoritismo do presidente,
hoje absoluto, pode diluir-se nestas
duas frentes de luta minadas de dificuldades efetivas e potenciais. Superado o episódio Eaglcton. o candidato de oposição, George McGovern,
e seu novo companheiro de chapa, o
agressivo Sargent Shriver, lançam-se
cm campo procurando ativar logo a
campanha. E não parecem de mãos
vazias.
Há um clima latente de descrédito, algo como o "credibility gap".
ou a distância entre a realklado e
as versões oficiais, fenômeno responsávcl pela liquidação política do
ex-presidente Johnson em 1968. A
seis de agosto um porta-voz do Penlágono relacionou alguns fatos que,
segundo os avalistas militares nor-

tc-americanos, tornavam "improvavol" qualquer nova ofensiva dos
vietcongs e Vietnã do Norte. Os
bombardeios haviam acabado com
75 por cento da produção nortevietnamita de energia elétrica e 27
por cento da capacidade de estocar
petróleo. As perdas em homens, desde a ofensiva iniciada em março,
foram estimadas em 70 mil mortos.
"O Vietnã do Norte ainda tem 13
divisões no sul", disse o porta-voz
do Pentágono, acentuando: — "A
maioria dessas divisões se movimenta a pé. As atividades de tanques terminou. Já não dispõem de combustível." Pouco depois vietcongs e norte-vietnamitas deflagravam operações perto de Saigon, capital sulvietnamita.
Na frente interna as estatísticas
de- julho mostram o desemprego com
o mesmo índice de junho, de 5,5 por
cento, significando redução de quase
meio por cento nos últimos 12 meses, quando o número de norte-americanos empregados aumentou de
2.663.000. Mas a análise do primeiro
ano da nova política econômica de
Nixon resulta cm dados contraditorios. A expansão é um fato e se reflete na atividade do mercado de
ações. Para McGovern, candidato
democrata de oposição, a questão é
determinar os beneficiários. Com os
obstáculos à importação de veículos,
a vencia de carros norte-americanos
nos Estados Unidos cresceu de 8.3
"O objetivo cie criar mais
por cento.
empregos não foi alcançado na
mesma proporção", escreveu o analista econômico Thomas E. Mullaney,
caindo na sentença de McGovern
de que os maiores benefícios vão
para as corporações. No quadro do
desemprego dois itens cruciais surÉ de
gem com índices em ascensão.
9,9 por cento entre os "não brancos"
(negros, portorriquenhos, mexicanoamericanos etc.) e de 14,8 por cento
entre os jovens. São dois dos dados

potencialmente mais explosivos dos
Estados Unidos.
Por outro lado, a inflação crêsceu em julho. Aumentaram de 2,2
por cento os preços de produtos agrícolas e alimentícios, fato. considerado grave mesmo oficialmente. Num
contra-ataque às primeiras investidas de McGovern, o chefe da campanha de Nixon, Clark M. MacGregor, lembrou que a inflação era
de seis por cento em 1968 e já baixou
para 2,7 por cento. Um quadro comparativo preparado pelo Gallup revela, no entanlo, que cm 1968, quando Nixon disputou o poder com
Humphrey, a preocupação do eleilorado norte-americano com o custo
ric vida aparecia num índice modesto de nove por cento. Importava
quase somente a guerra, com 52 por
cento. A permanência da inflação
transformou o custo de vida num
lormento nos Estados Unidos. Hoje
23 por cento do eleitorado o vê como
questão principal e ele continua subindo. Ao mesmo tempo a guerra
segue seu curso, mantendo nos inquéritos o índice maior, de 25 por
cento. O favoritismo de Nixon se
aproximaria assim de um perigoso
quadro de indefinições.
Os estrategistas nixonianos citam
ajguns fatos com otimismo. Lembram. por exemplo, que o Vietnã
do Norte continua a negociar secrelamente com Nixon e ontem mesmo
a sombra de Kissinger foi detectada
em Paris. "Hanói conversa conosco
cm vez de esperar por um McGovern
duvidoso", foi a observação captada
pelo analista Marder.
Mas o próprio Marder registra
"os especialistas da Casa Branca
que
sabem que Hanói espera concessões
som pensar em dá-las". Nixon estará
disposto a sacrificar o regime sulvietnamita no aliar da reeleição? O
nó da questão é político c não militar. É saber quem governará o
Vietnã do Sul terminada a guerra.

NEWTON CARLOS-

Israel condena moças à
prisão perpétua: terror

FBI tem acesso livre
aos extratos bancários

ZRTFIN, Israel — Um tribunal militar israelense condenou ontem a* duas mulheres envolvidas no seqüestro de
um avião da companhia belga Sabena à prisão perpétua.

WASHINGTON — O jornalista Jack Anderson mostrou
ontem à Comissão de Assuntos Bancários do Senado, re.
latórios do FBI sobre a atriz Jane Fonda e o candidato
presidencial (minoritário). Bcnjamin Sp°ck. para provar
"a Polícia Federal tem acesso praticamente ilimitado
que
íis contas bancárias particulares".
O jornalista afirmou à comissão senatorial que in.
1'ormantes "de dentro do FBI" lhe informaram que a prá.
tica de examinar contas bancárias de pessoas que estão
sob observação é muito usada pelo FBI.
Anderson depôs em favor de uma lei que exige uma
intimação ou o consentimento rio cliente antes que uma
instituição financeira possa revelar os extratos de suas
contas a Investigadores do governo.
COOPERAÇÃO
"É claro — disse Anderson — que os banqueiros afirrnam que jamais fariam uma coisa dessas sem os papéis
legais necessários, geralmente uma intimação. Mas posso
afirmar que muitos banqueiros cooperam informalmente
com o FBI e posso documentá-lo."

A decisão do tribunal foi recebida com surpresa pelos
especta (ores reunidos nesta base militar próxima à Telavive, que esperavam no máximo sentenças de 25 anos
de prisão.
As duas mulheres foram condenadas pelas acusações
de transportar armas e explosivos em um avião, tentativa
de homicídio e por pertencer a um grupo guerrilheiro
árabe.
O tribunal informou que não conseguiu chegar a uma
conclusão sobre a quarta acusação formulada no processo — de cometer um atentado com explosivos.
A sentença foi igual à imposta ao terrorista japonês
Kozo Okamoto, que participou da chacina do aeroporto de
Lori, ocorrida lambem em maio, pouco depois do seqüestro.
Rima Aissa Tannous, de 21 anos, chorava, mas a outra acusada Therese Khalsa, de 19 anos, estava impassível quando foram retiradas do tribunal por duas mulheres da Polícia Militar.
— Foi uma sentença muito dura — declarou Rima,
"terem
que pouco antes fez um apelo aos três juizes para
e
me
uma
leve".
dar
sentença
piedade
Therese, aparentemente ignorando que, pelos termos
da sentença, nunca terá liberdade condicional, declarou
"só vou sair da
que
prl:ão quando estiver velha".

Russos onerem política
"rroderada" no Oriente
CAIRO LONDRES. NOVA YORK — Elementos da cha.
inada "linha dura" do Kremlim. partidários de uma intervenção mais profunda da União Soviética no Oriente
Médio, foram superad"s pelos que propugnam uma po.
lítica mais prudente nessa crítica região, segundo revelaram fontes diplomáticas autorizadas.
Aparentemente, entre aqueles elementos se encontra
o próprio Ministro da Defesa, Marechal Andrei Grenchko. cujos enérgicos discursos sobre a estratégia no Oriente
Médio, a^sim como suas freqüentes viagens ao Egito e
suas visitas à frota soviética do Mediterrâneo, deixaram
patente uma posição rígida e intransigente no passado.
No Cairo, o Ministro interino das Relações Exteriores
do Egito. Mohammed Hassan El-Zayyat. declarou que exis.
tem obstáculos para a realização de uma conferência de
cúpula egípcio.soviética, mas c.ue o governo não cessa
seus esforços para que ela possa efetuar-se.
Entrevistado pela revista Rose El-Ynssej, Zayyat. que
é também ministro da Informação e porta-voz do gover.
mo. disse que "será preciso resolver muitos assuntos an.
tes de poder realizar-se a conferência". Todavia, não exrplicou o caráter de tais "assuntos".
Em Nova York. o Governador Nelson Rockfeller de.
elareu ontem que a liberalização da política soviética com
relação à emigração de judeus foi o resultado de um açorrio alcançado na reunião do Presidente Richard Nixon
com os dirigentes do Kremlim.

Aoarato irlandês

Violência reduzida na Irlanda
BELFAST — O exército britânico Informou
ontem que houve uma "espetacular redução", da violência terrorista ao norte da Irlanda desde que as tropas do Governo se
apoderaram dos redutos guerrilheiros há
duas semanas. Um porta-voz do exército
disse que "os números das duas semanas
que se seguiram ao restabelecimento das
forças de segurança em toda a província demonstram que as explosões diminuíram e cs
tirote.os foram menores".
Não obstante, dois soldados britânicos
foram mortos ontem por uma mina, e mais
dois saíram feridos por franco-atiradores. Os
atentados parecem marcar o fim do período
de calma relativa. O incidente elevou o número de mortos, cm três anos, da Irlanda do
Norte para 510, dos quais 112 do exército

britânico. Os deis mortos são um oficial —
Identificado como David Storrey, de 36 anos,
casado, três filhos — e um soldado não
identificado.
Durante a ofensiva contra o IRA, principalmente em Belfast e Londonderry, as
tropas britânicas descobriram também grande quantidade de fuzis, pistolas, milhares
de balas e mais de 13 mil toneladas de explosivos. A maior mobilidade do exército com
essa operação resultou na captura de outro importante chefe da ala "provisória" do
IRA em Belfast. Na zona católica de Ardoyne, na capital, os soldados recapturaram
Tercnce Clark, que fugira da prisão. Na
semana passada, as tropas haviam capturado também Martin Mezhan.

Greve traz o drama da escassez
LONDRES — Dirigentes sindicais reuniramsp ontem para decidir se convocam uma
conferência para estudar o fim da greve
nacional dos estivadores, quando chepa a
um ponto crítico a escassez de frutas c verduras.
Jack Jone.s. chefe do Sindicato de Trabalhadores Portuários e Afins, que tem cerca
de 1,7 milhões de filiados, informou a lidere.s de outros sindicatos os progressos alcançados na campanha para assegurar trabalho aos estivadores.
Os estivadores trabalharam ontem excepcionalmente para superar situações de
emergência. Todavia, os principais portos
da Grã-Bretanha continuavam paralisados
no 18° dia da greve portuária.
Os trabalhadores do porto de Aberdeen,

ao nordeste cia Escócia, reiniciaram as embarques de emergência para as ilhas Orçadas e Shetland. onde vem ocorrendo uma
séria escassez de alimentos e de forragem
para gado.
Vacas leiteiras com fome cm conseqüência do racionamento de forragem; bares fechaclos por falta de cerveja: um navio jo-^ando sua carga de bananas cm pleno Atlántico — ei.s os últimos efeitos da greveFontes do Governo revelaram que se não
houver uma solução para o conflito nos próximos dias. o Primeiro-Ministro Edward
Heath estará disposto a adotar a medida
extrema que vem evitando até asora —
convocar tropas do exército para descarregar os gêneros de primeira necessidade dos
navios parados nos portos.

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972

JANE FONDA
Anderson assegurou que o relatório sobre Jane Fon.
da contém uma observação do próprio FBI dizendo que
"seria necessário obter uma intimação se os extratos ban.
cários tiverem de ser usados publicamente". Isto mostra,
'afirmou Jack Anderson. que as informações bancárias
foram obtidas sem intimação. O Departamento da Justi.
"preça e o Tesouro opõem-se à lei alegando que a mesma
judicará seriamente'' às Investigações de crimes fiscais e
da sonegação do Impostos.

Candidatos democratas
renovam ataque a Nixon
"Nixon recorWASHINGTON, MIAMI, NOVA YORK —
reu à sua técnica fbvorlta que consiste em por cm dúvida
a lealdade e o patriotismo dos norte-americanos que não
pensam como 61o o organizou um golpe baixo e teleguiado
contra o ex-sccrolário da Justiça. Ramscy Clark" — disse
ontem o candidato presidencial democrata George McGovem, renovando com mais vigor do que nunca seus ataquês contra o candidato republicano e Presidente Richard
Nixon.
doa
McGovern afirmou "que o verdadeiro problema
'
• tennorte-americanos não é Ramscy Clark, a quem
lou desmentir, mas os bombardeios contra o Vietnã, assunto que não deve ser minimizado frente a qualquer outro".
Por sua parte, o candidato à vice-presidência pelo Partido Democrata, Sargent Schriver, disse que o Presidente
Nixon "prossegue e intensifica desumanamente a guerra
unicamente para salvar, o futuro político do presidente
sul-victnamita Van Thieu".
Em Miaml o grupo de governadores e senadores "reíormislas" do Partido Republicano exortou ontem o Comitê Nacional a admitir "mais jovens, mulheres e nc"sob o
perigo de desagros" no Partido e na Convenção
parecermos como uma força política importante".

13

Plano britânico
para asiáticos

Campora mostra contradições
MADRI E BUENOS AIRES — "Se forem
cortas as declarações atribuídas ao chefe
do III Exército, isto mostra a existência de
uma flagrante contradição entre a ditadura
militar o alguns chefes das Forças Armadas" — declarou, em Madri, o representante pessoal de Juan Domingo Psrón,
Hector Campora, ao ser indagado sobre as
declarações do General Lopez Aufranc, de
que o ex-Presidente não deve regressar à
Argentina.

LONDRES KAMP.M.A - O governo brita-

nieo prepara planos do emergência para
receber cerra de 55 mil emigrantes asiáticos expulsos cia Uganda, mas qi;e são súditos britânicos. Fontes oficiais informaram que os planos começarão a ser executados após o retorno do enviado d.1 1 ou(ires à África. Geoffrey Ripou, que devirá
chegar ainda hoje.
A viagem de Rippon ao continente africano foi inútil pois o presidente usander.se
Ibi Amin negou-se a receuè-lo. Também
os presidentes do Quênia Jomo Keniata. o
cia Tanzânia. Julius Ny.ererc. não conferenciaram cem o enviado do primeiro Ministro Edward Heatli Rippon ter.cionava
convencê-los a acenar cm seus países os
emigrantes asiáticos.
Fontes oficiais disseram que o governo
de Londres potferá levar o caso às NarCr.s
Unidas ou convocar uma reunião de eaieríiêr.oia ria Conimonwcalth. As mesmas fonles disseram que a Grã-Bretanha poderá
sustar a ajuda econômica fie L' -l") milhões
anuais a Uganda c retirar do pais a missão militar assessora do governo de Kampala c os 1.500 técnicos e professores do
programa cie cooperação britânica para o
desenvolvimento econômico.
Em Kampala o Presidente ldi Amin
desmentiu a possibilidade de modificar sua
decisão de expulsar os asiáticos possuídores de passaporte britânico ao terminar o
prazo cie 00 dias. O presidente ugandsnso
teve palavras de eiogio para com a GrãBretanha mas afirmou que não voltará
atrás em sua decisão.
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Campora. falando ao jornal macírilenho Informações, declarou que, "se por
um lado Lanusser quer que o General Pefón volte à Argentina antes do dia 25 de
agosto, um de seus mais íntimos colaboradores, o General Lopez Aufranc, diz, se-
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Com referência à não-aceitação pelo
Partido Justicialista do convite feito pelo
Ministério do Interior, para manter conversações com o governo, Campora dis;c
não passou despercebido aos peque o fato"Contudo,
ronistas.
na semana passada, as
mrus altas autoridades do Parado Justicialista estavam ausentes, umas detidas e outrás, como eu, fora do país." Por outro lado, o Partido Justicialista tinha tomado
uma decisão a respeito do convite, acreditando que o governo começou por não agir
de boa-fé, porque, antes de tomar decisões

Paraguai vai extraditar
traficante de heroína
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gundo notícias que circulam pelo país, que
Perón não deve regressar, porque isso po(ieria converter-se num fator de dissociação".

Ricord, traficante de drogas, expulso pelo Paraguai

ASSUNÇÃO — Uma das mais importantes
figuras do tráfico internacional de drogas.
Augusto Jcseph Ricord, acusado de chefiar
uma organização que nos últimos cinco anos
Introduziu nos Estados Unidos cinco toneladas e meia de heroína, será extraditado por
decisão de um Tribunal de Recursos paraguaio para responder a- julgamento perante
as autoridades norte-americanas. A decisão
do Tribuna!, tomada ontem, suplanta a opiniâo do juiz Luis Bedoya, que rejeitou um
pedido de extradição anterior sob alegação
de que acusações de tráfico de drogas não
cmstam do tratado de extradição assinado
entre Paraguai e EUA em 1913, e encerra a
longa batalha iniciada por Ricord — francês
naturalizado argentino, de 61 anos — para
ficar no Paraguai e evitar a extradição.
Ricord fugiu para a Itália, logo após a
guerra, ao ser condenado ã morte por um
tribunal francês por colaborar com os nazistas. Seguiu para a América do Sul e na-

turalizou-ES argentino em 1957. Vivia em
Assunção há dois anos e meio e, ao ser preso. possuía um restaurante de luxo na capitai uruguaia. Foi detido quando se preparava para fugir para a Argentina, de automóvel.
A Justiça Paraguaia fixou sua fiança no
equivalente a dois milhões de cruzeiros, a
mais alta da histórica jurídica do país- Enquanto Ricord é mantido na Penitenciária
Nacional, a decisão do Tribunal será encaminhada ao Ministério das Relações Exteriores que mediante acordo com as autoridades norte-americanas, providenciará seu
envio a Nova York.
A decisão do Tribunal é inapelável, apesar da alegação do juiz Luis Bedoya, e circulos judiciais disseram ontem que existe o
desejo de se imprimir a maior rapidez possível aos trâmites para que o traficante possa ser enviado para os EUA ainda esta semana.

Agitação estudantil no Uruguai

Procissão pechinchas
W' Veja e participe da famosa Procissão
Franca.
pechinchas da Zona Franca.
^H
máxima Boite,
do Círio de Nazaré... festa máxima
Boite, pisci.nas,
menu \
piscinas, cinema, jogos, menu
de Belém do Pará, espetáculo de fé e internacional...
!
internacional... goze todo o conforto
conforto I
de cores que atrai turistas de todo
todo que
o"passenger-liner"ROSA
DA
DA |
que
o mundo.
FONSECA - lhe proporciona. Ele é
'
Navegue entre as maravilhas selvatodo seu, misto de hotel e clube de
Amazonas
e
faça
do
luxo flutuante.
suas
gens
compras de natal pechinchando as
APROVEITE:- ATENÇÃO E SERVIÇOS EXPRINTER (50
ANOS DE GRAN-TURISMO) E... PREÇOS EXCEPCIONAIS...
SEM COMPETIÇÃO.

Prestações desde

140,00

SAlDA: 29 SETEMBRO
Rio: Av. Rio Branco. 57-A - Tel.: 223-1909 . S. Paulo: Barão de Itapetinmga, 243 - Tel.: 35-7104 . Santos: Gen. Câmara, 20 - Tel.: 2-9656
. Curitiba: Voluntários da Pátria, 475 - 1.' and. Ed. ASA - Tel.: 22-9781
. P. Alegre: Rua dos Andradas, 1079 - Tel,: 24-7330.
"À"
Embratur 05/GB-164/SP-.105/PR-31 /RS - Cat.

MONTEVIDÉU — A profunda tensão estudantil reinante no país depois da morte do
jovem Nelson Rodriguez, sepultado no domingo, e ferimentos a bala em outro estudante. que se encontra internado em estado
grave, foi debatida ontem pelo Presidente
Juan Maria Bordaberry em reunião com o
Ministro da Educação e Cultura. Júlio Maria Sanguinetti e os dirigentes dos partidos
políticos."Bolches"
e os "Fachos" são as duas
Os
facções estudantis de extrema esquerda e
de extrema direita que vêm se envolvendo
ultimamente em constantes conflitos, que
¦vão desde simples trocas de pedradas a verdadeiras batalhas com paus, cassetetes e até
mesmo armas de fogo. Os ataques a estabelecimentos de ensino (alguns já culmina-

Em sinal de protesto pela morte do estudante, permaneceram fechados ontem todos os setores do ensino de Montevidéu. À
noite, a explosão de coquetéis molotov colocados por estudantes de extrema esquerda
conhecidos como "Estudantes do Povo" cauram vultosos danos em uma residência particular e dois bancos no centro da cidade.

Imprensa recebe prêmios de 1971
MIAMI -* A Associação Interamericana ds
Imprensa (AID. anunciará hoje a entrega dos
prêmios jornalísticos de 1971 a Arturo Fontaine, vice-diretor e editorlallsta de EI Mercurió, de Santiago do Chile; Arturo Uslar
Pietri, diretor de El Nacional, de Caracas;
Juan R. Quinones, redator de El Caribe, de
São Domingos; Alberto Mora Olivares, caricaturista de La Prensa, de Manágua;
Eduardo Comesana, fotógrafo de Sicte Dias
Ilustrados, de Buenos Aires; e Don Bohning,
chefe da seção de Assuntos Latino-Americanos do Miami Herald.
Os vencedores foram escolhidos pela Comissão de Prêmios, e em seguida ratificados
pela Comissão Executiva. Os prêmios, que
consistem de um diploma e 500 dólares ....
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ram com a "ocuparão" dos colégios pelos estudantes) são atribuídos ao grupo dos "Fachos". Os ocupantes do Instituto Banza (que
foi abandonado às pressas depois da morte
de Rodriguez) identificaram-se como perteneentes ao Movimento Estudantil Nacional Socialista Uruguaio, mas um dos ocupantes disse que o grupo não havia causado os
danos que lhe são atribuídos.

(Crs 2.900,00), serão entregues na Assembléia Geral da Ali que se reunirá em Santiago do Chile de 9 a 13 de outubro.
A Ali informou que Fontaine receberá o
prêmio Aii-Margenthaler de primeira cate"por seus editoriais e artigos em defegoria
sa da liberdade de imprensa e do direito do
público de manter-se informado". Tais artigos foram redigidos "num ano de difíceis
lutas para EI Mercúrio".
Uslar Pietri recebeu o prêmio Aii-Mergenthaler por sua coluna Pizarron, que aparece semanalmente cm El Mercúrio, de Caraças, e cm outras 20 publicações latino-americanas. Em sua coluna, há comentários de
fundo sobre os problemas palpitantes da vida nacional e internacional.

que condicionam o processo eleitoral, deveria ter realizado estas conversações.
CUSTO DE VIDA
O presidente do Banco Central, Jorge
Bormudez Emperanza, disse, ontem, que
enquanto a inflação na Argentina aumenta
(segundo índices fornecidos pelo FMI), será
necessário um novo aumento de salários.
Bermudez concordou que se enfrenta, atualmente, um aumento lio nível geral de pree que se terá de aumentar os salários
ços,
"o necessário
para que o salário real, a caseja pelo menos igual
de
compra
pacidade
à existente em princípios deste ano". Segundo estatísticas oficiais, o custo de vida
subiu 44,1 por cento nos primeiros sete
meses de 1972, e no período de um ano,
encerrado em julho último, 61,1 por cento.

Uma questão de tempo as
relações Cuba e Guiana
GEORGETOWN KUALA LUMPUR — O geralmente bem
informado, matutino Sunday Graphic da capital guianense publicou ontem que o estabelecimento de relações dir-lomáticas entre a Guiana e Cuba é apenas uma quêstão de tempo. Diz o jornal que os chanceleres dos países
mantiveram encontros quando da recente conferência de
países não alinhados c na ocasião trataram do assunto.
o imediato reconhecimento
Um dos pontos que impedem
'governo
cubano em retornar à
repousa na relutâneja do
Organização dos E-tados Americanos (OEA) organismo
no qual a Guiana é mero observador. Dadas as sanções
da OEA contra Cuba — afirma o jornal — o reconhecimento por parte da Guiana poderá fechar as portas do
1'gànismo ao governo de Geórge.tp.wh.
RETIRADA MALÁSIA
O primeiro-ministro da Malásia, Tun Abdul Razak,
apoiou a retirada da delegação de seu país, na quinta-feira passada, da conferência de paíse.s não alinhados. A
delegação abandonou a conferência de 67 nações depois
de uma decisão da maioria admitindo como membro do
plenário o governo revolucionário do Vietnã do Sul (Vietcong).
Tun Abdul Razal- disso rejeitar o princípio adotado
rola conferência para l Imitir os revolucionários sul-vietnamitas. Na ocasião oito países uniram-se aos representantes do Vietnã, Camboja, Laos e Tailândia contra a resolução do plenário. O primeiro ministro acrescentou que
o Vietcong não tem status legal, portanto não pede rcpresentar Saigon.

Chile: secretário do PC
analisa reforma agrária
SANTIAGO — O secretário-geral do Partido Comunista
Chileno, Senador Luis Corvalan, fez ontem um balanço
da situação da agricultura, dizendo que "o governo do
Presidente Salvador Allende travou uma vitoriosa batalha contra o latifúndio mas ainda não encontrou os
caminhos para elevar a racionalização à produção agrícola". A principal falha da reforma agrária, segundo o
dirigente da segunda agremiação política cm importância
dentro da coalizão oficial, não está nos camponeses mas
nes dirigentes.
Corvalan assinalou que enquanto em seis anos de
governo anterior foram desapropriados mil e 408 latifúndios, em 21 meses o governo da Unidade Popular expropriou 3 mil e 374 propriedades agrícolas num total
de 8 milhões e 996 mil hectares. Acrescentou que os
latifundiários só possuem agora 27 por conto da área
irrigada, já que 48 por cento pertencem ao setor da
Reforma e 25 por cento aos pequenos e médios agricultores.
Contudo, a produção decresceu nas propriedades da
área da Reforma e existem sérias deficiências no fornecimento de sementes, fertilizantes e assistência técnica aos
camponeses, ressalvou Corvalan. Atacou em seguida a
burocracia, assinalando ser ela responsável pelo atraso
nas decisões sobre a compra de dez mil tratores nos países
socialistas, decidida pelo governo para acelerar a teenificação da agricultura.
COBRE
O Chile adotou medidas de emergência porque teme
o endurecimento em futuro próximo dos embargos dos
bens nacionais nos Estados Unidos, segundo declarou ontem porta-voz oficial. Jorge Arrate, vice-presidente
executivo da Corporação do Cobre (Codelco), disse que
isso pode ser o resultado da recente rejeição da apelação
apresentada pela Anaconda Company e pela Kennecolt
Coppcr Corporation que pediram ao Tribunal do Cobre
para rever a redução de 774 milhões de dólares por lucros
excessivos feita pelo Presidente Salvador Allende na indenização a ser paga pela nacionalização das grandes
jazidas petrolíferas. As duas empresas estão devendo ao
Chile 388 milhões, 504 mil e 988 dólares.

A Manasa tem mais de trinta anos de experiência na comercialização e industrialização
de madeiras.
E 13 milhões de árvores
plantadas em 5.500 hectares, em
Guarapuava, no Paraná.
Além de muitas outras árvores que a Divisão de Reflorestamento vai continuar plantando.
Agora, imagine o dinheirão
que elas dão quando viram moveis, colas, breu, papel, tintas,
produtos farmacêuticos, etc.

Imagine e venha plantar com j
a Manasa. Ela está na Guana-Y
bara só para facilitar a melhor j
aplicação do seu incentivo fiscal, j
E para você ganhar, cadaj
vez que alguém corte ou plante j
uma árvore lá em Guarapuava.)

Manasa

©;

Madeireira Nacional S.A

Rio de JaneiroAv. Almirante Barroso, 63
18° andar - Conj.1812 - Tel.: 232-4671
São PauloAv. Rudge, 752 - Tel.: 51-9151
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Metrô vai
usar lama
da Paraíba

Noventa toneladas de lama ben- ' exigida para cravação de perfis. Da
tonlta retiradas de uma jazida cie
Praça Dcocloro ao Largo da Glória,
Campina Grande, na Paraíba, serão
no Lote 6, está o trecho mais adianutilizadas na construção das paredes
tado da obra. Ali se processa, atua|do Metrô, em frente ao Palãtlo Monmente, nos 480 metros já concluídos
roe.- A construção da galeria de 90
o reaterro, onde já [oram empregados
metros, Iniciada sãbado,
22 mil metros cúbicos de terra. Esto
prosseguirá
à razão de dois metros por dia, setrecho será usado para pista de rolagundo os técnicos. A lama de benmento, quando for desviado o trátonlta tem a propriedade de evitar o
fego que permitirá a execução do
desbarrancamento da parede e a intrecho do Jardim ao Largo da Glória.
ÍUtração de água, dispensando as
Ainda este mês será Iniciada a conspranchas de escoramento. O método,
trucão da Estação da Glória. Três
conhecido como milanés ou da
mil quinhentos e sesssenta metros de
parede
dlafragma, será usado numa extensão
canos, fios, cabos de água potável, de
correspondente a três blocos de consesgoto, dos serviços de gás, Light,
trucão do Lote 5, que vai da Avenida
CTC, já foram removidos nesses loAlmirante Barroso, esquina com Av.
tes e a Companhia do Metrô espera
Treze de Maio à Praça Marechal
concluir os trabalhos nos próximos
Deodoro.
dias, antes de iniciar a construção da
Estação.
Para a aplicação do método, as
escavações atingem 14 m do profunMONOTRILHO
didade, por 70 cm de largura. Junto
com a escavação se introduz a armaAssessores do General Milton
Gonçalves, presidente da cia. do Meção e o concreto evitando a percursão

tropolitano disseram, ontem, que os
representantes do governo japonês
que estiveram na Guanabara,' esta
semana, não procuraram a empresa
para nenhum contato. Apenas .sabem
cia idéia de instalação aqui do monotrilho, pelos jornais, embora há cerca
de dois anos o mesmo grupo estivesse
aqui fazendo sondagens, com a mesma finalidade.
Pelos estudos de viabilidade realizados na época da Implantação cio
Metrô carioca, o monotrilho ficou fora de cogitação porque apresentava
as seguintes desvantagens: .sua capacidade é equivalente a 1/7 cia capacidade do Metrô; ocupa com seus pilares de sustentação vias de superíicle, prejudicando a paisagem urbana e desvalorizando imóveis de suas
adjacências e exige maior número de
desapropriações.
Sabe-se da existência do monotrilhos, no Japão, utilizados em 7 km,

do aeroporto ao centro de Tóquio e
outro no Centro de Exposições. Os
americanos e os alemães, segundo su
informa, estão acabando com seua
elevados. Os técnicas chi companhia
não quiseram fazer comentários com
relação ao plano do governo estadual, porque dizem saber disso pelos
jornais. Os japoneses deverão vollar, mas segundo se sabe, nada de
concreto foi acertado.
VERBAS
Quanto às verbas a serem empregadas na construção do monotrilho que serviria, segundo porta-voz
do Governador Chagas Freitas para
integrar o sistema de transportes úrbariós (coletivos e Metrô), os assessores do General Milton Gonçalves
acham que naua Impediria o governo
de tratar do assunto, á parte, pois o
Metrô tem verbas próprias.
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O Banco do Estad
inaugura sua nov;
no Rio de Janem

Equemé
o Banco do Estado do Para?
Para início de conversa: o Banco do Estado do
Pará ê mais do que um banco estadual oficial.
fí o próprio Banco do Povo Paraense.
Ele financia a produção agrícola, animal e industrial, as cooperativas de produção, as
obras e os serviços públicos, o comércio e as
recebe,
pessoas físicas do Pará. E, em troca,
os seus depósitos.
Isso ê, na realidade, menos uma troca de favores
que de confiança. Confiança em quem traballia. Confiança na solidez de um banco que
cresce por dentro e por fora (seu capital
aumentou 19.900% nos últimos 10. anos).
Confiança no esforço individual, no talento
dos técnicos, na capacidade empresarial.
Confiança num banco que.sabe confiar.
Confiança na gente que sabe confiar.
Conclusão: o Banco do Estado do Pará tem sido
um autêntico banco do desenvolvimento do
Pará. Solucionando problemas .contornando
crises, impulsionando negócios, financiando
obras, enfim, gerandoriquezas. Como quando

l.o CADERNO

evitou que todo o equipamento novo de uma
indústria de juta, que se destinava ao Pará,
fosse transferido para a índia. Como quando
financiou a expansão da rede de água de
Belém. E também quando evitou o colapso
da indústria de construção civil do Estado,
financiando uma fábrica de cimento e os
seus Tevendedores. Ou ainda quando emprestou o dinheiro que se está transformando
na mais nova riqueza agrícola do Pará, e
futura fonte de divisas do Brasil, produzindo
o melão, que vai deixar de ser espanhol ou
argentino nos- cardápios mais sofisticados
Jjara ser apenas amazônico. E quando ajudou
a levar do nada ao 3.° lugar no país uma
indústria local de fósforo.
São muitos os exemplos. Tantos que não caberiam neste anúncio. E agora perguntamos:
isso é ou não é confiar? Isso é ou não c
desenvolvimento ?
Nós respondemos sim. E acrescentamos que c
confiando assim que estamos aqui, na Gua-
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nabara. Para ajudar também no desenvolvimento carioca. Porque em qualquer lugar o
nosso compromisso c um só, a nossa preocupação c constante: os problemas que aletam o progresso do país.
Progrida com o

Banco do Estado do Pará S.A.
Confiança na conta do povo.
Avenida Almirante Barroso, 90-A.
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Glória: 233 anos

EXERCITO
Conselho do Mérito reúne-se amanhã
O Concelho da Ordem do
Mérito Militar, presidido pelo
Ministro Orlando Geisel e
secretariado pelo chefe do
Gabinete. General Moacyr
Barcelos Potyguara, presentes os demais membros, Ministro Mário Gibson Barbo7a, das Relações Exteriores;
e Generais de Exército Isaac
Nahon e Rodrigo Octavio
Jordão Rama5., cliefes dos
Departamentos do Pessoal e
dos Serviços Gerais, reunirse-á amanha, em Brasilia.
para estudo de propostas e
promoções na referida Ordem.

Departamento, no dia 21 do
corrente, com a presença de
altas autoridades militares.

Anais
Está sendo distribuído as
Organizações Militares de
Saúde o n.° 17 dos Anais do
Hospital Central do Exército.
A revista, com boa apresentaçSo, traz artigos — sobre
assuntos psiquiátricos, tisiológicos e gastroenterológicos,
além de comentários administrativos. Entre os artigos
especializadas citam-se: 1.°)
— As afecções mentais sob o
aspecto na comunicação —
Maj.Méd. Dr. Amaral; 2.°) —
Centro de Tratamento Intensivo — Maj. Méd. Dr.
Hélcio Simões Gomes; 3.°) —
To::icomania — Maj. Méd.
Dr. Tong Ramos Vianna;
4.°) — Alguns aspectos da
depressão — Ten. Cel. Méd.
Dr. Josô Luiz Campinho Pereira; 5.°) — O problema do
L.S.D no mundo atual —

Ramiro
O General José Canavarro
Pereira, por motivo de sua
transferência para a Reserva, passará o seu antigo cargo de chefe do Departamènto-Geral do Material Bélico
no seu substituto legal, General Ramiro Tavares Gonçalves, vice-chcíe do mesmo

Ten. Cel. Méd. Dr. César Poggi
de Figueiredo Filho; 6.°> —
Sinais e Sintomas em Gastroenterolagia — Cap. Méd.
Dr. Maury Dias; 7.°) — Considerações sobre Tuberculose
Pulmonar — Maj. Méd. Dr.
Antônio Marques; 8.°) —
Personalidades Psicopáticas
— l.° Ten. Méd. Dr. Paulo
Ricardo Cantalicc Llpke; e
9.°) — Alcoolismo na Sociedade — 1° Ten. Méd. Dr.
Paulo Ricardo Cantalice Llpke.

Patrimônio
O General Ernanl Moreira. de Castro, diretor do Patrimônio do Exército, iniciou
peta í.* e 4.» Regiões Mllitares suas visitas de inspeções aos Serviços Patrimoniais daquelas Grandes Unidades da Guanabara e de
Minas Gerais. Essas visitas
se estenderão aos demais
Serviços.

MARINHA
Reunião de
Almirantes
Será realizada amanhã, às
10 horas, na Escola de Guerra Naval, a reunião dos Almirantes, convocada pelo Ministro Adalberto Nunes. Na
ocasião serão avaliados os
resultados obtidos no ano de
1971 e 1? semestre de 1972,
com a nova política da Administrarão Naval, em conseqüência da Reforma Administrativa e da Ampliação e

Renovação dos Meios Flutuantes.
O Ministro Adalberto Nunes aproveitará a ocasião
para fazer uma exposição
dos entendimentos mantidos
no Pentágono, Ministério da
Defesa e Chefia de Operações Navais dos Estados Unidos da América.
MINISTROS NA ESCOLA
DE GUERRA NAVAL
Iniciando um ciclo de
conferências e debates, em
que todos os Ministros de
Estado serão convidados pa-

ra tratar de temas relativos
ás suas pastas, a Escola de
Guerra Naval receberá hoje,
às 13 horas, o Ministro Reis
Velloso que discorrerá sobre:
"Política de Desenvolvlmento Nacional — Ação do'Minlstérlo do Planejamento t
Coordenação Geral".
O Ministro Reis Velloso
debaterá com os Oficiaisalunos dos Cursos Superior
de Guerra Naval e Comando
e Estado-Maior os aspectos
que mais interessem aos Estudos ora em desenvolvlmento aquele Estabecimento de
Ei.ouio da Marinha.

20 aviões da FAB na Unitas XIII
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276 anos do Pilar
NITERÓI (Sucursal) — Com uma procissão e
eoroação de sua santa padroeira, a Igreja de
Nossa Senhora do Pilar, à margem da antiga
Rio—-Petrópolis, em Duque de Caxias, encerra,
hoje, as comemorações de 276.° aniversário, depois de uma semana de festas e atos religiosos,
visando arrecadar fundos para a manutenção da
secular igreja. Segundo alguns historiadores, te.
ria sido a Igreja o local onde Luís Alves de LL
ma e Silva foi batizado, na antiga Freguesia do
Pilar.
O templo, tombado pelo Patrimônio KistórL
co, representa 276 anos de catolicismo na região
e sua construção — o estilo arquitetônico é colonial — data do século XVII. Até uns vinte
anos atrás, algumas casas coloniais, da antiga
Freguesia do Pilar, circundavam a antiga lgreja. mas o loteamento das áreas próximas deram
lugar a casas proletárias, que formam o bairro
pobre do Pilar, com ruas sem calçamento e es.
goto. pouca água, poucas escolas — um bairro
igual a muitos outros da região.
LEMBREM A VILA
Da antiga Freguesia do Pilar, só resta mes.
mo a igreja, com seu prédio ainda firme, mas
exigindo reforma, e um velho cemitério, com 30
sepulturas, cuidado pela Irmandade do Santís.

simo Sacramento, fundado cm 1797. A igreja
foi tombada há mais de 40 anos, tendo leccbido,
durante todo esse tempo, apenas duas beníeitorias: o teto foi reforçado e seu exterior pintado
de cal branca.
No entanto, a Igreja do Pilar, ainda é rica,
relembrando os bons tempos da freguesia. A obra
rle talha dos teus cinco andares é toda coberta
de ouro e cana uma delas marca uma época diferente ao Brasil. Anjinhos e outras imagens,
de grande valor histórico e artístico, foram rou.
bados em 1963 e 1967. indo parar no acervo de
um colecionador qualquer. Da antigo acervo, restam apenas as imagens de São Miguel Arcanjo,
Santana. Nossa Senhora da Assunção e Nossa
Senhora do Pilar, a padroeira.
SAQUEADA
Os roubos, ainda recentes, segundo o Padre
José Marlvo, foram praticados por ladrões co.
muns, durante o período em que a Igreja esteve
abandonada, mas muitos colecionadores já tentaram comprar algumas peças, até mesmo
pedacos de imagens, em face do valor artístico e his.
torico de todo o interior da igreja.
Durante o período em que a Igreja esteve
abandonada, os ladrões, nos dois saques realizados, levaram imagens de Nossa Senhora, São
José, São Joaquim, São Francisco, São Benedito e São João Batista, violando, ainda, uma
cômoda de jacarandá da sacristia, dezenas de
castiçais de madeira trabalhada e recoberta de
ouro, além de pequenas cruzes de cedro, do Século XVIII.
LIVROS REGISTRAM
Antiga Matriz das Paróquias da Diocese de
Petrópolis, a Igreja do Pilar, em seus velhos livros, restaurados pelo Instituto Histórico Nacional, registra os batismos e casamentos ali realizados, contando a história de um antigo povoado da Baixada Flumisense.
Fixados em 1556. com a doação de sesmarias a Brás Cubai, nesta região, os colonos ficaram sem assistência religiosa durante quase
meio século, Monsenhor Pizarro, em suas "memórias", dá as primeiras noticias de manifestação sócio-religiosas na região. No capítulo dedicado à Freguesia de Nossa Senhora do Pilar
flxa-se em 1637 a criação da Freguesia, onde já
havia a capela de Nossa Senhora das Neves. Em
1696 ter-se-ia criado a capela do título de Pilar,
pouco distante da Matriz atual, construída em
1820. Para ela passou o título de paróquia, até
então pertencente à Capela de Nessa Senhora
das Neves.
MATRIZ
A matriz nova foi construída nas margens do
Rio Pilar, com auxílio da Fazenda Real e reconstruída com luxo, "com as esmolas de gente
ali passava,
rica e de gente pobre que por

descendo das regiões da serra. A Revista do Instituto Histórico, tomo 76, diz que, entre 1769 •
1779, a Freguesia de Nossa Senhora do Pilar d«
Iguaçu tinha um engenho de açúcar, pertencento ao Capitão Gomes Ribeiro, fabricando 40
caixas desse produto e 17 pipas de aguardente,
acrescentando, ainda, que a fazenda possuía 74
escravos, para esse serviço. Três engenhocas fabricavam aguardente: a do Matheus Chaves, a
do Capitão Pedro Gomes de Assunção e a do
Capitão João Carvalho de Barros. Produzia
também a freguesia, 13.000 sacos de farinha,
100 de feijão, 150 de milho e 2.100 de arroz,
sendo o comércio feito pelo rio, onde havia 9
pc-rtos com 18 barcos e uma lancha, ligando t
região à Praça XV,
Somente na metade do Século XIX começou o seu período de decadência. A devastação
impiedosa das matas trouxe como resultado a
obstrução dos rios e seu extravasamento, motivando a formação de pântanos, onde os miasmas
e os mosquitos tornaram a região praticamente
inabitâvel aos seres humanos. Foi um período
de "cólera morbus-', que dizimou a população.
Depois, a malária Impediu o repovoamento, até
que obras de saneamento, no início do século,
amenizaram a situação,

Pagamentos

Lopes de Figueiredo, Iracema Vieira dos Santo»,
Anizio Teixeira, Carlos Alberto Cavalcante de
Souza Carlinda Ottilia Porto, Maria Edna Ignácio, Newton Tupinambá, Hylma Neyde da Silva
Ramos, Romulo Guida, Nazaris Ribeiro dos Anjos, Altamirando José Sampaio, Dolores ConsueIo Perez Canto, Luiz Mendes Barbosa e Agenor
Ribeiro de Souza.

Regulamentação
de curso na Espeg

AERONÁUTICA
A Força Aérea Brasileira
participará a partir de amanhâ da Operação Unitas
XIII, que se prolongará até
o dia 5 de setembro próximo,
empregando cerca de 20 aeronaves, entre aviões e helicópteros. Das Unidades da
Força Aérea Brasileira participantes da citada Operação estão o 1.° Grupo de
Aviação Embarcada, com
aviões S-2F (P-16), que ostarão embarcados no navio
aeródromo Mina6 Gerais; o
l.°/7.° Grupo de Aviação
com aeronaves do tipo P-2S
(P-15), que se destinam à
Patrulha antisubmarlna; o
l.o/l,0 Grupo de Transporte,
que dará apoio às demais
Unidades, com seus aviões ..
C-130. transportando pessoal
e material; o l.°/6.° Grupo
de Aviação empregando quadrlmotor C-130, de reconhecimento. íará operações de
Busca e Salvamento, juntamente com helicópteros do
tipo SH-1D e aviões UH1GA, estes do 2.°/10.° Grupo
de Aviação.
Em alerta de 24 horas o
1.° Esquadrão de Controle e
Alarma, se encarregará das
comunicações entre aviões o
navios, e. juntamente com o
pessoal da meteorologia, fará o reconhecimento metenrológico, antes de cada missão, numa atualização constante de dados importantes

Como faz há 233 anos. a Igreja do Outeiro
Ha Glória, recebe os fiéis para as festas da sua
"Festa da Glória", como é conhe.
jiadrccira. A
cida. começou rra época do primeiro reinado.
Barraquinhas de prendas. jo,{os. quitutes, bandas de música e outras atrações, montadas no
adro da igreja, fazem a data, uma das mais imiportantes do calendário lltúrglco e turístico da
Guanabara.
Desde o clia 12. a Imperial Irmandade de
Nossa Senhora da Glória do Outeiro, vem cum.
prindo extenso programa. A parte lltúrgica co.
meçou no dia 5. com a tradicional mudança das
vestes da imagem da santa padroeira, com o Me.
urino Jesus nos braços. Desde Dom João VI, a
irleentenária igreja enfelta-se de bandeiras, (hoje, além das de Portugal, tremulam as do Brasil
e da Guanabara), e devotos chegam de todo o
País para prestar homenagem à "Senhora da
Gloria e assistir, ao vivo. às seculares cerimônias religiosas e aos folguedos populares".
O encerramento dos festejos será hoje, com
missas às 6. 7 e 8 horas. Às 10 horas — Solene
Pontificai, oficiada pelo Vigário Geral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom José Alberto
Lopes de Castro Pinto. A Novena e Missa Pon.
tlfical estarão a cargo do Coro "Maestro Luiz de
Moura". Às J6h30min — Procissão com a imagem da padroeira pelo adro e adjacências da
igreja. A seguir, Missa Campal.
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para o êxito das operações.
Cerca de 22 unidades da
Força Aérea Brasileira estaráo empenhadas nos diversos níveis, na Operação Unitas XIII.
Em face da complexidade
da operação haverá no dia
16, antes do seu inicio, uma
reunião preliminar onde seráo estabelecidos todos os
detalhes, que englobam a
participação das Unidades de
Emprego e Apoio Logístico
da Força Aérea Brasileira, e
navios da Marinha de Guerra Brasileira e estrangeiros.
Pela primeira vez. em uma
Operação Unitas, a FAB fará o emprego dos aviões Xa

vantes, do 1." Grupo de
Aviação de Caça, fabricados,
sob licença no Brasil, pel*
Embraer.
A utilização dessas Forças
Aèro-Navais
proporcionam
aprimorar o treinamento das
Unidades participantes, incrementando o espírito
de
confraternização, e promovendo um seguro entendimento da6 Forças Armadas
Americanas.
Tradicionalmente, a Marinha norte-americana transportará em 2 aviões, P3D
Orion e C-118, a Banda da
Unitas, que fará exibições em
diversas capitais e cidades
brasileiras,

Capemi

A diretora-geral da Escola de Serviço Público, Sra. Cylene Castellões Gallart, assinou
ordem de serviço regulando o II Curso de Assepsia Hospitalar, do Plano de Treinamento
Descentralizado para o corrente exercício, destinado aos atendentes e serventes do Instituto
de Assistência dos Servidores da Guanabara.
O curso, organizado pela Divisão de Enfermagem do Iaseg, tem por finalidade o treinamento
dos servidores a que se destina, visando à atualizacão de conhecimentos quanto a prevenção
da contaminação e da infecção. As inscrições
já estão abertas e deverão ser feitas diretamente
pelos interessados na chefia de Enfermagem do
Hospital Central do Iaseg, de 9 às 14 horas,
mediante apresentação da carteira de identidade ou funcional. Serão cobradas contribuições
para a Caixa Escolar da Espeg correspondentes
ao nível do cargo do servidor.
De acordo com o disposto no artigo 4.° da
Lei número 280/62, o diretor da Divisão de Pessoai, da Secretaria de Educação, elevou os niveis funcionais dos seguintes professores primarios: para EP-2, Sheila Macedo Piedade, Carmen
Lúcia Del Giudice de Souza e Ana Maria Pereira da Silva; para EP-4, Helena Maria Tapajós Viveiros de Oliveira; para EP-5, Francisca
Panaro Barbosa Leite; e para EP-6, Mariska
Ribeiro Vianna Santos e Ione Valadares Lopes
Meyniel.

Licença-prêmio
Por terem completado o tempo de serviço
previsto em lei, obtiveram licença-prêmio servidores com exercício na Secretaria de Educação, como segue: de três meses, Maria José Zitko
de Mattos, Lucila Cittadino Saldanha, Lizette
Villela Garcia, Carmen Regina Penha de Moura,
Neli Cardoso de Abreu, Eugenia Maria Martinho Midley, Irazê Gualt Leig, Sônia Maria Tavares da Silva, Clelia de Andrade Keeler, Leny
Thomaz Nakad Daltro e Victor Pereira Martins;
e de seis meses, Clara Sterim,

Oswaldo Cruz
Por sugestão do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Ministério da Educação destinou 50 mil cruzeiros, em favor da Secretaria
de Educação da Guanabara, como auxilio flnanceiro à execução de um monumento, em bronze,
a Oswaldo Cruz. O monumento deverá estar
concluído em 90 dias, tendo, ao todo, 4 metros
e 40 centímetros de altura por uma base de
5 metros e 50 centímetros. O Ministério liberou,
este ano, 30 mil cruzeiros e, no próximo exercício, fornecerá o restante da verba concedida.

Livro de comunicações
Alerta
Conforme telefonemas recebidos em nossas lojas, existem indivíduos taescrupulosos,
que estão visitando nossos associados, passando por funcionárias da Caixa, e cobrando
o que dizem ser mensalidades atrasadas..
Os telefonemas informam que, estes "falsos funcionários", ainda tentam obter novas
propostas sob alegação de que as benefícios
existentes não são mais válidos cobrando
assim quantias que não são de seu direito.
Portanto se alguém se apresentar cm sua
residência, como funcionário da Caixa de
Pecúlio dos Militares Beneficente, para cobrar mensalidades, não atenda. A Caixa só
tem cobradores credenciados por procuração para recebimentos globais em órgãos
averbadores atrasadas. São os Srs. Paulo
Miranda e Hyppolito Teixeira.

Pagamento de pecúlio
e pensão
A Capemi efetuou no dia 11 do corrente
mês, os pagamentos de Pecúlio e Pensão legados pelos seguintes e>:-associados: José
Estevam dos Santas. Luiz Moreira da Rocha.
.lulius Barbier, Dagobeito de Souza Pinto.
Antonia Cardoso Casta, João Ferreira da
Silva, José Agnelo dos Santos, Olavo Martins da Costa Cruz, Antônio Ferreira do
Prado Filho. Hermelina Pereira de Lacerda,
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O Banco do Estado da Guanabara S. A. creditará em conta
hoje, através de suas 43 agências metropolitanas os vencimentos do: E.CT. — Ativos
Grupo 02, Ministério da Fazenda. — Pensionistas 19 e 29 Dia;
e os seguintes do Grupo 08:
Servidores do Estado, Tribunal
de Justiça, Tribunal de Alçada,
Tribunal de Contas, Sursan,
Aleg, Iaseg, Der e Fundação
Leão XIII.
A Caixa Econômica Federal,
Filial da Guanabara, efetuará
hoje, dia 15, em todas as Agências de Depósitos, os seguintes pagamentos:
M. Marinha: Escola de Guerra
Naval.
Administração do Porto do
Rio de Janeiro (mesada judiciai e aluguel).
Fundação IBGE: Geografia,

Professores promovidos

Na foto, o avião S2F da FAB, que iax partt da Operação
Unitas XIII

José Maria de Souza, Raimundo Carvalho
de Matos. Rubens Viana da Silva.

Ecos do nosso aniversário
Recebemos do Incra (Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária), de Aracaju, pelo seu chefe da Divisão Estadual
Técnica de Sergipe, e em nome das seus
funcionários, ofício de congratulações pela
passagem do seu aniversário.
Ainda com referência à doação que lhe
foi feita, recebemos do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, em nome das deficientes
auditivas que instrui e educa, expressiva
carta de reconhecimento, e agradecimento.
Finaliza dizendo: "Rogamos a Deus que retribua esse gesto de compreensão c solidariedade, derramando por toda sorte de bencaos sobre os dirigentes da Capemi. c a todas as que dela se beneficiam".

Sócios chamados
Está sendo solicitada a presença dos seiruintes sócios, para comparecerem à Rua
Senador Dantas, 117 - sala 1233: José Barbasa dos Santos, Clabar Jorge da Silva, Alcy
Gonçalves, Fernando Gomes da Silva, Maria Cândida Mariz G. Tavares, Antônio Eri
Batista, Adão José Amorim, Antoeme Pacheco, Dorallce de Souza Viana, Joaquim de
Andrade Vargas. José da Silva, Oswaldo
Corteglano, Rubens Saltino Lopes, Walter
Gaspar, Wilton Pereira da Silva.

tradição

O Departamento de Estradas de Rodagem
da Guanabara acaba de instituir o livro de comunicações de modo a estabelecer "eficazes entendimentos entre a fiscalização e as firmas >mpreiteiras de obras". No livro, deverão ficar
consignadas as ordens, reclamações, advertências e indicações técnicas da fiscalização, às
quais as empreiteiras se obrigarão a cumprir. O

livro de comunicações deverá ser mantido no
escritório da obra, em local acessível à fiscal!zacão durante as 24 horas do dia.

Aumento trienal
Foi atribuído o aumento por triênio, que
varia entre 5% e 50% sobre os vencimentos que
percebem, de acordo com a lei número 802, de
1965, aos seguintes servidores: Edila Fontes Tavares dos Santos, Maria Bernardette da Conceição Medeiros, Onofre Cardoso de Paiva, José da
Silva Raymundo, Moacir da Silva, Diniz Afonso
Coutinho; Clarice Alves Mangueira Pacheco,
Iracy Benedlcta das Neves Carneiro, Maria Socorro Santos Viana, Ana Maria Almeida Santos,
Theresinha Lucy Monteiro Penna, Fernando
José Cardoso de Oliveira, Maria da Fé Gomes
Laurindo, Vera Maria Franco, Lemuel de Oliveira Gonçalves, Joel Francisco de Oliveira,
Creta Ribeiro dos Santos, Fernando Nunes Costa
Lima, Enoé da Motta Vieira, Paulo Severlno da
Silva, Antônio Fernandes da Paz Filho, Luiz
Victor de Fortuna Carneiro, Jaber Pereira da
Silva, Raul Pedroso Filho, Alberto Júlio Gomes de Jesus, Juracy Rosa Câmara, Maria de
Lourdes Ribeiro, Verônica da Conceição Bento,
Agostinho Onofre de Oliveira, Antônio Tostes
Neves Filho, Hilda Moía Afonso, Osvaldo Rangel Baptista, Orlando Dingez Torres, Usyel Starec, Therezinha Alves Arena, Helenio Enéas
Chaves Coutinho, Antônio Nery dos Santos,
Paulo Moreira, Neide Amaro do Carmo, Eluza
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Nosso Senhora do Pilar

Direito Administrativo
O curso sobre problemas atuais de Direito
Administrativo, elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que se iniciou no dia 31 da
julho último, será encerrado, hoje, com a palestra do Ministro Themistocles Brandão Cavalcanti. Ontem, o procurador de Estado, Francisco
Mauro Dias, presidente do Conselho de Reçurso3
Administrativos, proferiu palestra sobre o tem»
"O Exame dos Atos da Administração pelas Instáncias Administrativas e Judiciais". Além de
grande número de colegas de trabalho na Secrctaria de Administração e Procuradoria Geral do
Estado, estiveram presentes o professor Antônio
José Chediak e procurador Geraldo Tavares de
Mello.

Auxiliar de Datiloscopista
O diretor da Academia de Polícia, Coronel
Renato Rocha, anunciou, ontem, o resultado das
provas de Português e Matemática, recentemente realizadas, do concurso para auxiliar de datltiloscopista, da Secretaria de Segurança Public»
da Guanabara, nas quais foram aprovados os seguintes candidatos: Jane Wüdhagen Rodrigues,
Humberto Giudice Fittipaldi Filho, Valter Soares de Assumpção, Roberto Braga Leonardo, Wilson Gomes da Fonte, Wilson Kapps Higglns, EsPaulo Henrique Lemos
tomar Mendes Vcrduc,
Ferreira, Elias Isac Nobre Gassaf, Marco Antônio
do Queiroz Lima, José Robson do Oliveira, Neide
Leuzzi dos Santos, Gilson de Jesus Paulo, Alice
Penello, Manoel Carreira Paz Filho, Gedalva Mireira, José Miguel" Machado de Sousa, Oswaldo
Voigt Filho, Regina Coeli Netto Ferreira, Sebastião Carlos de Lima Ribeiro, Judá Belisio de Melo,
Maria Lulza de Almeida, Carlos Alberto de Lima, Marcus Maurício de Almeida, Antônio João
Guilherme da Silva, Nadir Gomes Miranda, Carlos Augusto Senra, Jorge Antônio Pires, Maria
da Conceição Bernadete da Cunha, Maria Lúcia
de Araújo Oliveira Guimarães, Maria Ligia de
Andrade Santos, Santaíé Pedrosa da Silva Gomes, Danilo Romeiro Filho, Júlio César Donnicl
de Azevedo, Sônia Farias Brandão, Carlos Alberto de Souza Corrêa, Eliane Coelho Silva da
Silva, João Batista Satamini, Cosme Francisco
do Lima, Maria das Graças Ferreira da Silva, Sônia Maria Alves da Cruz, Marüza Cruz Simões
Gonçalves, Joalzir Fernandes Reis, Margane Terezinha Martins, Norma Fogaça da Silva, Alolsio
Paes Borba Nogueira, José Francisco da Silva,
Flávio Silva Monteiro, Elizabeth Theotônio Teixeira Rios, Pedro Paulo Lopes Martins, Geny
dos Santos, Solange Lima Leuzzi, Tânia Marry
Nunes Moita, Manuel José Gomes, Adezillo PauIo Lopes, Eliane Mendes da Silva, Cleber de Li«
ma Ribeiro, Maria Dalva do Albuquerque, Alcio
de Assis Pinho Lessa, Jorge Moreira Filho, Sergio Ferreira Gomes, Ana Maria Corrêa, Sérgio
Augusto de Oliveira Silva e Lupercio Ferreira
Sampaio.

CAMPANHA NACIONAL
DA CRIANÇA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Vamos evitar a consertar um homem,
25 anos de trabalhos pela criança.

Aviso de tomada de preços

232-7866 / 232-1677 — Av. Franklin
Roosevelt, 23 — 49 andar.

Comunicamos que no dia 25 de agosto de 1972, às 15 horas, na SeCompras, à Rua Miguel de Fri as, n.° 9, 5.° andar, serão abertas as
de
ção
propostas da Tomada de Preços n.° 11/72, para aquisição de sessenta mil
frascos para soro, com capacidade de 500 ml, em polietileno, e dois mil
tubos de alumínio. O Edital completo e demais informações poderão ser
obtidos no endereço acima.

DIVISÃO

DEPARTAMENTO DE CIRCULAÇÃO
TôlefonBS*
252-2020 — 252-3245 (Direto)
e 252-6156
CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972

DO

MATERIAL

Niterói, 7 de agosto de 1972
CARLOS EDUARDO R. VIANNA
Diretor da Divisão do Material

l.o CADERNO
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"inlia
Ajudante de coziima
lllíllS CJTIC 1 irotessora na
O Deputado Heitor Furtado declarou, ontem, que as professoras da
rede escolar da Guanabara estão
abandonando o magistério. Em virtude dos baixos salários que recebem,
cias, são atraídas pela iniciativa privada. E deu o exemplo: o Lóide Brasileirò acaba de oferecer ordenados
de CrS 762,00 a um ajudante de cozinha, somente para lavar pratos e
descascar batatas. Uma professora do
nível EP-4, com mais de nove anos
de serviço ganha apenas CrS 723,00.
Um cozinheiro do Lóide — afirmou — ganha mais q u e qualquer
professora do Estado, mesmo que ela
seja antiga e possua adicionais por
(empo de serviço. A empresa marítiiiia: elaborou uma tabela de aumentos e ofereceu CrS 1.969,00 ao segundo cozinheiro. É provável que os
marítimos achem pouco. O que dirá, então, a professora? — disse o
parlamentar arenista. O problema é
•.trave
e suas implicações sociais se
avolumam na vida da' família cario
ca.
NECESSIDADE IMPERIOSA
Frisou o deputado que a falta
de professoras na rede escolar do Estado vem prejudicando não só as famílias como, principalmente, os alunos. A criança chega ao fim do ano
sem ter aproveitado o período de estudos. Disse q u e várias famílias já
denunciaram que seus filhos, na
maioria das vezes, estudam somente
um dia por semana. Quando uma professora falta ao serviço não há outra para substituí-la. No entender do
secretário da Arena carioca n ã o se
pode culpá-las em hipótese alguma.
— Elas são como qualquer oulio trabalhador. Trabalham para.ganliar dinheiro.

ias in*. ««um?*

t ,igia:
evasão ja c
calamidade
Na sessão de ontem da As•cmblcia Legislativa; a Deputada Líçia Lcssa, Bastos afirmou que já está assumindo
características tle calamidade
pública a evasão de prolessoras do Ensino Primário do
listado. Número cada vez
maior de professoras — frisou — deixa os quadros csiaduais em busca de profisfõ"s mais rendosas. Além dos
baixos salários, as professora., reclamam também das
precárias condições em (|\ie
se encontram os estabeleciincntiis de ensino e da falia
de material pedagógico para
(iue possam executar bem
sua missão. A evasão de professoras primárias — informou a Sra. Lígia Lcssa liastos — já ultrapassou a 20
por cento do lotai da classe.

Todas têm compromisso e precisam_ liquidá-los. A maioria sustenta
família. Como elas podem trabalhar
ganhando essa verdadeira miséria'.'
DESILUSÃO
No entender do deputado não se
deve desestimular as mocinhas do
magistério. Mas, como os fatos aí cs
tão — frisou —, ninguém mais vai
querer abraçar a carreira. Antigamente — disse — os pais eram os
primeiros a induzir suas filhas à carreira. Hoje, segundo estatísticas, poucas querem viver unicamente como
professoras do Estado. A não ser que
consigam trabalhar no regime de bicos — afirmou.
— Em Jacarepaguá e na Ilha
do Governador, conheço duas jovens
que estão pensando seriamente em
abandonar a profissão. Uma tem
oferta de CrS 1.400,00 para trabalhar
como vendedora de uma loja. A outra está estudando estenografia e
quando acabar o curso vai se empregar como secretária executiva.

Crise
Ao contrário de tomar
qualquer providência para
sustar esse processo,, a Sccretaria de Educação da
Guanabara ainda mais agrava a crise. Além de não airir
para reformular a situação
das professoras, a Secretaria
de Educação passou a atrasar o pagamento da gralificação pela dupla regência
de turmas. Inicialmente, a
Secretaria de Educação rcsolveu contratar as professoras para o trabalho cm dobro, no sentido de fazer frente à saída de mestras. Entretanto, ao invés de pagar a.
gratificação que estabelecera, a própria Secretaria de
Educação atrasa indefinidamente o pagamento, deixando as profesosras que accitaram o sistema sem terem
para quem reclamar.

DEFICIÊNCIA
Afirmou o deputado que o problema, infelizmente, não tem sido
cuidado pelo Governador Chagas
Freitas. Fazer concursos na Espeg de
nada resolve — afirmou. O importante é aumentar os vencimentos. As
moças ingressam no Estado e após
sentirem a realidade abandonam os
cargos. Quando não abandonam passam a tê-lo como bico e arranjam
outro emprego em horário compatível com o seu. Quando não conseguem conciliar os horários, deixam
o magistério. Isto vem gerando uma
redução gradativa no número de professoras para o atendimento normal
das escolas.
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No viaduto do Méier, só havia perigo de derrapugens para os ônibus. Mas a chuvinba miúda quase não apanhou
ninguém de surpresa

1
¦cíiin
1M
cio
Méier*
hora
Jai
Dana Alzira de Sousa deixa sua casa,
iodas às tardes, na Rua Coração de Maria, o caminha cm direção ao Jardim do
Méier, Lá, procura um lugar para sentar — que será modificado muitas vezes,
conforme a luz — c começa a fazer tricô.
Nada abala a sua tranqüilidade: a feira
de livras à sua volta, os ônibus barulhentos, as crianças que correm na praça.
"Eu
gosto é disso mesmo. Fico vendo
os "paqueradores-1, cs casados quo vém
ao parque, as brincadeiras das crianças."
Com mais de 50 anos, Dona Alzira só
há 11! é carioca: cia voio de Portugal,
aposentada - era tecedeira numa fábrica —.divorciada e sozinha, "como eu
gosto", Os filhos já cresceram, construiram suas vidas c Dana Alzira faz tricô
para manter a sua própria.

A chuva interrompe a trança cie dois
lios nas agulhas de tricô, "Puxa, é um
senta-levanta", comenta cia. quando
sobe correndo ns escadas do coreto, no
meio do jardim, onde estivera sentada.
"Mas é isso
que distrai. E quem sabe:
eu até arranjo um desses paqueradores,
pois." E não ó nada difícil, para uma
portuguesa "com certeza".
DERRAPAGENS
A chuvlnha fraca de ontem confirmou que só aparece para causar problemas.' A senhora gorda foi apanhada de
surpresa o proyou também que na hora
do aperto não existe questão Insolúvel
para o carieca: 0 pedaço de pano que
estava na sacola foi logo para a caberá.
Mas cs motoristas derraparam muito. Em cinco minutas cie trajeto.--, dois
guardas de trânsito foram obrigados a

fiP

tricô

resolver dois casos em que o culpado
principal era a chuva.
Mas fi:u guarda, se eu freasse no
'pista
sinal, com essa
molhada, eu derrapa: ia três metros seguidos — • argumentou o primeiro multado, que não parou no sinal vermelho cm plena Avenida Presidente Vargas.
O segundo resolveu ficar. E o táxi
foi direto ao poste, onde estava calmamente encostado um pacato cidadão. Ele
não sofreu nada, mas resolveu criar o
caso: a discussão durou mais de meia
hora, cm que Fiiinto (o do poste) queria "uma indenização polo susto". O motorista cio táxi. Haroldo CelPstino, caiu
na risada:
Tá pensando que está nos Estados Unidos, onde o enrn leva uma cusparada e ganha logo indenização?
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prometem mudanças
— Os recursos financeiros e humanos são primordiais
para que o sistema escolar possa se desenvolver adequadamente. Querer pôr a rede escolar em funcionamento, sem
levar em conta tais recursos, é fugir da realidade — declarou o novo diretor do Departamento de Ensino de 1 °
Grau, Professor Romualdo Carrasco, ontem à imprensa. A
Professora Maria Cândida, ao transmitir o cargo, acentuou.
que "nem sempre se pode fazer o que se quer, e faço quêstão de ser apenas uma professora, nada mais do que isto".
'Secretário
O
de Educação, Celso Kelly, frisou "a importância de uma política de integração, dentro das mesmas objetivos educacionais, que regem esta nação". A Professora Samira de Andrade, indicada para o cargo de diretora de ensino de 2." grau, destacou que "somente uma educação concebida realmente para o povo é que merece o
respeito dos educadores".
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A POSSE
A saia Anchieta. onde as posses foram realizadas, estava -cheias, de tal forma, que muitos não assistiram á
cerimônia de posse que o Prof. Celso Kelly presidiu. Para
o ensino de 1.° grau foi o Professor Romualdo Carrasco,
para o ensino de 2." grau a Professora Samira de Andrade
c para o ensino Fundamental a Professora Heloísa Pabiâo.
A Professora Samira disse "que se sentia muito sensibilizada por esta oportunidade de servir à pátria, deixando
as banquetes palacianos de Sua Majestade da Inglaterra,
para vir ao Brasil servir á educação".
O diretor do ensino de 1.° grau, Prof. Carrasco prometeu "levar este país para o desenvolvimento educacional
que rege as nações dentro da atual conjuntura, onde as
professoras tem desempenho fundamental, inclusive como
meio mais eficaz de comunicação perante as seus alunos".
Com 45 nnos, é português mas naturalizado.

0? Banco do Brasil s. a.
assembléia geral
extraordinária
edital — 1? convocação
São os Senhores Acionistas do Banco do Brasil
S.A. convidados para a Assembléia Geral Extraordihária a realizar-se no edifício de sua sede social, nesta Capital, às 15,00 horas do dia 16 de agosto de 1972.
cm primeira convocação, para deliberar sobre:
a) homologação do aumento do capital aprovado
pela Assembléia Geral Extraordinária de ....
24.11.71, totalmente integralizado;
b) autorização para que sejam emitidas na categoria de preferenciais e cio tipo ao portador as
eções subscritas em razão do aumento de capitai de que trata a alínea anterior, alterandose, no que concerne à classificação de ações,
a deliberação da Assembléia Geral Extraordinária de 17.4.72:
c) aumento do capital sociai. de
Cr$ 1.080.000.000,00 para Cr$ 1.800.000.000.00
— com conseqüente alteração do art" 4" dos
Estatutos — mediante incorporação de reservas do total de CrS 540.000.000,00, com dislribiiição proporcional, ria razão de uma para cada grupo de duas atualmente possuídas, de
540.000.000 de ações novas — (preferenciais
no portador) — e chamada complementar de
recursos do valor de Cr$ 180.000.000,00, com
a subscrição de ações preferenciais ao portador
pelo seu valor nominal, na proporção de uma
para cada seis das atualmente pertencentes
aos Senhores Acionistas;
d) autorização para venda, a funcionários, de
unidades residenciais em construção e por
construir cm Brasília e do unidades residenciais resultantes do aproveitamento de áreas
ciisponíveis em imóveis de propriedade do
Banco, construídas ou por construir, para insfalação de suas agências:
e) assuntos de interesse geral.
Se não houver quorum para a primeira convocacão, ficam desde logo marcadas as datas de 23 de
agosto para a segunda e 1" de setembro do corrente
ano, para a terceira convocação, no mesmo local e
hora.
Ficarão suspensas as transferências cie ações a
partir de 15 de agosto próximo até a data de realizaçüo da Assembléia.
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vôos extras para atender a demanda.
Transportamos 12b.TI5.45b passageiros
-quilômetros em julho.
Mas não bastou e-já encomendamos
mais um tri-reator Boeing 727.
Recordo absoluto.
Assim, continuamos com a maior
Para falar a verdade, nada disso
esquadrilha de jatos do Brasil.
foi surpresa.
Continuamos sendo a empresa de
O sucesso cia Cruzeiro é conseqüência
integração nacional.
de uma política administrativa dinâmica e
Apesar de tudo isso, não deixamos o
planejada.
sucesso nos subir a c abeca.
Quando a Cruzeiro vendeu 41)% mais
do que no ano passado, o reflexo foi imediato: O seu lugar está reservado.
%z**

Brasília (DF), 20 de julho de 1972.
NESTOR JOST
Presidente

l.o CADERNO

'é *

Um jato de 15 cm T5 minutos. Por enquanto.
CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro,

terça-feira, 15 de agosto de 1972

17

ÍÍÍ1©TPh (D

É prédio, é pedra, é a selva de asfalto.
1 a difícil opção: é o subúrbio distante
o apartamento apertado. A Barra é saída•9
mas lá não tem nada: falta água e esgoto,
falta rua asfaltada.

©
I CIDADE

1/ *~V~\

"selva

ou arra
suas
PAISAGEM da motorizados por
Zona Suí, vista ho- praias desertas e pelo esje por quem co- tado quase selvagem de
nheceu o Rio há suas florestas, a Barra
vinte anos atrás, parece afigura-se como o Rio do
um grande "paredão" de futuro.
concreto e vidro ray-ban,
Falta tudo
separando mar e areia,
A falta de água, o sadas ruas e avenidas. neamento e os transporQuem não mora em fren- tes são os maiores obste ao mar tem poucas táculos encontrados por
chances de vê-lo.
aqueles que querem anEm tod^ a orla maríti- tecipar o futuro. "Se bema do Leme ao Leblon, le^a cobrisse essas falhas,
aoenas umas trinta casas isto aqui seria o próprio
ainda resistem ao chama- paraiso terrestre". d'z
do preço do progresso — Nilo Ansaldi. Ele já e?tá
as ofertas de construto- instalado em seu terreras e imobiliárias para no. Segundo a Contato
transformá-las em pré- Imobiliária Ltda. não há
dios de apartamentos. Su- mais vaga na Avenida
focadas entre os prédios Sernamhetiha. A água
vizinhos, são hoie ponto vem dos ma^a-r-his do
de atração da Zona Sul. Alto da Boa Vi-ta. nra
— É como se vivesse- canalracão abastece anemos com mil olhos se- nas 20 das 48 ruas exisguindo cada movimento tentes.
nosso, disse uma moradoNa semana nassndn. o
ra das oito casas da Ave- baí-ro fomnletou mair de
nida Atlântica.
Mas, vinf* ô^s sem á^ua. vo
mesmo assim, "nem de pocto de faso'ina e "Par
brincadeira cogitaria em Garoa, na Estrada da Gávender a casa".
vea, eviste uma n^s^nConstrutoras
te. Ali não falta águ-5 é
As construtoras encar- ainda "nuebra um gMho
regam-se de cobrir o va- dos moradores da Rocizio deixado por uma de- nha", diz o perente. Comolição das últimas ca- mo o do nosto. muitos
sas conauistadas a peso proprietários têm água
de bilhões:
canalizada de alguma nas.— Ainda há uns cinco cente ou noco no quintal.
anos atrás, podia-se to- Outros, nagam a água
mar um banho de sol em que é transportada em
Copacabana. Havia mui- barris. Os que não têm
tas "frestas" entre os recursos são obrigados a
edifícios e o sol escorria andar mais de um ouilôaté à praia, lgnácio Sen- metro com latas e barris
na, 63 anos — 50 de Co- à cabeça.
Projetado por Lúcio
pacabana.
Mas os moradores de Costa, o Plano-Piloto da
"palanque" —
prédios Barra da Timca deveria
vizinhos às casas antigas re-olver o* prob^mas f1e
— estão mais preocuna- superpooulacão do Estados em ficar sem o peda- do da Guanabara e. houcinho de mar visto de ve a natural corrida das
seus apartamentos, que firmas emnreiteiras. Os
"perder tempo espionam
moradores oue para lá se
do quem mora lá em liai- dir>"iram viram logo oue
xo". D. Sylvia forçou o leiam de gastar auase o
marido a alugar o amr- dobro do oue gastariam
tamento da Aires Salda- em Conacabana ou Lenha, "unicamente poreme Won. Além da obricatodava vista para o mar, redade de ter automóvel
tendo de quebra um pou- ias três linhas de ônibus
co de verde dos iardins oue servem o bairro, são
da casa em frente". O precaríssimas. e auando
3.472 da Avenida Atlân- chove param de vez), pretica c um dos maiores cisam de uma renda esprédios. Os jardins, par- necial nara nagar água
cialmente abandonados, e d° carro-pina, manter
a casa de colunatas bran- nm gerador de eletriHdacas, mostram os últimos de. construir
esgotos,
vestígios de uma era.
etc.
— Mas tem 'de
A conquista da Zona
gente oue
Sul pelas grandes imobi- nula por cima
tudo
liárias
transformou
a isso. Morar na Barra dâ
Barra da Tijuca no cami- coluna social e madame
nho natural dos que pré- aaui vira "pantera". Com
ferem morar em contato esoaco de sobra, eles premais direto com a Natu- ferem construir em morreza. Antes, um dos lo- ros e precipícios. Se aout
cais mais citados no ane- falta tudo. imagine nadotário carioca, dada à quelas alturas. (Sérgio
preferência dos romeus Nunes, garção).
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Poucas casas resistem ao
impulso imobiliário da
Guanabara: as que restam,
aos poucos terão de ceder
lugar aos edifícios que
podem tornar o Rio
numa nova selva de asfalto.
A esperança é a Barra da Tijuca,
mas lá, apesar do plano-piloto
de Lúcio Costa, que prevê a
conservação da Natureza,
falta toda uma infra-estrutura,
desde a água, ao esgoto e
à rua asfaltada.

/~

TÓXICOS
No Alto da Boa Vista
são promovidos grandes
festivais de bolinhas, maconha e coisas injetáveis.
Em determinada1; alamedas, os integramos dos
festivais estacionam seus
carros e começa a fun-

Os caminhos do Rio
cão. Tudo transcorre- na
mais absoluta paz, a
muitos metros de altitude. ouvindo os grilos e os
pios das aves noturnas.
Depois, a rapaziada se
"manda" de lá e deixa os
vestígios do festival, ou
dos festivais. Restosde cigarros de diamba, seringas de injeção e outras

de que, em um terreno
baldio ali existente, funciona ativa escola do Mobral, isto é, uma escola
improvisada. Essa idéia é
sugerida porque, quem
passa pelo local vê quase
uma dezena de homens
tendo por cadeira caixotes e por mesa caixotes,
também, envolvidos por
muita gente. Escrevem
coisas em bloco, recebem
dinheiro e dão o original
que os envolve e ficam
com a cópia. A aula começa cedo e se prolonga
tarde adentro. Quando
em vez, passa uma viatura policial por lá, e dá
adeusinho aos "estudantes", e estes correspondem carinhosamente...
A "escola" se situa não
muito longe de uma delegacia policial. Trata-se da
ESCOLA
5.a DP, cujo delegado
bem podia visitar a "escola" e oferecer aos aluQuem passa pela Rua
nos
mobiliário mais conAndré Cavalcanti, entre
as Ruas do Resende e Ria- fortável e mais condigno.
chuelo, tem a impressão Deverá, também, mandar

coisas que não podemos
mencionar. Tudo transcorre na mais absoluta
calma, na mais absoluta
paz, quando moças c rapazes são iniciados no uso
de tóxicos pelos interessados no tráfico dos mesmos. Tivemos ciência do
que ocorre no Alto da
Boa Vista. Lá estivemos, e
recolhemos a seringa de
injeção, ainda sangrando,
que ilustra a presente notícia. É dever da Polícia
acabar com os festivais,
com esses nocivos festivais do Alto da Boa Vista.
É o que pedem as famílias eme residem no turístico e pitoresco local da
Guanabara. A foto conta
o resto, com veemência
incontestável.

¦JOSÉ fÁONTENEGRO e BUENO PILHO'

nos
cobrir a área, porque,"estudias de chuva, os
dantes" ficam expostos à
intempérie. É maldade
deixá-los à chuva. São tão
bonzinhos...

ABANDONO

ÁGUA
Recebemos da Cedag:
"Com referência à nota publicada nessa coluna, em 20-7-72, solicitam
do providências para a regularização do fornecimento de água para a Escola Neide de Andrade,
localizada na Rua Furquim Mendes, em Vigário
Geral, cumpre-nos csclarecer que, com as obras
realizadas no local, por esta companhia, o problema ficou solucionado. Ao
inteiro dispor de V. S.a,
subscrevemo-nos. Atenciosamente, Cláudio Reis
Vicent Payá — Chefe da
Assessoria de Relações
Públicas."
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Moradores de Irajá pedem providências contra
o abandono total a que foi
relegada a Praça 27 de
de Agosto, daquela localidade. Sem vegetação, só
algumas velhas árvores
que resistiram à destruição, chão duro e maltratado, com o mato crescendo
por todos os lados. Segundo os moradores, o dia 27
de agosto, que deu o nome à praça, está próximo,
e nada melhor do que isso para que o Departamento de Parques se animasse a melhorar a paisagem. Afinal, afirmam
todos, é a única praça em
vários quarteirões de Irajá, e as crianças de lá
também merecem um
pouco mais de cuidado.

Archiv

liACirAVUX IIA

Bach-Walcha, discos importantes
Dois álbuns duplos com obras de Bach para órgão, executados
por Helmut Walcha (talvez a maior autoridade mundial
no assunto), foram lançados pela Archiv Produclion. O
primeiro volume tem seis Trio-Sonatas e três
Prelúdios e Fugas (dó maior, lá maior e sol menor); o segundo
apresenta o Orgelbüchlein ("Pequeno Livro para Órgão) e 45
Prelúdios-Corais. Os dois álbuns, certamente, um dos
melhores lançamentos do ano, têm ótimo
acabamento gráfico e fazem parte do novo esquema
comercial da Philips para a música srudita.
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A imprensa
européia foi a
primeira a
reconhecer os
méritos de
Fittipaldi. E
considerou a
vitória como
um autêntico
massacre.

'
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PARIS (De Haroldo de Faria
Castro, enviado especial) — O
piloto brasileiro Emerson Fittipaldi está descansando com sua
esposa Maria Helena, na cara
de seu colega da Fórmula 1,
Alex Soler Roig, em uma ilha na
costa da Espanha, depois da espetacular vitória que obteve domingo no Grande Prêmio da
Áustria e que lhe valeu praticamente a conquista do título de
campeão mundial de pilotos na
temporada de 72.
Emerson deverá participar
de um festival de velocidade em
Brands Hatch, que será realizado pa próxima semana, no qual
se apresentam todos os grandes
nomes do automobilismo mundial. Dessa festa participam pilotos de Fórmula 1, da séria
Can-Am, da Fórmula 5.000,
bem como os maiores astros de
Stock-Car, que fazem exibições
para um público que todo ano
é superior a 120.000 espectadores.
Da Inglaterra, o brasileiro
vai retornar à sua residência em
Lonay, perto de Lausane, na
Suíça, de onde seguirá direto

.ííííííiíí.'.:.

-:

para a Itália, a fim de tentar os
três pontos que lhe faltam para
ser declarado campeão mundial
por antecipação.
CONSAGRAÇÃO
A imprensa européia abriu
ontem grandes manchetes para
comentar o Grande Prêmio da
Áustria. Todos os cronistas especializados, cada um sob seu
ângulo, coincidiram suas opiniões em um ponto básico: somente um milagre poderá impedir que o brasileiro se transforme no mais jovem campeão
mundial de Fórmula 1. Eínerson vai completar 26 anos no
dia 12 de dezembro e será o
quarto campeão mundial vinculado à equipe de Colin Chapman. Os anteriores foram Jim
Clark, cm 1963 e 1965; Granam
Hill, em 1968 e Jochen Rindt,
em 1970.
Os comentaristas europeus
já admitem até a possibilidade
de Emerson se tornar o campeão que mais provas venceu
em uma temporada, uma vez
que das três corridas que lhe

ÍSK:*3Í$KS

A perseguição
de Emerson a
Stewart durante
20 voltas foi
vital para a
vitória do
piloto nacional.
Stewart não
agüentou e ficou
em sétimo lugar.

faltam, duas são bastante favoráveis às características da Lotus 72D: os Grandes Prêmios do
Canadá (24 de setembro) e dos
EUA (8 de outubro). Apenas o Grande Prêmio da Itália, dia 10 de setembro, no
circuito de Monza, não se apresenta tão favorável a uma vitória de Emerson. Mas a sua
eclocação pelo menos até o terceiro lugar é considerada como líquida e certa. Isto bastaria, como se sabe, para que o
título fosse comemorado com a
antecipação de duas provas.
VIRTUOSISMO
A atuação de Emerson Fittipaldi no Grande Prêmio da
Áustria foi classificada como
uma exibição de virtuosismo pelos especialistas em automobilismo, que a dividiram em duas
etapas: a primeira, no início da
prova, com o ataque a Jackie
Stewart, até deixá-lo completamente fora da competição e, a
segunda, na parte decisiva,
quando se defendeu do assédio
de Denny Hulme.

Mementos antes da prova Emerson Fittipaldi optou pelo velho carro reserva

§ Emerson nao ganha
nenhuma sorrida por causa
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Nas nenhuma Vitória
M conseguida sem o Havoline.
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O 005 c/e Stev/art
ienteu resistir à
perseguição da velha
Lotus 72-D, mas

G próprio Stewart
reccniiccei/, depois
da corrida, que o titulo
de Campeão do
Mundo vai ficar ém
òons mãos. O escecés
acha que só um
milegre pode impedir
que Emerson vença
o camn-onifo per
antecipação.

depois te/e cie se
render e acabeu em
sétimo lugar. Foi o
mais sensacional
duelo do GP da
Áu:Ária.
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Vamos ao Teatro

TEATRO

Teatro Maison de France
De 24 a 27 de agosto

MOU FERREIRA

RELAX
ESTRÉIA DE HOJE ÀS 21

A GRANDE
SÔNIA PAULA E ANTÔNIO DUARTE
- R. ALCINDO GUANABARA, 17
Tcl.: 232-581'/ — De 3.° a 6.° eis 21 horas — Sáb. às 20
C

ROBERTO
SILVA

FININHO,

TEATRO-DULCINA

e 22 horas — Dom. às 18 e 21 horas — Ar refrigerado

Comissão já selecionou
as 80 canções
do Festival UGF
A Comissão Organizadora já selecionou as
músicas semifinalistas do III Festival de Música
da Universidade Gama Filho, a realizar-se dias
11, 12 e 13 de outubro, no Auditório Altair Gama Filho, no Campus Universitário de Piedade.
A seleção foi feita por uma comissão composta
por Carlos Althier Escobar, Raimundo Nicioli
Queiroz, José Luiz de Souza (Neco) e FIávio de
Oliveira, universitários ligados ao meio musical
da Guanabara. Os três primeiros são do conjunto A Peça, que acompanha Alaíde Costa, no
Teatro Fonte da Saudade, enquanto o último está concorrendo com duas músicas no V Festival
Universitário, em parceria com Marco Aurélio
Neri. A orquestra como nos anos anteriores estara sob a responsabilidade do maestro José
Luiz de Souja (Necol aluno do 4.° ano de Engenharia da UGF. Ela é composta dos músicos
da Sinfônica Juvenil do Municipal e muitos de
seus integrantes são alunos da Universidade
Gama Filho. Entre outros prêmios haverá a
gravação das 4 primeiras colocadas pela Philips
e o lançamento comercial do disco.
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SsaÍEflBst e pode passagem...
Humcr —

com

GRANDE

Alegria —

OTELO

e

*'
RUI DO HUSSEL 632
RESERVIS 265-3436

APRESENTA

IÜLÕ CRüCinDO t
RncinDO jynioR

JOÃO BETHENCOURT
—
3a. a 6.1. feira às 21 hs.
Sábs.: 20 e 22,15 hs. —
Domingo: 19 lioras

uivw NOlFt
Dlr.: Oswaldo Lonrelro, dir. musical: Severlno Filho Cen. Cyro
Del Ncro. Part. Tempo t

UUkt
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¦Ia., 5a. e 6a. íeira às 21,30 hs. Sábs.: sessão única às 22,30 hs.
DnmirtKo: às '0.30 hs

TEATRO
PRINCESA ISABEL
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Desde domingo passado
que o menino SidneyBccndien promoveu uma
peno
modificação
quena
show Uma Rosa c Um Violão, apresentado por Rose
boate
VaienKcn em sua
1'lazza:
e
o compositor
violonista Hélio Matneus
passa a ser substituído
por Carlos Odilon, já que
outros compromisso anteimriormente assumidos
pedem sua continuação no
show.
—oOo—
A partir desta próxima semana, a gostosa íorie
jinha de degustação
queijos e vinhos La Cave
Aux I'roma»es, na Av. Delfim Moreira> passará a ter
mesinhas ao ar livre, com
vista para o tnar e aquele serviço impecável
garanti.lo pelo PLerre. Tal
surtirá
uma bossa
que
efeito.
—-oOo—
rioNa madrugada de
minco para neziinda-feira
nossos
estivemos com cs
Mário e Salvador
acnnos
Priolli, no Canccão, como

convidado especial. É que
o empresário Chris
Almeida mostrou acs donos
daquela cervejaria o
esfolclórico
do
petáculo
Gr.ipo Furacões da Bahia,
cumprir
que acafca c\3
uma perfonnatice esplcndiria no Teatro Leopolriina rie Porto Alegre. Cemposto de quase 50 figurantes e com gente muito boa
no elenco, inclusive com •
veterano
coreografia
do
Domin os Campos que por
muito tempo foi o responBÍvel pelos
da
bailados
Brasiliana. Se o espetácuIo a?radou ao Mário Priolli não sabemos porque
rapidamnete.
salmos
Se
agradou é bem provável
que faça uma curta temporada no Canccão.
...oOo—
Desde sábado passado
que o movimentado Victor
Sinis-alchi passa a incicmentar em sua boate Passport íex-Chateau. em Cofeijoada
pacabanai uma
ch pesada, cem o mailre
Mamlo no atendimento, e
refaria ao som de muitas
batidinhas e dos hit-pirades internacionais. Bom.

Curtinlias
Repercutiu muito mal no meio artístico o trr.Mmento dispensado por FIávio Cavalcanti á cantora 11rica Maria D'Aparecida, domingo, na estréia do seu
nove programa. Chamaram a 'T;oça e. na hora. não
a colocaram em cena, num flagrante desrespeito à
profissional. o Aos domingos, o restaurante-dançante Alt-Berlin movimenta-se muito bem no almoço e
eu sei porque: é porque o prato especial do dia é um
Vatapá bem temnerado. a Outra bomba muito comentada, é a ação judicial que a Estrada de Ferro
Campos do Jordão está movendo contra a TV Tupi,
por uma cíívida de 27 milhões dos antigos, é claro.
4 Helena de Lima, uma das mcihores cantoras da
madrugada carioca, está transando com o maitre Santos Amaral para estrear no Scotch-Bar. q Sidney Bonfim informando que a sua boate Tlaza passará a apresentar a partir desta semana, sempre ás quintas-íciras, a internacional cantora Carmem Costa. 9 E
/
por hoje é só... Até amanhã.

Restaurantes

CHICO
BUARQUE
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BOITE
RESTAURANTE
TERRAÇO AO AR LIVRE

direção de arte
CIRO DÊLNEBO

)

PEDRinHO
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muniu»

uma Promoçgo doT.flIl (TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES)!

com TE REZA
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Milton Morais está impossível em
Um Edifício Chamado 200, produção
do Carlos Imperial para o Teatro do
Senac, contando ainda com as belezas
de Tânia Scher e Vera Braim.
Direção de José Renato.

Ipanema ganha
novo teatro
Tatiana. Memória e Joel Vaz confirmam: dentro de
60 dia.s, aproximadamente, ficará pronto o teatro
do
conjunto Cachimbo da Paz, ao lado do Cine Pax, em
Ipanema. Já está funcionando um incrementado
pub,
barzinho informal e agradável, especializado em sanduiches cheios de bossa. Agora está em ritmo final de concliusão a.s obras do teatro, qus terá mais ou menos 200
lugares, e será destinado a pequenas montagens e principalmente shows musicais.

v,,s, /mulatas qUe
não estão no mapa
ZIRIGUIDUM OI N.o 2
C0UVERT Cr$ 25,00 TODOS OS DIAS
RESERVAS 227-3589 - 227-OGfHi - 267-5354 - ABERTO DESDE 21 HS,

CASTELINHO DA BARRA

Maria diücü
Falou-se que Maria DelIa Costa poderia ser a próy.ima
atração do Teatro
Maison de France. A Moli
velha cansada de guerra
não acredita muito, porque a consagrada atriz anda envolvida com o seu notel na cidade paulista de
Parati e não vejo perspectivas de dali se afastar para vir ao Rio fazer teatro.
Mais fácil seria fazer tca-

Cronologia
F. LICÂRIÃO
Aconteceu em 15 de agosto:
30 A. C. — Cleópatra suicida-se deixando-se picar
por uma áspide.

tro em São Paulo, onde ela
tem Inclusive palco próprio
Ço Teatro Maria Delia Costa), O que há de verdade
6 que o marido dela, o produtor e empresário Sandra
Polônio, está de olho em
Freud Explica para levar a
comédia para São Paulo.
Entrou na briga, junto com
o John Hcrbert, Opinião
da Moli:
vai ganhar o
John.

Duas curtas
Primeira: O Grupo de Teatro Moderno de São Paulo já
está ensaiando a peça Ralé. de Máximo Gorki, para
colocar em cena no Teatro de Arte do TBC na segunda quinzena de setembro.
Segunda:
adaptação
vem, obra
quem vai

A escritora Cecília Prada acaba de fazer uma
teatral de O Retrato tio Artista Quando .Iode James Joyce. Não se sabe ainda onde nem
produzir a montagem em teatro.

1534 — Funda-se a cidade do Panamá.
153(í — Funda-se a cidade de Assunção,
raguai.
DE

S. MROZEK

É O ESPETÁCULO MAIS IMPORTANTE DO ANO
"Até agora, o melhor espetáculo de in"2" (Yan Michalsky — J.
Brasil 1. — Dir.: Amir Haddad. — Cen.-Fig.: Jorl de Carvalho
TEATRO TEREZA RACHEL - R. Siqueira Campos. 143 - Res. 2.15-1113
rie 3a a 6a.: 21 h, — Sábs.: 10 e 22.:i0 h. — Dom.: 17 c 21 h.
Guv. Est. GB — Soe. EdUC. Cult. - Cons. EM. de 'lc;.tro
5." Mf:S DE SUCESSO

ESS

H

E já ficou decidido quem inaugurará a nova casa de
espetáculos: será o ítalo Rossi, vivendo o principal papel de Dorotéia Vai à Guerra, peça do novato Carlos
Alberto Ratton, que contará
ainda com a importante
participação da atriz Dina Sfat. Direção do Paulo José.
que há anos não brinca na área teatral. ítalo fará o
papel de Dorotóia, travestido. uma velha de 80 anos que
é fogo nas canelas...

sucesso: J
121!

1261 — O Rei Miguel VIII, imperador de Nicéia, restaura o Império grego, depois de conquistar Constantinopla.

4.° MÊS DE SUCESSO
Sob os auspícios do Gov. Est. Espírito Santo

elenco
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direção gefal AUGUSTO IESHR UHHUCCI

"WILLIAM

MÊS
DE

MÚSICA AO VIVO ÀS SEXTAS, SÁBADOS E DOMINGOS
Av. Semambetiba. 1004 — Tel.: 399-0282

VBLFR1B Jk

e grande

SUCATA ¦-•—

0 REI DOS CAMARÕES

híGILDO x
i

&

Boates

SV11STO

l/^^t)^A eUES%STE
Tfl. 236-3724

Bastidores

CURTÍSSIMA TEMPORADA
Reservas: 221-4484

AtoMUM

2 convida
^ para

PITTMÁN fez aniversário, onlem,
25 anos muito bem vividos. Mamãe
Ofélia ofereceu grande jantar de 200
talheres na cobertura de Copacabana e o
colunista, como convidado de honra, sentou-se
(gostaram?) à cabeceira.

Vinícius Salvatore

Aos domingos: FEIJOADA
Dois salões p/ banquetes e festas — Ar condicionado central. Av.
Semambetiba. 1906 — BARRA DA TIJUCA — Res.: 399-0375

5 ItlCAIflMI

ELIÁNÁ

De Arthur Mtller
Cecília Loyola, SérRio Dionlsio.
c grande elenco

Q)

33
D
>

C/ MPB-4

TRADUÇÃO E DIREÇÃO

S

Hcho Ary,

m

Direção de TARSO DE CASTRO — De 3a. a domingo
Música para dançar com os conjuntos de LUIZ CARLOS VINHAS
e JUÀKEK SANTANA
Aos domingos vesperais p/ a juventude ns 17 horas
li. Xavier da Silveira, 13 — Tel.: 255-0735

COMÉDIA POLICIAL DE ANTHORY SHAFFER%

ri

a
o

•

^GLÓRIA

r <
OS

I PANORAMAVISTO DA PONTE

PAIVA

Quarteto Lelé da Cuca, Zé Catimba, Margarida Mnrcilia e grande
elenco
Corsog.: Jurandir Palma — Dir. Musical: José Pratcs
ESTRÉIA AMANHÃ no TEATRO OPINIÃO
R. Siqueira Campos. 143 — lies.: 235-2119
REALIZAÇÃO COUTI.NHO & BAYER

HORAS

GINÁSTICO

<r=: o»

Cd o
i j
n)

Samba

CÉLIA

TEATRO

no

PROD."

apresenta

FREUD EXPLICA!
KORMAN IS TIIAT yOU?
2.° Ano rios Cartazes da Europa
Dir. e tradução: João Bethencourt — Cenário c figurinos dr Arhntlo
Rodrigues. Com: Jorge Dória, Yara Sortes. Luiz Armando Queirós
e Eduardo Tornaghi
Part. esp.: HILDEOAItl) ANGEL
TEATRO MAISON DE FRANCE — Reservas a partir das 10 hs. aa
manhã pelo tcl.: 252-34ãn
"Um gol esta comedia
da Maison . " (Gilberto Tumscitz).
Amanha às 21 hs.

mm

IGORH NO 1E0TR0 SERRRDOR

ffliIUuLb£_J
VII TOMAR CUJO
PHILIPS

ÚLTIMAS SEMANAS
l.o MfcS — "A renda deste espetáculo será em licncfíeio do castelo do próprio artista."
De 3a. a domingo: diariamente às 21.30 ns.
Dcsc. diário p/ estudantes (exceto sáb.) — Tcl.: 232-8531

ÚLTIMAS SEMANAS
11.° MÊS

HOJE É DIA DE ROCK
TEATRO IPANEMA - H. Prudente de Morai;. 824
Reservas: 247-9704 — Ar Refrigerado
A SEGUIR - A CHINA É AZUL — de José Wilkcr
De 3a. a 6a. ns 21,30 lis. — Sáb.: 20 e 22,30 hs. — Dom.: 19 e 21,30 hs.

do Pa-

1550 — O.s Professores Diogo de Tcive, João da Costa e
Jorge Bucanan, são encarcerados sob a acusação
de serem protestantes.
1567 — O Governador Mem de Sá nomeia Francisco Dias.
para as funções de alcaide do Rio de Janeiro.
1769 — Nasce,
parte.

em

Ajaccio,

Córsega,

Napoleão

Bona-

1771 — Nasce, cm Edimburgo, Escócia, o poeta e romancista Walter Scott.
1325 — Nasce, em Ouro Preto, Minas
Joaquim da Silva Guimarães.

EXPLICA?...

capital

Gerais, Bernardo

1840 — Reaüza-se a abertura do I Salão de Belas Artes
do Rio de Janeiro.
1M4!) — Nasce, cm CaiccV Rio Grande cio Norte, o estadista Amaro Bezerra Cavalcanti.
1853 — Inaugura-se, na capital paulista, o Cemitério da
Consolação.
1360 — Falece o Comendador Manuel Moreira de Castro, diretor do Jornal do Commércio do Rio de
Janeiro.
1367 — Joaquim José Inácio, Visconde de Inhaúma, comanda o bombardeiro de Curtipaiti, na guerra do
Paraguai.
1363 — Numa das fases da guerra do Paraguai, qs encouraçados Brasil, Cabral c Tamandaré forçam
a passagem do Rio Timbó.
1874 — Nasce, no Rio de Janeiro, o cancaturista, jornalista e poeta, Raul Pederneiras.
1376 — Falece, na capital paulista,
Crispiniano Soares.

o Conselheiro

João

190Í) — Falece, nesta cidade, o escritor Euclidcs Rodri"Os Sertões-'.
gues Pimenta da Cunha, autor de
HdO — Falece, nesta cidade, o parlamentar e vibrante
eivilista da República, Domingos de Andrade Figtteira.
1038 — Funda-se o Aeroclubc de Santo André, no Estado de São Pauio.
1940 — Partindo de suas bases na Noruega, Holanda e
França, a Luflwaff ataca o norte, a região suloriental c as linhas costeiras de Hampshire e
Dorset, na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial.
1942 — Funda-se o Aeroclube de Casa
tado de São Paulo.

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro,

terça-feira,

15 de

agosto de

O Panorama Visto da Ponte,
de Arthur Miller, vem para o Ria
trazendo sucesso paulista. Com Leonardo
Viilar e Cecília Loyola, vai ocupar por
45 dias o palco do Teatro Ginástico em produção
de Orlando Miranda e Grupo
Opinião. Á estréia é hoje.

Ligeirinhas
• Vazio o Teatro Migucl Lemos, onde Brigitte Blair apresentou o musical 68 1/2. Aliás, a formação cia sociedade Brigitte-Machado está periclitante, porque cie não
conseguiu ainda convencer os donos da boate Macumba,
onde
produz
shows à noite, de que csta montagem no Miguel
Lemos em nada prejudicará o movimento da ca_sa da Barra. # Dia 18, o
Coral ABC se apresenta
no Tijuca
às 20h30niin
Tênis Clube. 9 Eduardo
Casali preparando a montagem da comédia Qucrido, agora não (O Vison
Voador), na capital paulista. O teatro deve ser o

Maria Delia Costa, com
Otclo Zcloni e Joana
Fomm, entre outros, no
elenco. O Antes, porém,
o Teatro Maria Delia Costa deve apresentar em
curta temporada o cantor
Sílvio
Caldas.
Sandro
Polônio me disse que a
estréia estava programada para hoje. terça-feira,
e que
depois do Sílvio
deveria entrar a Elizeth
Cardoso. Maria Pompeu
hoje no Colégio Capitão
Lemos Cunha, na Ilha do
Gove r n a d o r, iniciando
longa
excursão
escolar
com o espetáculo Transas
& Trancas.
Correspondência: Avenida Passos, 122 — 15.°
andar.

Branca, no Es-

1972
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4 pesquisa do
"Interrogatório"

Roleta Russa foi exibido cm
sessão especial e os que assistiram disseram do bom

Nandi ainda não viu
porque não quis. Seu filme

!

A esquizofrenia
empresarial

^m^mmmmmmmWym mWÊm
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trabalho

him convidou seus sócios e
depois de ver a Roleta dirigida por Braulio Pedro-

táculos relacionados no questionário,
19 viram duas, 11 viram cinco, 10
viram três, 8 viram quatro, 8 viram
apenas uma, 6 viram seis e 4 viram
sete. Dos quatro pesquisados que
afirmaram haver assistido a sete espetáculos, dois são professores, um
é médico e o outro é ator.
O QUE

LEVA,

tanto gostou que chegcu a perdoá-lo poique este
fez sua mulher Morilda
aparecer mais vezes em cena do que a Silvia Amélia.

so,

fÉ|:

QUE AFASTA

O

O sexto item pareceu ser o de
respostas mais contraditórias, embora algumas conclusões se mostrassem
claras, pedia-se, em uma coluna, quo
as pessoas apontassem o que as levava ao teatro. Em outra coluna,
o que as afastava do teatro. O maior
chamariz para o teatro são os textos, com 59 anotações, seguindo-se
os intérpretes (43), os diretores (37),
os espetáculos (30), a linguagem adotada' (28), a informação da crítica
especializada (26), os horários (13).
a publicidade (9), os preços (6).
O que mais afasta o público do
teatro são os preços das entradas (36
citações, sendo considerados também
como obstáculos, por ordem: os horários (16), a publicidade (15), a
crítica (13), os intérpretes (12), os
diretores (11), os textos (9), a linguagem (7).

Ivan Lessa cortou
luz com a lanterninha
Cristina Lacerda. Deixou a família Werneck Lacerda por
ex-amor londrino. E
diz que vai casar...
6 Sábado, em praia
do Castelinho, sob
mesma barraca, Embaixador Edmundo
Barbosa da Silva, engenheiro Jorge Flores
e Mário Henrique Simonsen, em conversa
baixa. Assunto: anedo-,
tas... © Porque embarcam dia 21 para a
Europa, Marina Pinheiro e Hilda Lopez
ganham des pedidas
dois dias seguidos. Na
quinta-f e i r a. Vitória
Barbará estende toalha na mesa e oferece
almoço. Vinte e quatro horas depois,
quem faz o mesmo c
Arminda Albuquerque
q u e, para distrair
amigas, junta um biribinha. É bom avisar:
nestes almoços haverá
discriminação, porque
homem não entra... •
Paradinha nos Barbará: sábado, à noite, einema em casa de Már-

Teatro é, antes de tudo, cultura
— responderam 44 pessoas à pergunta número sete da enquete: Na sua
opinião teatro é o que, antes de tudo?
para 12 pessoas, dos 12 entrevistadiversão"
dos, teatro é "cultura e "cultura
e
Juntos. Para 7 pessoas, é
diversão além de veículo educativo".
Para 6 pessoas é, além de cultura,
diversão e veículo educativo, também "passatempo". Para 4 pessoas
é "cultura, diversão e passatempo",
sem aferições com a veículação educativa. Para outras 4 pessoas é apenas diversão, para 2 é só passateme
po, para 2 é só veículo educativo
"dlverpara um dos interrogados é
são e educação". Três pessoas deixaram de responder a este item.
PLATÉIA JOVEM

0

belinha

• As novas cabeças para
73, não têm mais os cabelos cortados em camadas.
Fio inteiro, cortado bem
retáo na altura do queixo,
o detalhe é a onda lateral
os
que cai quase sobre detaos
olhos. Para tarde
lhes esportivos são dados
com as travessas e pentes
em plástico colorido em
cores bem vivas. Côr da
moda: vermelho vivo.
Uma boa. liquidação,
com calças a partir de^...
CrS 30.00 é a que est" fazendo a Tubbv (Rua Pruesdente de Moraes, mi3«e
MciM.
d"
d"
Tetee^a
nuirifl
O Grupo de Folclore

da Guanabara vai repetir
sua apresentação na próxima segunda-feira, 21, no
Teatro Nacional de Comedia, em comemoração à
Semana do Folclore. Esse
grupo com danças e músicas brasileiras fará uma
apresentação especial, para o Presidente Mediei, em
Brasília, dia 26. Ingressos
à venda na bilheteria.

*—Uy
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Correio da Moda
de crepe, faça uma blusinha em crepe
di/tw ALMEIDA — GB — Para aproveitar sua saia
Cintura baixa com smock t/e elástico
brilhoso).
lado
um
tem
u
l An mesmo tom (aquele que
detalhe
se repete nas mangas que pomesmo
O
babadinho.
Z^nta deixando um pequeno
arredondado, ligeiramente em U e pala nervurada.
Decote
cotovelos.
nos
dem ser compridas

ANEXO

A hora
de cada um

pis
cia e Bô, com General
Patton na tela e em
poltronas Leda e João
Pinheiro Neto, Maristela e Rodrigo Lucas
Lopez, Angela e Sértrio Barbará, Vitória e
Billy, também Barbará. Ficou tudo em família.. . © Maria da
Glória Antici muda folhinha hoje e nem se
importa. Oferece até
jantar para comemorar... © Little Richard
pensou que
ainda era cantor de
rock famoso e foi se
apresentar em Wembley. Saiu do palco expulso por 40 mil vaias.
Ele se esqueceu que
estamos em 72, e não
em década de 60,
conseguia
quando
criar clima de histe-

Márcia
rismo...
©
Haidée dá um basta

às suas férias brasileiras e recebe de mamãe e papai Dedo e
Athayde Lopes coquet e 1-despedida monstro, sábado... © Air
France cumpre o prometido: s e x ta-feira,
rumo a Paris, Isabel
Câmara, atriz prêmio
Molière... © Renato
Archer ganhando títuIo de bravura, este
fim de semana em
Búzios, como hóspede
de Lygia e Johnny
Lowndes. A c o ntece
que Francisco Guise
foi se aventurar a enfrentar o mar com catamarã, não olhou' o
vento e este deu-lhe
uma derrubada completa. Renato, a postos, enfrentou perigo
e trouxe-o de volta,
assustado, mas novinho em folha, para os
braços de sua Gwen.
Assistiram à façanha:
o médico espanhol
Frederico Guilen, que
não precisou usar de
sua ciência de otòrrino, e Antônio Mendes
Viarina.

Três mostradores: azul, verde e vermelho. Cada
cor dando a medida exata de seu tônus intelectual, psicológico e muscular. Assim, qualquer dávida sobre sua eficácia nestas armas, basta olhar
o mostrador e ele diz sim ou não. Tudo isso está
em relógio que firma suiça está lançando na
Europa. Agora, tem um detalhe, só pode comprar

r

o próprio dono, porque, antes de levá-lo no pulso,
os dados pessoais são registrados no relógio, por
fita de computador. É tipo de presente que só
pode ser dado à vista. Vantagem do relógio: hora
de burrice, a gente dá desculpa e fica cm casa.

sisiidasisudasisudasisudasisiidasisudas

o verão, combinando com
os blazers mais claros.

• Charles Jourdan faz
com o verniz preto, o forte da sua coleção para o
próximo inverno europeu.
Sapatos de bico arredondado e rombudo, solas
duplas ainda bem exageradas e saltos na base de
10 cm. As bolsas mais finas em forma marcada,
sem
pespontos ou costuóculos rayban fran- ras, fazendo
as abas bem
ceses, com aro fininho de lisonas. Alças continuam
metal colorido, lente mar- a tiracolo.
rom, por Cr$ 60,00. Podem ser encontrados nas • Almofadas listradas em
cores vermelho, laranja,
tons bem extravaganrosa, branco, preto, e ama- dois
em
veludo por
tes,
(GaleGipsy
relo. na ótica
de veludo li12,00.
CrS
ria Menescal — Av. N. S? so custam AsCrS 15.00. Na
de Copacabana).
Atalaia (Rua Barata Ribeiro, 811-B).
Novas e fazendo o
A correspondência para
maior charme as gravatas
em xadrez colorido, tecido Belinha deve ser dirisida
de algodão com a etiqueta
de Ted Lapidus. Cores cia- ao CORREIO DA MANHÃ.
ras e quentes, ideais para Av. Gomes Freire, 471.

Que também trabalha.

SQiiorasoiiorasoiiorasoiiorasoiiorasQiio

O QUE É O TEATRO

O último item do questionário
pedia que fossem enunciados sexo,
religião, profissão e idade. A maioria do público de O Interrogatório (e
portanto de Tango e Hoje é Dia de
Rock) è jovem: dos 85 que responderam, 46 têm entre 16 e 30 anos.
Seguindo-se a assim dita ""mela-idade" (entre 31 e 50 anos) com 24
pessoas e, por último, os que tem
mais de 50 anos, com cinco indicações. Dez pessoas não declararam
Idade.
Dos cem pesquisados 43 eram
homens, 36 mulheres e 6 omitiram
maior,
indicação de sexo. A omissão
entretanto, é na coluna "religião",
onde 41 nada declararam. Vinte e
três católicos, sete espíritas, seis israelitas, seis ateus e dois protestantes.

moça.

Quem
Carlinhos Medeiros,
Miguel Lins, Fuad Nadruz
e André Farias. Dono lEra-

ORLANDO SENNA

as pessoas profisslo- mente impossível um trabalho em- fim de saber sobre a peça em carnalmente interessadas em presarial com o mínimo de serieda- taz, ninguém respondeu.
teatro, no caso de serem de e com o mínimo de garantia em
TODAS
MOTIVAÇÃO
pelo menos medianamente termos de continuidade de trabalho),
entrosadas com o seu ofício em ter- seria primordialmente unia tarefa
A segunda pergunta — O aue
mos de conhecimento do mesmo, sa- afeita aos órgãos oficiais ligados ao influiu na escolha do peça? — obtebem que o teatro brasileiro carece teatro. Mas alguém esperaria uma ve as seguintes respostas: o tema
totalmente de programação comer- iniciativa tão objetiva do Serviço abordado — 53; o autor — 28; a
ciai. Produtores gastam e perdem Nacional de Teatro ou da Comissão presença no elenco de determinado
dinheiro, ficam ricos ou endivida- Estadual de Teatro? Ou dos Conse- ator ou atriz — 15; a peça em si —
dos, empinam seus papagaios ou dão lhos Estaduais de Cultura ou do pró- 11; o elenco — 9; o título da peça
6; o diretor — 3; o espetáculo
trambiques desmoraüzantes, tudo no prio Ministério da Educação e Cul2.
escuro. Ninguém (Governo ou livre- tura? Se estabeleço a dúvida, ofereiniciativa) jamais pôs em prática ço paralelamente a sugestão, lncluOS INTÉRPRETES
uma consulta séria do mercado, ne- sive enviando um recado direto a
item continha a reterceiro
O
Füinto
e
a
Afrânio
Coutinho (CET)
nhum produtor sabe realmente o níatores de O Interrotreze
dos
lação
vel da pletora de seu produto, o Rodrigues (SNT), que já devem ter
Pedla-se
que os espectadode
gatórlo.
distribuição
compreendido
a
diretamente
coné
que
público jamais
em
colunas diferentes,
marcassem
res
mas
tãouma
solução,
sultado sobre os obstáculos que se verbas não é
intérprete
o
que "coqual
primeiro
interpõem entre ele e a bilheteria somente um paliativo.
intérprete
o
segundo
nhecla",
qual
das casas de espetáculos, nenhuma
FERNANDO TORRES
que "conhecia e gostava". O resulenquete em larga escala foi realiO registro especial, neste assun- tado não foi divulgado, sendo destlzada para saber que tipo de piaapenas ao controle interno da
teia poderá ter este ou aquele es- to, é para a companhia de Fernan- nado
visando estabelecer poscompanhia
atualmenapresenta
Torres,
do
que
petáculo, ninguém sabe se o ator A
de atores e atrizes
influências
sívels
o
exceGUI
ou a atriz B pode influenciar real- te no Teatro Gláucio
de público. Com base
formação
na
A
Interrogatório.
O
lente
espetáculo
nenhuma
mente na bilheteria,
punas respostas será feito um revezablicidade é cientificamente planeja- assessoria de imprensa de Fernando mento de nomes nos anúncios do essuas
de
Torres está fazendo, dentro
da para o teatro.
uma enquete com o petáculo onde, de uma maneira geEsta verdade, que à primeira possibilidades,O Interrogatório
de
que, a ral, é impraticável o arrolamento de
vista parece-nos apenas uma atitu- público
destinado ape- treze intérpretes.
(esquizofrenia: meu ver e emboradados
de esquizofrênica
sobre um
de
coleta
nas
à
OS CRÍTICOS
psicose em que se perde o contato espetáculo especificado, já oferece
terceiro
item destinou-se a
a
viO
com a realidade, passando-se
dados reveladores para outras com- aferir a aceitação e a penetração dos
ver em um mundo imaginário criae outros empreendimentos críticos de teatro junto ao público e,
do apenas para uso próprio) por panhias
teatrais.
segundo os responsáveis pela pesparte dos empresários, têm um aiCRITÉRIO
quisa, difundir o hábito de ler as opicance diluldor bem maior com rede escolher um
lação à própria vida do teatro braA pesquisa, realizada no decor- niões criticas antes relacionados os
sileiro. Aqueles que deveriam ser rer da semana passada, atingiu o espetáculo, Foram
as locomotivas do nosso teatro (os público de O Interrogatório. Cem cinco críticos de maioras importância,
críticas soempresários, os que fazem a coisa questionários de oito pontos foram sendo indagado quais
funcionar em termos de produto distribuídos indistintamente aos es- bre O Interrogatório lidas pelos pesresponderam
vendável) satisfazem-se com as jo- pectadores de.cinco apresentações, em qulsados. Dos 85umaquecrítica,
34 não
39 haviam lido
gadas superficialmente boladas ou cinco dias diferentes, sendo vinte pa- haviam
lido qualquer crítica, 11 lecom blefes dos mais perigosos, co- ra cada sessão. Os questionários ío- ram
duas críticas e 1 (profissão:
locando sempre em uma corda bam- ram recolhidos antes do início do es- advogado)
lera quatro comentários
ba os profissionais que, de qualquer petáculo, sendo que apenas quinze críticos. A Assessoria
de Imprensa
maneira, preferem esta insegurança ficaram sem resposta. As informa- da companhia de Fernando
Torres
uma
mais
de
a uma desistência total.
ções (em alguns casos
não divulgou os críticos mais lidos.
item)
foram
forcada
resposta
para
das
Um levantamento do gosto,
estudantes, 10 proíesnecidas
PÚBLICO
opiniões, das exigências, das sufici- sores, 6 por 21
5 médicos, 4 enjornalistas,
do
insuficiências
O quinto item visou Identificar
públiênclas e das
3 advogados, 3 bancários,
"da mesma área de assimilaco que hoje já freqüenta os teatros genhelros,
3 psicólogos, 2 comerciantes, 2 co- peças
de
bastando
O Interrogatório, com o objepara
fácil
ção
execução,
de
é
merciárlos, 2 donas de casa, 2 secretanto a realização de pesquisas com tárlas, 2 economistas, 2 arquitetos, 1 tivo de promover um mútuo sistema
a distribuição de questionários a se- ator, 1 assessor de marketing, 1 pu- de divulgação. Este item revelou que
o público de Tango e de Hoje é Dia
rem respondidos. Das informações bllcitário, 1 recepcionista, 1
de Rock é praticamente o mesmo e
obtidas poderiam ser computados os co, l escrevente, 1 funcionárioquímié este público que predados essenciais a serem manipula- blico, 1 vendedor, 1 programador púde que
dos para a conquista de novas pia- computador, 1 decorador e 1 sacerdo- fere O Interrogatório. As pestelas ou para uma relação ideal com te católico (seis pessoas não decla- soas que responderam ao questionario realizado no Teatro Gláucio GUI
a platéia já existente. Mas se nem raram profissão).
haviam visto os seguintes espetáculos
isto é feito (afinal de contas, uma
até o dia da entrevista: Tango —
INFORMAÇÃO
consulta de mercado cujo custo opeÀ primeira pergunta — Como 41; Hoje é Dia de Rock — 37; Chico
racional não iria além do preço de
sobre a peça? — teve Anísio — 24; Liberdade para as
injormou
se
termos
um jantar) quanto mais em
de- Borboletas — 19; nova montagem de
do público potencial! Porque se nem as seguintes respostas, em ordem
teade
da
crítica
através
crescente:
fíair — 18; Freud Explica — 15; O
as
paristo é realizado (excluindo
—
24
em
pesMilagre de Ann Sullivan — 13; Um
jornais
tro
mítico
publicada
cas exceções) deve ser quase
teatrais publicados Edi/írio Chamado 200 — 12; O Dia
esperar um levantamento nas esco- soas; nos roteiros
— 22; por indicação de que Raptaram o Papa — 10; Vá ToIas, nas universidades, nas fábricas, em jornal
—
através de reportagens mar Caju — 10; Encontro — 8; Es22;
amigos
nas repartições públicas, nos jar"ouvir falar" — 8; anún—
16;
nos
igrejas,
por
nas
quina Perigosa — 6; A Pena e a Lei
infância,
de
dlns
—
vade
colunas
5;
— 4; Rock Rural — 4; Misto Quencio
de
freqüentadores
publicitário
clubes, entre os
fon—
outras
5;
em
te — 2; O Manso — 2.
rledades
jornais
cinema e as donas de casa.
— 12 (não declainformação
tes
de
mercado,
do
Este conhecimento
Das pessoas entrevistadas, 19
radas). À pergunta se realizou uma
pelo qual venho me batendo há ai- ligação telefônica
não
haviam visto qualquer dos espea
teatro,
o
para
gum tempo (e sem o qual é inteira-

da

falou?

Sobre o mercado teatral

da última linha Mary
Quant para o inverLANÇAMENTO
no: rouge pastoso
em tubo plástico, vermelho
vinho. Os batons continuam em tom de marrom
avermelhado, melados e
brilhosos.
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merJoel Silveira
de
na
hiléia
gulha
Humboldt, durante 2
meses para fazer reportagem em profundidade. Igarapés amazônicos estão em maré
cheia... © Voltando
de sua viagem a Israel,
Murilo Mello Filho
aterrisa hoje no GaAntes de aqui
leão.
chegar, fez escala na
Áustria e viu Fittipaldi faturar mais uma
corrida para seu mundial...
Prefeito
O
paulista, F i g ue iredo
Ferraz vira e mexe,
procura o Rio. Chegou
ontem e trouxe assessor Boris Cassoy...
em
©Interinamente,
nome da titular, obrigada à Record pelo livro Ascensão e Queda
de Benito Mussolini;'
Collier.
de
Richard
Será entregue nas devidas mãos... • Gaúcho
vai ajudar combater
foqo uruquaio: indústria do Rio Grande do
Sul exportou semana

datas a Professora Cépassada, para ex-noslia Hayalt foi primeisa Província Cisplatira e única. Aconteceu
na, frota de oito camiem concurso para orie vai
nhões-bombas
entadores pedagógireceber 200 mil dóiaStanley
Ô
cos...
res... © Lá como cá
Kubrick pedindo paso assunto é fato: Juiz
do
sagem rápida à censuZersec,
Severin
ra: seu filme Laranja
Bruxelas,
Tribunal de
Mecânica já está em
amanhã estará no Insnossas prateleiras estituto dos Advogados
liberação.
r a n do
do Brasil para dizer o
"De- pe
2001,
assistiu
sobre
Quem
sabe
que
U m a Odisséia no Eslinqüência Sexual". . .
© Cinema Roxi, de paço, sabe do valor de
a p r e- Kubrick. Aliás, sobre
Florianópolis,
sentou semana passa- esta laranja, a titular
da, programação dujá falou o essencial...
O Hoje, Di Cavalcanpia, com os filmes:
ti vai ver sua vida proProcura-se Uma Virjetada em curta megem c A Penúltima
cheia
Casa
trarem de Paulo MaDonzela.
Fazer vida de
mede.
todos os dias. . . ©
Museu de Arte de São quem é vivo é coraDiálogo
©
Paulo recorre à eletró- gem...
repórter e
nica para saudar Ses- entre um
"E
quicentenário: 150 boSalinqer:
Pierre
na
contar,
necos vão
desta vez, Nixon ou
do
semana
próorio,
McGovern? — TeleHistória do Brasil, de
I.
.
.
a
Pedro
Cabral
fone-me em Washing© Vamos ficar em S.
ton, dia 6 de novemPaulo só para contar
bro, à noite.
que entre 599 candiINTERINA
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AUTOMÓVEIS

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS

MUDANÇAS PEREIRA
Caminhões fechados para mudanças locais c estaduais.
.Escritório: Rua Kcal Grandeza, o58, Casa 3. Tel. 246-5848 a
qualquer hora. Aceito também cartão de credito do Bco.
Nacional. Temos Kombls para pequenos transportes. 33!0

[Be :!1 de marco :i 2H de abril) — Satisfação
•nhã nos r ígócios e na comunicação. Habilidade de manas confecções o' na? composições. Dor de cabeça si:-: rada à
tarde. Inviabilidade causada por clitiias e lajrigas.
Tarde cio sorte nos empreendimentos o no lar.
ÍOÜRÒ'

EMPREGOS
AGÊNCIA M-H Gomes oferoce cozinheira forno c fogão
babás c/ ótima ref. Tel
222-7587; 20M7

^

;:»
ae :maio) — Snrte nos ne^nclos
20'de
íyulf' 21 (,c anni
W.e nas inovaçOes, Felicidade no lar e no amor. Energia
í.*e ação- çxccu.tivaj Cirande êxito r s estudos e nas pesq pa, ."'.ti.' c na p:csia. Avanço na <r4 quisaSi
jgiJ^ír:!. Possbilictatle de encontro do objetos de valor ou
fejtçL^.s extraviadas'. Ambiente negativo no fim do dia e
ré norte, Circulaçúo obstruída.
$£ (_

OFERECE-SE — Cozinheira
forno fogão sou filha italiano. Tenho 36 anos. Tel
252-2328 — Urgente.
22452

MOÇAS

• Ç

Dona FERNANDA,
UTILIDADES PARA 0 LAR
MÓVEIS E DECORAÇÕES
PARA O LAR
LAVA-SE c Unge-se no local
qualquer tipo de tapete, reforma cm geral. Compra-se
tapetes Pérsia, mesmo com
defeitos. Tel: 254-3741 —
Sr. João.
19021

J

23 tleagosto a 22 de setembro) — Habilidade nas
p,-,atividades diplomáticas e policiais. Gên:o investigador.
í(!tpanho nas especulações e nos negócios ligados a trans^jpqrtes e turismo, Felicidade à tarde em todos os seto"jjjjrçs.
Otimismo e generosidade.
'''' 'Ç~BAUi;gÀ
~)
•¦"(De 23 de setembro a 22 de outubro) — Favorabilida¦'âê geral cm todos òs negócios. Dcm de oratória e de
diplomacia. Atividades mais que suficientes para as ne••"cessidades exigidas. Felicidade no campo do amor. Bom
"e:?ito
nas pesquisas e nas confecções artísticas. P
ESCORPIÃO

")

'.^(Dc
23 de outubro a 21 de novembro) — Sonhos diver-1
*
sifjcados. Nervosismo. Felicidade afetiva. Coração em
busca de ternura. Tonteira passageira ao meado do dia.
¦Motivações afortunadas de
' Energia frutífera à tarde.
.íioite.' Bom êxito na diplomacia -e nos contatos com autoridades e pessoas realizadas.
~)

"'Ç

SAGITÁRIO

(De 22 de novembro a 21 de dezembro) — Inclinação pa»';*a a arte e a ternura. Planos de refinamento e praze.•/rcs. Espirito determinado e Idéias fixas com desejo ria
segurança financeira e melhoras na comunicação c poJ
sição social. Alternativas ã tarde. Incidentes. Ajud"
eficaz no fim do dia; Dificuldades de noite.

CORTINAS JAPONESAS
FERSIANAS DE-MUMÍNIO
NOVAS E REPÔRMAS

GELADEIRAS - AR
CONDICIONADO
AR COND. — Técnico ah>
mão, cons. e pinta ar cond.
central, maq. lavar e Kcl.
GARANTIA: Tel.: 242-7069.
60031
GELADEIRAS, conserto todas as marcas a domicilio,
troco . gás. motor, relay, fe.
cho, pintura, etc. 246-0241 —
Rudolf.
21974
GELADEIRA, ar condicionado, máquina de lavar, conserto. Instalação, pintura rcformas. Trocamos motor, relay automático, carjra de
gás, borracha. Tel: 238-9233,
Mcsal Saúdes. 14899

(De 22 de dezembro a 20 de janeiro) — Sobressaltos e
conflitos intimo:, de madrugada. Nervos dominados de
manhã. Assuntos afortunados ante; do mearl0 do d:a,
negócios. Sorte nas especulações e lucros provi,Bons
"rjçmciais.
Encontro de amigos afastados ou ausentes.

¦

c AQUÁRIO D

'(Tle 21 de janeiro a 1!' de fevereiro) — Importames
configurações de manhã com muita sorte nas promoções,
negócios, carreira e investigações. Harmonia no lar e
no campo do amor. Gênio poderoio na construção c reconstrução.

c

Refrigerantes
Niterói S/A

ADVOGADO

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

CASAMENTOS

VENDAS DIVERSAS
VESTIDOS
usados,
saias,
biusas, blusão e calça de homens. Compro a domicílio
pago bem. Tel. 222-3950 Sr.
José.
20686

" "malas

velhas

XO EXTERIOR — DIVÓRCIOS.
Consultas grátis — 12 às 161i.
Av. R, Branco, 156, s'904 — RIO
- 252-7990 - Drs. LEITE e MO.
DERNEL.
8222

MODAS
MODAS E ROUPAS
FEMININAS

Consertam-se
malas,
pastas,
bolsa?, malotes etc. Colocamos
feeho-echir em blusões e botns,
na Mala Guanabara — Rua Lavradio, 169-A — Tel. 242-3854.
20685

COSTUREIRA, oferece -se
para vestidos, reformas e
Babi-Looks. Tel. 246-6356.
19019

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA
Pelo presente
edital, ficam
convidados os senhores Actonlstas a se reunirem cm Assembléia
Geral Ordinária, na sede social
à Rua Senador Alencar, n9 33,
nesta cidade, às 16 horas do dia
lã de setembro de 1972, a fim
de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordein do dia:
a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Contas de Lucros e Perdas e Parecer do
Conselho Fiscal;
b) Eleição da Diretoria c do
Conselho Fiscal, com a fixação dos respectivos honorários;
c) Assuntos de interesse geral.
Acham-se à disposição dos senliores acionista.? os documentos
necessários, exigidos pelo artigo
Decreto-Lel n? 2627 de
99 do
26/9/1940.
R!o de Janeiro, 09 de agosto
de 1972
Refrigerantes Niterói S/A.
CLARK G. KUEBLER
Diretor-Presldente
60045

BICHO, EM COPA
VOCÊ ME ENCONTRA NA

sa senhora de
Copacabana 860A

(StMJ
\nawagasmBumaaBBBSBsir
Aniversários
Fazem anos hoje: Condessa Pereira Carneiro, Sandra
Maria Araújo Lins, Ameliana Dias Asensi, Maria Zélia MachRdo da Fonseca, Sandra Tenório Cavalcanti, Márcia do
Castro Rlpoll, Margarida Ribeiro, Lia Fernandes da Silva,
Industrial Edgard Julius Barbosa Arp (pres. da Rendas Arp, Malharia Arp, etc), Adv. Mario Bernardo
Gamero (diretor da Monteiro Aranha Com. Ind. etc),
Eng. Antônio Carlos Marinho Nunes (diretor da Sociedade
Anônima do Gaz e assesor do pres. da Light), Édlzio Jovino
dos Santos, José Nazaré Vergetti, Pedro de Oliveira Borba.
Valdir Teba, Jorge Rodrigues Valença, Ulisses Pereira Soares.
Alberto Vardi, Noélio Lopes Barreiros, Brasil da Silva Pereira,
Enon de Araújo Dantas.
Marechal Cordeiro de Faria — Será alvo de homenagens,
amanhã, pelo traascurso de sua data natalicia, o Marechal
Oswaldo Cordeiro de Faria, expressão nas Forças Armadas e
no processo revolucionário do Governo implantado era 19G4,
como dos presidentes de honra da Associação dos Ex-Combatentes da FEB.
Completa natalício, hoje, a menina Ana Elena, filha
do casal Paulo de Andréa (do Incra) e Therezinha Barreto
Viana de Andréa.
A Srta. Sandra Maria, filha do casal Izidoro Taull «
Alice Rangel Taull, festeja hoje o seu 18." natalício.
Faz anos hoje a Srta. Glória do Couto Ferreira Pires,
filha do casal Paulo Ferreira Pires e Leti do Couto F. Pires.
A menina Telma Luisa, filha do casal Dr. Teódulo Rodrigues de Miranda (juiz da 2,"> A.Aer.) e Sônia Miranda, tem
hoje sua festinha dos dois (2) anos de idade.
Festeja, hoje. os 17 anos de sua filha Regina Célia
Vílar Martins, o casal Rafael Vilar Martins e Suzete Amaral
Vilar Martins.
Hoje, o estudante Ivan, filho do casal Eng. Francisco
Dark da Costa e Nalr R. da Luz Costa, completa o 14.° natalicio.
Está festejando, hoje, seu natalício, Esteia de Araújo
Coelho, filha do casal Vasco da Costa Coelho e Iara de Araújo Coelho.
O casal José e Ida Gonçalves de RIspeny, festeja, hoje,
o natalício de sua filha Glória Maria.

Casamentos
Marlene-Saul — Na Igreja de N.Sa. do Desterro, em
Campo Grande, dia 16 de setembro, às 17h30min, reallza-se o
casamento da Srta. Marlene da Silva Granadeiro, filha do
casal Granadeiro, com o Sr. Saul Rodrigues Júnior, filho
do casal Saul Rodrigues.
Comemorações
Está festejando, hoje, o 233." aniversário das "Festa da
Glória", a Irmandade de N.Sa. da Glória do Outelro, cujos
atos e solenidades programadas o são em louvor da Excelsa
Padroeira e em comemoração do Sesqulcentenário da Independência do Brasil.
Assuramala — Na próxima sexta-feira, dia 18, as 20 horas, no auditório da Rádio Nacional, realiza-se a festa "Noites
do Oriente", em que se comemora o primeiro aniversário do
programa "Assim fala Assuramala", do astrólogo Prof. Assuramaia. que apresentará 300 slides da história da astrologia
í do espirituallsmo.
Conferências
No Instittuo Brasil-Argentina, hoje, às 18h30min, o Prof.
Teófllo de Azievedo Santos, fará conferência sobre o tema:
"O Mundo Econômico Brasileiro", sob
os auspícios do adidocultural Rubens Vela.
Clube de Engenharia — Hoje, o Clube de Engenharia reallzará, às 17h, no 20." pav., a Assembléia Geral Ordinária; e
às 18h, no 22.o pay., promovido pelo DAC, conferência do
Prof. Eng. Rubens Junqueira Villela, da Escola de Engenharia de São Carlos, da Univ. de São Paulo.
Missas

pra Amem,
SACAÜL

COMPRO TUDO — Rádios,
vitrolas, televisões, enceradeiras. geladeiras, Telef, ...
221-0423. 20683

#/

ATOS RELIGIOSOS

~

ÁRIES - CURSOS PROFESSORES

Correio
da Manhã

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
COMPRO PIANO. Qualquer
tipo ou marca, pago hoje à
vista tel.: 256-4084. Urgente.
19026

(Tte 20 de fevereiro a 20 de março) — Sonhos confusos,
•'inspiração de manhã no trabalho e nas
pesquisas. Prastígio nas ciências c obras pública; Incidentes à tarde e
danos inopinados. Embaraços de noite.

S0CIABS I

Rezam-se, hoje, as seguintes: do 7.° dia, às 12h, na Igreja
de N.Sa. da Conceição e Boa Morte, por alma de Honorina
Vassalo Pacheco; de 7." dia, às llh, na Igreja de São Paulo
Apóstolo. Copacabana, por alma do Dr. Álvaro de Macedo
Soares Alves; de 1° aniversário, às 10h30rnin, na Igreja de
São Paulo Apóstolo, Copacabana, por alma do Dn Haroldo
de Freitas.

—\

RÁDIOS E TVS
(^ CAPBiCÓRHiÕ""^)

EDITAIS

C.G.C. n? 30.0i8.233

PERDEU-SE um diploma de
contador cm nome de Aurelio Domingues. Informações
para 235-6183. 19020

'.„<!Ps

c

E GERIÁTRICA FREI FABIANO

FUGIU pequeno papagaio de
minha residência, pede-se a
encontrar
telefonar
quem
235-5299. Gratifica-se bem.
19025

nhã. Av. Gomes Freire, 421, sobrado.

£;Cpe 21 de iunho a 22 de julho) — Inclinação para a
íjfjayíc os adornos, os passeios, os prazeres e os contatos
ijjjjjíim o sexo oposto. Habilidade na atração pessoal precr
^fe:*;'. o esplritrt e as atividades do dia. Possibilidade ne
?*«ÈpVt-j. da manhã nas especulações e no aperfeiçoamento
j^ãõf .trabalhos. Desejo de reconciliação com pessoas de
jljjSjestígio. Depressão à noite.

VIRGEM

PARA PESSOAS IDOSAS

¦

Dinâmicas para trabalhar na parle da ma-

CÂNCER )

(De 23 de julho a 22 de agosto) — Assuntos inúmeros
ocupam as atenções do consulente. Capacidade coristrutiva e analítica de manhã. Inclinação para a ação
íica p desprezo da teoria c das idéias. Sorte no meardt> do dia
nos negócios e na comunicação. '

COMPRESSOR — Judson
Super Charger, para Volks
wagen. Tel. 265-6944. Diariam. com Sr, Mardochée ou
José.
20675

MÉDICOS-DENTISTAS

CLINICA MÉDICA

rB3«E8SJSBBBBBBBHSEiB£v

OFICINAS —
AUTO PEÇAS

Convênio r/ Patronal, funcionários do INPS, Repouso, Arterlosclerose, Doenças crônicas, Recuperação, Fisioterapia, Assistêncla médica grátis e enfermagem especializada dia •
noite. Apts. e enfermarias espaçosas, claras e arejadas —
Tel. 2GB-7fl<>!) — 238-6950 — Rua Conde de Bonfim, 497 —
Dir. Dr. Jorge Rossi — CRM 12.303.
21962

KX>„

c i°Z3

4

DIVERSOS

ACHADOS E PERDIDOS

>c 21 de nriio a.20 de junho) — Sobressaltos e rosi^Riitimentos
opressivos: Nervosismo de manhã snpeSwtíos com bons êxitos ros negócios e nas atividades cxjiqf.as a riscos. Incidentes de tardo. Ameaça de inloxiS^fíçáo, Dificuldades na comunicação.

i

VEÍCULOS

TRANSPORTE em Kombi,
pequenas mudanças, viagens
e aquele preço que você gostaria de pagar. Tel. 256-7740.
19024

EMPREGOS DIVERSOS

GÊMEOS

>*'¦¦¦(

DE

ALUGUEL

IMÓVEIS DIVERSOS

®

mmUsk

TEL: 236-3552
13023

QUANTO

UNS

BENJAMIN CONDE I
A família de BENJAMIN CONDE
agradece as manifestações de
pesar pelo seu falecimento e
convida para missa de 7? dia, às 10,30
horas do dia 17 do corrente, na Igreja
de S. Jorge (Pça. da República).

RECUAM!

E JANEIRO
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RIO
DE
JANEIRO
T©» 1S AS COTAÇÕES DO DIA

Agência Gomes Freire: Av. Gomes Freire,
421 — Tel. 242-1223. Agência Avenida: Av. Rio
Branco n,° 185 — sobreloja 204' — Telefone
252-6156. Agência Copacabana: Av. Copacabana,
860-A — Tel.: 237-1832. Agência Tijuca: .Rua Conde de Bonfim. 406 — Tel.: 234-9265. Agência
Méier; Rua Silva Rabelo, 52-A * SUCURSAIS: Belo
Horizonte: Av, Afonso Pena-748, sala 1602/03/
04/05 - - Tel.: 24-0470. Brasília, DF: Quadra 16.
Casa 22 -- Tel.: 42-2524 e 42-0645. Curitiba: Rua
Doutor Muricy, 70G, conj. 807, Tel.: 22-771. Niterói: Av. Amaral Peixoto, 370 — Loja 8 e Conj. 426
-- Ed. Lider — Tels.: 2-3431. 2-3432 e 2-3433.
Alegre: Av, Borges de Medeiros, 308 — Conj.
Porto'18.°
— Tel.: 24-2092. Recife: -Rua Gervásio
184

Pires. 285 — Loja 2 — Tel.: 225-403. Salvador:
Av. Sete de Setembro, 31, salas 504/5, Edifício
Santa Rita — Tel*3-4431. São Paulo: Rua da Consolação. 222 — 13.° andar — Telefones PBX256-8822. CEARA — Rua Pedro Borges 33
sala 1126 — Tel.: 26-35-71 — Fortaleza
PREÇO VENDA AVULSA: RIO DE. JANE!
RO E FSTADO DO RIO: D/úteis Cr$ 0 50
Domingos. CrS 0,80. MINAS GERAIS e SAO
PAULO: D/úteis. CrS 0.80 — Domingos CrS 1 00
ESPIRITO SANTO — DISTRITO FEDERAL GOIÁS — PARANÁ- — SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SüL -, BAHIA: D/úteis
CrS 0,80 — Domingos, Cr$ 1,20. ALAGOAS —
SERGIPE— CEARA — RIO GRANDE DO NORTE

MATO GROSSO — PARAÍBA — PERNAMBU'D.'úteis,
CO:
CrS 1.00 — Domingos. CrS lt20. MARANHAO — PARA — AMAZONAS — PIAUÍ —
ACRE — TERRITÓRIOS: D/úteis, CrS 1,50 — Domingos, CrS 2,00.
ASSINATURAS DOMICILIARES'

RIO e NITERÓI: SEMESTRAL, CrS 100,00 —
TRIMESTRAL, CrS 50,00. ASSINATURAS POSr
TAIS SIMPLES: SEMESTRAL, CrS 100,00 — TRIMESTRAL. CrS 50,00. ASSINATURAS POSTAIS
AÉREAS (BRASIL): SEMESTRAL, CrS 400,00 —
TRIMESTRAL. CrS 250,00. ASSINATURAS POSTAIS AÉREAS (EXTERIOR) — 1." GRUPO: AMÉRICA DO SUL — AMÉRICA CENTRAL: SEMES-

CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972

TRAL. USS 143,00 — TRIMESTRAL, USS 80,00;
2.» GRUPO; AÇORES — ANGOLA — CABO VERDE — CANADA — ESPANHA — EUA — MEXICO — PORTUGAL — MOÇAMBIQUE: SEMESTRAL, USS 272,00 — TRIMESTRAL, USS 145.003.o GRUPO: ARGÉLIA — LIBÉRIA -i HONDURAS BRITÂNICAS — CAMERUM — COSTA DO
MARFIM — GANA — GUADALUPE — GUINÉ
— TUNÍSIA: SEMESTRAL. USS 369,00 -< TRI,-MESTRAL, USS 190,00: 4° GRUPO: AFGANISTÃO — ÁFRICA — ALBÂNIA — URSS — ISRAEL — EGITO — CONGO — CHIPRE - INGLATERRA — CHINA — TURQUIA — SÍRIA — POLÒNIA —SU1CA —SUÉCIA. ETC: SEMESTRAL
USS 520,00 — TRIMESTRAL, USS 270,00.
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Hoje: Panorama Visto da Ponte
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STRÉIA às 21h30min, no Teatro Ginástico, Panorama Visto da Ponte,
1 de Arthur Miller, para uma temporada de 45 dias. A direção do
espetáculo é de Odaulas Petti e os cenários de Marcos Weinstockk.
No elenco, Leonardo Vilar (foto), Vanda Lacerda, Hélio Ary, Vinícius
Salvatori, Sérgio Dionísio, Cecília Loyola e Elias Martins. Esta peça vem
de São Paulo onde obteve enorme sucesso.

E

1 y^LW TEIRO

|ÕMj
CINEMA
Jacques Demy. Com Catherine Deneuve.

Ricamar. Casei contigo para me
divertir. (18 a.). 14, 16, 18, 20
e 22.

(Homo
9 O supermacho
Eróticus). Comédia italiana.
Escrita e dirigida por Marco
Viccario. Com Lando Buzzanca e Rossana Podestà.

Rivicra. A morte não manda recado. (18 a.). 14,40, 17, 19,20 e
21,40.

$ A fera (La Belva). Drama italiano. Direção de Mario Costa. Com Klaus Kinsky.

Cinema Um (Antigo Faris-Palacc). Cinema de Arte. Pele de
amo. (Livre). 14, 16, 18, 20 e 22

Lançamentos
t) A virgem e o cigano (The
Virgin and the Gypsy). Drama. Da novela de D. H. Lawrencc. Direção de Christopher Miles. Com Franco
Nero, Joanna Shimkus e Honor Blackman,
t) Testemunha hostil (Hostile Witness). Drama policiai e judicial. Roteiro de
Jack Haffey, baseado na peca de sua autoria. Dirigido e
protagonizado por Iíay Milland. Ainda no elenco: Sylvia Cims e Sir Felix Aylmcr.

Roxy. Os machões
10, 18, 20 e 22.

0 Confissões de um Comissário de Policia ao Procurador da República (Contessione di un Comissário de
Polizia a! Procuratorc delia
Republica). Drama italiano.
Realização de Damiano Damiani. Com Franco Nero,
Martin Balsan, Marilú Tolo.

Império. A ditlcil vida fácil. (18
a.). 14, 15,40, 17,20, 19, 20,40 e
22,10.

contigo
Lagoa-Drlvc-ln.
Casei
para me divertir. (18 a.). 20,30
22,30.

Tijuca
América. Testemunha hostil.
a.). 14, 16, 18, 20 e 22.

das
Mctro-Boavista.
Maldição
sombras. (13 a.). Meio-dia, 14,
16, 18, 20 e 22.
Mesbla. O dia do ajuste de contas. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
Odeon. Testemunha hostil. (14
a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
Palácio. A hora do amor. (18
a.). 13,30, 15,40, 17,50, 20 e 22,10.
Plaza, Simon Bolivar, o Libertador. (18 a.). 10, 12, 14, 16, 18,
20 e 22.
Rcx. Programa duplo. Mash, às
13,50, 17,50 e 21,50, e Rio Lobo,
às 16 c 201:. (18 a.).
Vitória. O farol do fim do mundo (18 a.). 13,30, 15,40, 17,50, 20
c 22.10.

9 Simon Bolivar, o Libertador (Simon Bolivar). Cinebiografia do grande lider
sul-americano. Direção de
Blasetti.
Com
Alessandro
Maximilian Schcll e Rossana
Schiaffino.
t) A hora do amor (The
Touch). Drama. Realização
do sueco Ingmar Bergman.
Com Elliott Gould, Bibi Anderson e Max. Von Sidow.

Catete/Flamengo

0 Casei contigo para me di- Aztcca. A fera. (18 a.). De 14h
vertir. Comédia romântica cm diante.
realizada pelo italiano Lu- Brunl-Flamengo. }:. i'. & Z. (18
c 22.
ciano Salce, Com Monica Vit- a.). 14, 16, 18, do20 Machado.
ConCondor-Largo
ti e Gorgio Albertazzi.
fissões de um Comissário de Poda
Repúlicia ao Procurador
'9 Maldição
das sombras blica. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
da
ao
mundo
Palssandu.
Viagem
Shadows).
Dark
o£
(Night
(18 n.). 14, 15,40, 17,20,
ThriUer de suspense e hor- aulcinaçáo.
19, 20,40 c 22,20.
ror. Escrito por Sam Hall e Politeama. Programa duplo. O
dirigido por Dan Curtis. Com resgate de uma vida e Ainda
há fogo sob as cinzas. De 13,20
David Selby.
em diante.
't* Morrer de amor (Mourir íião Luiz. A virgr-m e o cigano.
(18 a.). 14,30, lb,20, 18.10, 20 e
«TAimer). Drama baseado na 21,50.
dirigido
e
Escrito
real.
vida
por André Cayatte. Com
Botafogo
Annie Girardot e Bruno Pradal.
Botafogo. Programa duplo. Ainda há fogo sob as cinzas e O
Mun
do
Fim
do
Farol
O
resgate de uma vida. De 14.30
4
Edge
The
At
ènTdíanfe
Light
do (The
Hospital (18 a.) 13,30,
Oi The World). Aventura. Da capri.
15,40, 17.50, 20 e 22,10.
história de Jules Verne. DiCoral. Trafic ou As aventuras
reção de Kevin Billington. de
M. Hulot no tráfego louco.
Yu!
Com Kirk Douglas,
(Livre). 14, 16, 18, 20 e 22.
Brynner, Samantha Eggar e ópera. Festival Brasileiro do
Renato Salvatori.
Filme de Curta-Metragem JB.
9 Operação: França (The
French Connection). Policiai. Roteiro de Ernest Tidyman. Direção de William
Friedkin. Com Gene Hackman, Roy Schider.
0 A difícil vida fácil. Drama. Nacional. Direção de
Alberto Pieralise. Com Jece
Valadão, Sandra Barsotti.
^ O mensageiro (The Go
Between). Drama. Roteiro de
Harold Pinter, da novela de

Sessões às 16 e 21.
Scala. Ao diabo com a fidelidade. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
Veneza. Morrer de amor. (18 a.).
14,45, 17,05, 19,20 C 21,45.
(Jardim Botânico). O
Jussara
transplante. (18 a.). 14, 16, 18,
20 c 22.

Copacabana
Art-Palâclo-Copacabana. Landru
— A verdadeira história de Barba Azul. (18 a.). 13,30, 15,40, 17,50,
20 e 22.
Brtuil-Copacabana. X„ Y. e Z. (18
a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
O mensaCondor-Copacabana.

seph Losey. Com Julie Chris- ge|ro (18 a )# 15, 17i2o, 19,40 e 22
Red- Copacabana. Fúria selvagem. (18
lie Alan Bates, Michaela.).
16, 18, 20 e 22. Na sessão
Guard.
Dominic
e
grave
das 14h, Os quatro palhaços. (Livre).
^ X. Y. & T„ Drama. EscriQuando o carnaval chegar
to por Edna. 0'Brien e diri- Jóia.
(Livre). 14, 16, 18, 20 c 22.
Hutton.
C.
Brian
gido por
Metro-Copacabana. Maldição das
Com Elizabeth Taylor, Mi- sombras. (18 a.). 14, 16, 18, 20
chael Caine e Susannah c 22.
Rian. O farol do fim do mundo.
York.
(10 a.). 13,30, 15,40, 17,50, 20 e
e a u 22,10.
0 Pele de asno (P
D'Ane). Do conto de Char- Caruso, Operação: França. (18
les Perrault. Realização de a.). 14, 16. 18, 20 c 22.

CRUZADAS
ir

^^

Operação França (I)

14,

Supcr-Bruni-70. Simon Bolivar,
o Libertador. (18 a.). 14, 16, 18,
20 e 22.
Roma-Bruni. X., Y. & Z. (18 a.).
14, 16, 18, 20 c 22.
Pax. Casei contigo para me divertir. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
Pirajá. Os renegados. (Livre). 18,
20 e 22.
Lcblon. A hora do amor. (18 a.).
13.G0, 15,40, 17,50, 20 e 22,10.
Miramar. Testemunha hostil. (14
a.). 14, 16, 18. 20 e 22.

Cinelâncfia

0 Gatas do inferno (The
Helcats). Drama da juventude desajustada. Direção de
Robert F. Slatzer. Com Ross
Hagen, Dee Duffy, Sharyn
Kinzie e Shannin Summer.

a.).

A PENA E A LEI - De
Ariano Suassuna, direção de
Luís Mendonça. No elenco.
Uva Nino, Luís Mendonça,
Rui Cavalcanti e outros. Teatro de Arena da Guanabara
(222-5435). 21h30min. Sábado, às 20h e 22h30min. Domingo, 18h e 21h30min. Vesperal domingo, às 18horas.
O INTERROGATÓRIO — Texto de Peter Weiss. Direção de
Celso Nunes. Com Fernanda
Montenegro Fernando Torres,
Jacquellne Laurence o outros.
Teatro Gláucio Gill
(237-7003, 21h30min. Sábados 20h, 22h30min. Vesp.
quinta, 17h, e domingo às
18h.
ENCONTRO — Show com
Vinícius de Morais, Tcquinho,
Marilla Medalha e 7'rio Mocoto. Teatro da Praia
(227-1083). De terça a sexta,
21h30min Sábados 201i30min e
a meia-noite. Domingo às ..
19h30min.
O MANSO — Comédia com
Costlnha. Teatro Duirlna ...
(232-5817) às 21hl5m:n. Sábados 20hs. e 22hs. Vesp.
quinta às 17h. e domingo às
18hs e 21hl5mln.
O JOGO DO CRIME — De
Anthony Shaffer, direção de
João Bethencourt. Com PauIo Graclndo, Gracindo Júnior
e outros. Teatro Glória
(265-3436). Diariamente 21h
— Sábs. 20 e 22hl5min. Domingos às 19 nor.is.
FUCTS — ERA UMA VEZ
TJMA COR — Texto de Ziraldo
e Aderbal Jr. Com Leia Garcia, Iara Amaral, Claudia Ribeiro e outros. Teatro Tereza
Eaquel (235-1113). De terça a
sábado às 16 boras. Domingos,
15 horas.
O DU EM QUE RAPTARAM O PAPA — Comédia de
Direção
Bethencourt.
João
do autor. Com Eva Tudor,
André Villon. Afonso Stuart.
Vânia Melo e outros. Teatro
(257-1818). 21h
Copacabana
30min. Sáb.: 20h30mln. e 22h
30mln. Vesp.: quinta, e domineos 16h.
68 1/2 — Revista com Carlos Leite e Marta Anderson.
Loran
Berta
de
Direção
Teatro Miguel Lemos
(236-6343). 21h30min. Sáb.:
20h30min e 22h30min. Dom.:
19h e 21h30mta.

PAULO PERDIGÃO

Ipanema/Leblon

Centro
Cinc.i.c-TriaJion. O mando é das
mulheres. (18 a.). Meio-dia, 14,
10, 18, 20 e 22.
Clnc-IIora. Filmes de curta-mecomédias,
tragem.
Desenhos,
documentários, "jornais" etc. De
10 da manhã em diante.
Florlano. Programa duplo. Num
crescendo de violência e Onde
os homens são homens. (18 a.).
De 14,20 em diante.
Sio Jos6. Noites ardentes. (18
a.). De 14h em diante.
Festival. Ao diabo com a fidelidade. (18 a.). 10, 12, 14, 16, 18,
20 e 22.

(18

ESPETÁCULOS

CRÍTICA

(14

Art-Paláclo-Tijuca. Landru — A
de Barba
verdadeira história
Azul. (14 a.), 13,30, 13,40, 17,50,
20 e 22.
BrltânU. A dança dos vampiros.
(18 a.). 14. 16, 18, 20 e 22.
Brunl-Tljuca. X. Y. & Z. (18 a.).
14, 16, 18, 20 e 22.
Carioca. A hora do amor. (18
a.). 15,40, 17,50, 20 e 22,10. Na
sessão das 13,50, O maravilhoso
mundo dos sonhos. (Livre).
Comodoro. O farol do fim do
imundo. (18 a.). 13,30, 15,40, 17,50,
20 c 22,10.
Metro-TIjuca. Maldição das sombras. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.
Olinda. Gatas do inferno. (14
a.). De 14h cm diante.
Tijuc*. A virgem e o cigano.
(18 a.). 14,30, 16,20, 18,10, 20 e
21.50.
Ti.luca-Palace. Topázlo. (18 a.).
Horários especiais.
Rio. Simon Bolívar, o Libertador. (18 a.). 14, 16, 18, 20 e 22.

Outros cinemas
Art-Paláclo-Méler.
de amor. (14 a.).
e 22.

Uma história
14, 16, 18, 20

Art-Palácio-Madureira. Uma história de amor. (14 a.). 14, 16,
18, 20 e 22.
Ssnta Alice (Engenho Novo).
Hospital. (18 a.). 14,50, 17, 19,10
c 21,20.
Paratodos (Méier). Chamam-me
Trinity. (10 a.). 14, 16, 18, 20
c 22.
Maná (Ramos). Chamam-me Trinity. (10 a.). 15, 17, 19 e 21.
Mascote (Meter). Gatas do iníerno. (18 a.',.
Imperator (Méier). A virgem e
o cigano. (18 a.). 15,30, 17,20,
19,10 e 21.
Astor (Madureira). Trafic. (Livre).
Matilde (Bangu). Ao diabo com
a fidelidade. (18 a.).
pelo
Isabel. Condenadas
Vila
sexo e Fu Manchu e o beijo
da morte. (18 a.).
Leopoldina. O resgate de uma
vida e Ainda há fogo sob as
cinzas.
Vaz Lobo. Condenadas pelo sexo
e A mulher do rio. (18 a.).
Taquara (Jacarepaguá). A organização. (18 a.).
Um
Baronesa
(Jacarepaguá).
violinista no telhado. (10 a.).
Cachamby. Marinheiros desastrados. (Livre).
Guarabu (I. Governador). Um
violinista no telhado. (10 a.).
Moça Bonita. Crime sem testemunha e A difícil vida fácil.
(18 a.).
Irajá. Godzilla contra a filha sagrada e A volta de Arizona Colt.
Fluminense (S. Cristóvão). Nesse barco eu não embarco e Cada
dia será como Deus Quiser.
Bruni-Méler. X., Y. e Z. (18 *.).
Regência (Cascadura). A fera.
(18 a.).
Hermlda (Bangu). A fera. (18
anos).
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Há mais de vinte anos, os thrlllers semidocumentários produzidos na América por Louis De Rochemont e
Mark Hellinger e dirigidos por Henry Hathaway, Jules
Dassin e Elia Kazan eram rodados nas ruas, longe do
artificialismo dos estúdios, sob a influência do neo-realismo italiano. O tempo passou, mas a fórmula — embora o cinema neo-realista já pertença a uma época distante e esquecida — continua perdurando, tão eficiente
como antes. Operação França (The French Connection)
não adiciona, a rigor, qualquer novidade à série de filmes que vém reconstituindo o clima e o tlmlng de aiguns clássicos hollywoodianos dos anos 40. É, porém,
um perfeito exemplo de que o melhor cinema amerleano deve quase toda a sua força expressiva as fórmuIas consagradas pela tradição. No caso, a tradição do
filme-de-ação, da linguagem ríspida e incisiva à serviço
de um espírito aventuresco, do puro espetáculo da técreconfortante como um
nica. Um cinema muscular,
exercício físico e que o espectador experimenta com
inesgotável prazer.
Policial dinâmico, vivo, nervoso, The Greench Connection recebeu inesperadamente a missão de representar
oficialmente o prestígio de cinema americano de hoje,
conquistando cinco dos principais Oscars da Academia
e
de Hollywood (melhor filme, diretor, roteiro, ator
de suas próprias
montagem). Menos um reconhecimento
— um tantoretarqualidades do que uma homenagem
a premlaçao talthriller,
do
à tradição clássica
dada
por
vez tenha sido mais prejudicial do que benéfica, consem
filme
um
a
responsabilidade
excessiva
atribuir
dições de suportá-la. Assim, o impecável tratamento
readramático da novela de Robin Moore, perfeitamentede ser
seu gênero, corre o risco
lizado nos limites de
"o filme que venceu A Clockwork
interpretado como
apenas
Orange e A Ultima Sessão do Cinema." O que -exWilliam Friedkin
de
nome
o
colocar
pode
o Strlpdocumentaria da Tv, 32 anos, autor de Quando da
peça
cinematográfica
da
versão
e
Começou
Tease
- numa competição desigual com
Os Rapazes da Banda
Sem aura comStanley Kubrick e Peter Bodganovich.
impõe
Connection
French
The
Oscar,
do
orometedora
sao
que
especificas,
virtudes
suas
as
clareza
wm mais
quarta-feira)
multas e plenas. (Continua
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TV GLOBO
09h30min — Artigo 99
10 horas — Aula cie Francês
(didático)
lOhlãmin — Aula de Inglês
10h30min — Cisco Kid (filme)
11 horas — Aquanauta»
(filme)
12 horas — Homem Aranha
(filme)
12h30mln — Bicho do Mato
(novela reprisei
13 horas —- Hoje (noticiário)
13h30min — O Primeiro
Amor (ncvela
reprise)
14 horas — As Loucuras da
Srt* Manton
(longa-metragem
com Barbara
Stanwyck e Henry Fonda)
16 horas — Túnel do Tempo
(filme)
17 horas — Bip Bip Show
171i30min — Família Do-RcMl

18hl5mln — Bicho do Mato
(novela)
18h45mln — Papo Firme
(noticiário muslcal)
19 horas — O Primeiro
Amor (novela)
19h41mln — João Saldanha
(esportivo)
19h45mln — Jornal Nacional
(noticiário a co
res)
20h05min — Selva de Pedr..
(novela)
21 horas— Moacir Franco
22 horas — O Bofe (novela)
22'i40min — Jornal Internacional e Ibrahlm
Sued (noticioso)
22h50min — Persuaders (mistério com Tony
Curtis e Robert
Moore)
24 horas— Touros Bravos
(longa-metragem
com Mel Ferrer e
Anthony Quinn)

TV TUPI
11 noras — TV Educativa
llMOmin — Ultra Scven
(filme)
12 horas — Os Fllntstones
(desenho a
core6)
Johnny Qucsl
12h30min
Nossa Filha
13 horas
Gabriel» (novela
reprise)
14 horas — Filme
15 horas - Clube do Capitão
Aza (filmes infantis - desenho
a cores)
17hl5mrn — Signo da Esperança (novela)
18 horas — O Preço de Um
Homem (novela)
Na Idade do Lo18h45min
bo (novela i
Rede Nacional de
19h30min
Notícias
(noticioso')
A Pantera Cor.
19Vi50min
de-Rosa (desc-
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Fernanda

I

Montenegro no
T. Gláucio Gill

atro de Bolso (287-0871) ....
21h30min. Sáb.: 21h e
22h50min. Domingo vesperai:
18hl5min.
TRANSAS E TRANCAS —
Duas comédias A Consulta, de
Artur Azevedo e Uma Vendedora de Recursos de Gastão
Tojeiro. Direção de João das
Neves. Com Maria Pompeu.
Hereno Prestes e Dinorah
Marzulo. Teatro Nacional de
Comédia (222-0367). 21h.
4 CANTOS — Show musical
com Marcos Vale. Frederico e
O Terço. Teatro Opinião ..
(235-2119). As 21h30min. Sábados 19h30min c 21h30min.
Domingos 20h30min e 22h30m.
GEMINI V/72 — Com Peri Ribeiro, Leni de Andrade e o
conjunto Nós 4. Direção de
Teatro Santa
Hugo Belard.
Rosa (247-8641). De terça a
sexta às 21h30min. Sáb
20h30min e 22h30min. Domingo 18h e 21h30min.
MISTO QUENTE — Com Ágildo Ribeiro, Valéria e Pedrinho Mattar. Direção de Augusto César Vanuccl. Teatro
Princesa Isabel (236-3724). As
21h30mln.

17 horas — O Mundo Colorido do Carequlnha (filmes Infantis a cores)
RO?
18h35min — Mamãe CalhamTempo de Viver
beque (filme
a
(novela)
cores)
Os Homens de 19 horas— Sol Amarelo
Branco (filme a
(novela)
cores)
19h30min • - Repórter Rei
Cidade Sem Deus
(noticioso)
(novela filmada) 19h45min — Rio Dá Samba
Poltrona Seis
(noticiário musl(longa-metragem)
cal com João Roberto Kelly)
TV Educativa
19hã0min — Hebe Show
(variedades)
Aula de Francês
20h50min — O Tempo Não
(didático)
Apaga
Pingo de Gente
(novela)
(novela)
Perdidos no Es- 23hl5min — Patto Sinistro
(longa-metragem
paço (filmei
Os Dois Trapacom Robert Walker e Farley
lhões (comédia)
— Viva o Circo —
Granger)
Carequinha
0h30min — Departamento S
(filme policial)
Internacional

nho a. cores)
horas - Bel Ami (noveIa)
20h30min - Qual é o Succs20

21h45min 22hl5min 23hl5min 24

horas -

TV RIO
13h40min
14hl0min
14h20mln
14h45mln
15h36min
16 horas

Horizontais:

1 _ Papagaio branco da Austrália. 8 — Círculo
— Todalimitante do campo da nossa observação. 10
via 11 — Tecido ordinário de algodão, estampado a
cores. 13 — Cheio de ira. 14 — Lugar aprazível entre
outros que não o são. 15 — Instrumento de pedreiro.
16 — Medida itinerária chinesa. 17 — Equipar. 21 —
—
Não militar. 24 — Cipó lenhoso. 25 — Turvo. 26
—
Carinhosa.
Quem tem ou apresenta um olho. 28

HORIZONTAIS:

— Pe de am1 — Subida de preços ou cotação. 4
10 - Frase
astuto.
Perspicaz;
mal. 8 - Devoto. 9
12 — Boequívoca ou indecente. 11 — Via publica.
-Península
14
que
Sim. 13-0 que respiramos.
18 - Sociedade AnoSa África e Ásia. 16 - Além.
- Barrete turco. 23 nima. 21 - Àquele lugar 22
—
Nome de homem. 26 — LeSúbito- inopinado. 25
—
Aparelho usado na parte trazeira da
tra grega. 27
- orgao de reembarcação para lhe dar direção. 28
odoprodução das plantas fanerogamicas, geralmente
vivas.
rífero e de cores
1 — O que sai do objeto que se aplaina ou corta.
—
Boa-fé. 3 — Superfície. 4 — Estado do Brasil. 5
2
Neste momento. 6 — Semelhante, igual. 7 — Ma
— Grave; majessorte. 9 — Enigmático (figurado). 14
17 — Nome co—
dispensado.
Desobrigado;
toso 15
mum a várias espécies de gramíneas e ciperáceas, qua—
se todas usadas como forragem. 19 — Atordoar. —20
No— Ajudante de tesoureiro. 24
De viva voz. 22
"L".
me da letra

Resposta do n? anterior:
2»

UM EDIFÍCIO CHAMADO
200 — Comédia de Paulo
Pontes. Direção de José Renato. Com Milton Morais,
Tânia Scher, Vera Brahlm,
Teatro Senac (256-2641) ....
21h30tn!n. Sáb.: 20h30tnin e
22h30min. Vesp.: Quinta, 17
horas: dom.: 18 horas.
UMA NOITE COM CHICO
ANÍSIO — Show. Textos de
Chico Anísio, Marcos César.
(257-1818»
Teatro da Lagoa
20h e
21h30min. Sábado:
22h30min. Vesp.: 6.a. 17 horas;
domingo: 18 horas.
— De Slamovlr
TANGO
Mrozek. Direção Amir HadCom Tereza Raquel,
dad.
Sérgio Brito, Renata Sorah e outros. Teatro Terása Raquel (235-1113)
21h30mln, sáb.: 19h45inin *
22h30min. Vesp.: quinta, 17
horas: dom.: 18 horas.
FREUD EXPLICA... EXPLICA?, comédia de Ron Clarck e
Sam Bobrlk. Dir. de João Betnencourt. Com Jorge Dória,
Iara Cortes, Hlldegard Angel
e outros. Teatro Maison de
France (252-3456) 21h. Sáb.:
20h e 22h30min. Vesp.: quinta, 17 horas; domingo, 13 e
21h.
nAIR — Musical de Rado,
Ragnl e MacDermont. Dlreção de Altair Lima. Com Altair Lima, Edgar Gurgel Medeiros Lima, Selma Caronezal
e outros. Teatro Casa Grande
(227-6475). 21h30min. Sáb.:
20h e 22h30min. Vesp.: 5»,
17h; dom.: 18h.
ESQUINA PERIGOSA — DlCom
reção Aurlmar Rocha.
Carlos Eduardo Dolabella. Cêlia Coutinho, Rita de Cássia,
Aurlmar Rocha e outros. Te-
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VERTICAIS:
13

HOJE E DIA DE ROCK —
De José Vicente. Dlreçàc do
Rubens Correia. Com Rubens
Correia, Leila Ribeiro, Nildo
Parente. Isabel Câmara c ou(247tios. Teatro Ipanema
9794). 21h30min. Sáb.: 20h e
22h39mhi.
EM ESTADO DE
ELZA,
GRAÇA - Show de Jorge
Coutinho e Leonldes Baycr.
Com Hiza Soares, conjuntos
Kamatuê e Lelé da Cuca.
Opinião (235-2119).
Teatro

HOR.: fingido — peça — Caim — ama — farta
rural — Dom — ir — rumo — guia — tiaca —
VERT.:
durar — dengo — ara — Erie — pior — arraial.
—
—
—
—
—
oito
Ica
dardo
—
na
içar
paridade
fêmur
maneirar — fluído — aru — mau — ganir — tarol
cera — raia — ser — pi.
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CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972

Verticais:

1 — Canto de muitas vozes reunidas. 2 — Inclíchamados também por
genas das margens do Rio Ivaí,
—
—
Esquadrão. 5 — Parte
Cume, alto. 4
xetás. 3
à terra, depois de
ligada
fica
do tronco vegetal que
cortada a árvore. 6 — Lâmina córnea semitransparente
dorsal dos dedos. 7 — Noque reveste a extremidade
—
a horas. 9 — Diz-se das
Relativo
8
me de homem.
etilo. 10
substâncias orgânicas que encerra o radical
Arvore da família das moráceas. 12 — Abrigo. 18
Padiola. 19 — Ave da família dos cuçulídeos. 20 —
Pouco espesso. 21 — Espécie de cesto oblongo de boca
estreita, onde os pescadores arrecadam o peixe, camarões, etc. 22 — Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais
íqçria). 23 — Ramo delgado. 27 — Andar.

Resposta do N? anterior

HOR.: acenar — sul — ovem — sotão — amém —
— eu — idioma - - cor
_
Ul0
garoto — mi — gume
—
—
_ rede — saíra
amo — mastro. VERT.:
zelo
—
—
—
remo — solidez — meAvaré
nó
auto clã
— amas — goela —
—
—
—
moura
ogum
sumir
teoro
—
—
os.
Aar
idem — cimo
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Na Gávea o treinamento de Fenomenal
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Fenomenal vai trabalhar mesmo na Gávea

Little Rose de volta
no GP Duque de Caxias
A atração da semana é o Grande Prêmio Duque de
Caxias, prova para a ala feminina, a ser corrida em dois
mil metros e com a dotação de quarenta mil cruzeiros.
Reuniu um campo numeroso. Estão presentes quatorze
éguas, sendo que seis vêm preparadas do turfe bandeirante, todas, porém, já nossas conhecidas. As outras inscritas, são corredoras aqui da Gávea.

Madrid e Tragi-Farsa, que acabam de dominar a pro.-a extraordinária de éguas, disputada na semana do
Grande Prêmio Brasil, juntamente com Feitoria, Noira,
Kimy, Dury, Aradulce e Ecíntia, vão enfrentar as egressas do turfe bandeirante, Caress, Luiza de Tróia, Drambula, Yasha e Little Rose, sendo que esta última foi a
ganhadora do derradeiro clássico de éguas, realizado aqui
na Gávea. Como se vê, o campo está por demais atraente
c promete uma disputa de sensação, já que as melhores
da turma que atua no turfe carioca estão prontas para
enfrentar as visitantes que, geralmente, têm levado vantagem nesses encontros na atual temporada.

Diário do Prado
Venabre, o irmão paterno de Uivador, levantou o Clássico Presidente
João Tobias de Aguiar, em 1.600 metros, disputado domingo em Cidade
Jardim. Deixou a vários corpos Vai
D'Aosta, com Forte em terceiro, seguindo-se Indaial, Dístico, Terminus,
Houston e Torrão. Com essa vitoriai
assumiu novamente a liderança da
turma, onde havia sido alijado no
Grande Prêmio Juliano Martins, em
que fora batido por Florão, Fiddlesticks e Vai D'Aosta. É verdade que
os dois primeiros não tomaram parte
na prova de domingo último, mas o
fato de ter deixado longe Vai D'Aosta
parece demonstrar que não fora normal sua performance anterior.
O novo líder é um filho de Zenabre e Kaipira. de criação e propriedade do Sr. Theotõnio Piza de Lara.
Estreou vencendo o Prêmio Raphael
de Barros Filho, cm 1.100 metros, na
areia. Em seguida, ganhou o Clássico
Herculano de Freitas, em 1.000 metros, na grama. Obteve dois terceiros
das duas apresentações seguintes: um
no Clássico Augusto de Souza Queiroz,
em 1.300 metros, na areia, perdendo
para Beirão e Florão; c oulro no Ciassioo José de Souza Queiroz, em 1.400
metros, na grama, batido por Florão
e Vai D'Aosta. Sua quinta apresenta-

ção, no Grande Prêmio Antenor Lara
Campos, em 1.500 metros, na grama,
foi uma vitória sobre Florão, Beirão,
Vai D'Aosta e outros, mas, disputando
em seguida o Grande Prêmio Juliano
Martins, decepcionou chegando cm
quarto lugar. Agora, no domingo, reabilitou-se amplamente, voltando à liderança. Seu jóquei foi Albenzio Barroso, que voltará a dirigi-lo no próximo
compromisso, o Grande Prêmio Ipiranga, primeira prova da Triplice-coroa, marcado para o dia 7 de setembro.
O CRITERIUM DE POTRANCAS
Das cinco primeiras colocadas no
Grande Prêmio F.V. de Paula Machado, as duas primeiras e a quarta e
quinta colocadas já haviam corrido
distância acima de 1.200 metros. Apcnas Kambola se limitara a 1.200 metros e acabou faltando no final. A exlíder Rubeba também nunca passara
dos 1.200.
O fato demonstra a precariedade
da liderança com que uma potranca
chega ao Criterlum, tendo em vista
que só disputa dois clássicos, um em
1.000 metros e outro em 1.200, no primeiro semestre, numa das falhas mais
clamorosas do calendário clássico da
Gávea.
O que aconteceu domingo com as
potrancas, havia ocorrido no Grande

Prêmio Imprensa, com os potros, onde
Gordo Quico acabou batido e a liderança passou para Gratus, o único
animal que havia abordado distância
acima de 1.200 metros.
É de esperar que a comprovação
de fato tão elementar como a realização de maior número de provas para os dois anos, no primeiro semestre,
acabe por sensibilizar os técnicos que
organizam a programação, para que
na próxima temporada já voltem a
se disputados os clássicos inexplicávelmente retirados e que, em outros temnos, constituíam um excelente modelo.
Nunca é demais lembrar que o calendário de anos passados marcava para
as potrancas, no primeiro semestre, o
GP Remonta do Exército, 1.000 metros, em março; Clássico Pereira Lima,
1.200 metros, em abril; Clássico Barão de Piracicaba, 1.400 metros, em
maio; e Clássico Luiz Alves de Almeida, 1.500 metros, em junho. Para os
potros, havia também programação
semelhante,
É fácil ver que, com essas provas
e o crescente aumento de distância entre elas, uma potranca que chegava
ao Criterium como líder tinha todas
as condições para manter essa qualidade, já comprovada nas vitórias anteriores. Se ganhava igualmente o Criterium então era uma líder incontestável.

SÁBADO

DOMINGO

li — 1 300 — Cr$ 9.000,00 — Singapura 56, Jovialissima 56,
Flavinha 56. Atalara 56, Cangura 56, Corredora 56, Aeromoça
56 e Olive 56.
2) — 1.300 — CrS 8.000,00 — Floreal 57, Yemol 57. Palude
.',7, Brasiliana 57, Sadia 57. Ardeira 57. Folha de Ouro 57, Eslado 57, Natallc 57 e Camona 57.
3) — PROVA ESPECIAL — 1.300 — CrS 9.000.00 — Tours
50, Quanzo 55, Coroatá 50, Quinante 50, Lc Fantastic 50, Zagor 50, Attacll 59— e Federal Kidd— 52.
Endrigo 57, Fickle 57, Conde.
CrS 8.000.00
4) — 1.500
Farrapo 57, Mr. Cadlr 57, Momo 57, Amoroso 57. Farolcro 57,
Felix 57 e Notável 57.
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]ono 7 _Queime, J. Machado
^onç3_Van, A. Ricardo
Vencedor: (7: CrS 0,22. Dllpia: (44) 0,61. Placés: (7) 0,16
e (8) 0,24.

19n°3 —Olaim. J. Brizol:
29 n'»4—Safado, J. Pinto

1.» PAREÔ — 1.000 METROS — PISTA: AL — PRÊMIO: CrS 8.000,00
CrS
CrS
12 0,40
57
l.o Satisíaction, R. Ribeiro
0,91
13 1,90
0,12
2.o Dattai, J. Escobar
55
57
14 0,89
3,41
3.° Viola Enluarada, P. Alves
22 0,76
4.o Genoveva, G. Meneses
57
0,62
—
57
23 0,44
5,o Yapanga, A. M. Caminha
24 0,18
57
0,66
6.o Aretusa, G. F. Almeida
* Ineslta, F. Carlos
33 6,97
54
0,44

Vene.
Dif.: vários corpos e 1 1/2 corpo — Tempo: lmln41s
(12) 0,58 — Dup. (24) 0,53 — Placé (12) 0,44 e (4) 0,41.
Mov. do páreo: Cr$ 104.551,00.
BLACK BESS — F. C. 3 anos — RS — Laurel e Borduna —
Propr.: Onor e Francisco F. M. Marcantônlo — Treinador: B. P.
Carvalho — Criador: Onor e Francisco Marcantônlo.
6.° PAREÔ — 1.500 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: Cr» 8.000,0»
Cr5 CrS
0,24
11 0,8*
l.o Beam Ray. R. Ribeiro
57
2.0 Brow Araby, N. Santos
53
3,14
12 0,29
13 0,60
57
0,34
3.0 Perdulário, P. Alves
—
14 0,40
4.0 Ronron, B. Santos
50
57
0,62
22 2,8«
5.o Cumulus, G. F. Almeida
23
0,75
6.0 Royal Daddy, F. Esteves
57
0,30
57
0,79
24 0 49
7.0 Alamein, A, Ricardo
57
3,18
33 2,13
8.0 EpouvantaU, A. Ramos
57
6,51
34 0,64
9.0 Armani, L. Corrêa
57
2,22
44 1,7»
IO.» Endoble, J. Souza
57
6,88
ll.oArum, F. Mala
57
2,73
12.0 November, J. Machado
N/Cm.: El Mlrador e Sabereta.
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(•) Teve hemorragia.
Dif.: 2 corpos e 2 corpos — Tempo: lmin02s3/5 — Venc. (3) 0,91
Dup. (23) 0,44 — Placé (3) 0,14 e (2) 0,10.
Mov. do páreo: Cr$ 76.366,00.
SATISFACTION — F. C. 4 anos — PR — Dernah e Krebelina
Propr.: José Luiz de Macedo Soares — Treinador: J. A. Limeira
Criador: Haras Valente.
2.o PAREÔ — 1.500 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: Cr» 8.000,00
Cr$ Cr$
57
0,37
l.o Gilminha, A. Ricardo
11
4,70
2.o Rendada. J. Machado
57
0,25
12
0,3B
3,o Filomena, O. Cardoso
57
0,60
13
0,43
57
0,44
4,o Resy, P Alves
14
0,62
57
5.o Necket, G. Meneses
0,24
22
0,72
6.o Bona, J. M. Silva
57
2,20
23
0,39
—
53
7,o Entourí.ge, F. Lemos
24
0,52
34
0,45
44
3,61
>^ffi^y?fy\ ¦:

SEGUNDA-FEIRA
1) _ i.GOO — CrS 7.000.00 — Zepelin 54, Silver Valley 58.
Zltrbi 51. Lácrimo 57, Detroid 5S, Torero 54, Farenhait 58 e
Cardln 57.
2) — 1.600 — CrS 7.000.00 — Pigazo 58, Zaure 54, Rheno
53, Amarguito 58, Xilol 54, Catuto 54, Piccolino 54 s Prodigioso
57.
31 — 1.300 — CrS 6.(X/0,00 — L'Isard 57, Bonfri 54, Virum
52, EI Picazo 55, Golden Lord 58, Cântico 56, Mar Flower 53,
Iagrancle 53. Martalina 55, Mongôio 55 e Lúpus 51.
¦li — 1.200 — CrS 7.000,00 — Príncipe Ligonler 57, Don Lcvy 53, Enseio 58, Plict 52, Esplendoroso 58, Tours 52, Quinante
53 e Sing Bird 55.
5) — 1.300 — CrS 9.000,00 — Kenitrá 56, Quebuena 56, ,1a;.erma 56, Dorita 56. Flnezi 56, Naudlna 56 e Kanga II 56.
'II — 1.C00 — CrS 7.000,00 — Gilda 56, Canoeirn 55, Dolores 57, Lyeeira 58, Ingayá 56, Japlra 57 e Conquistada 54.
7) — 1.200 — CrS 8.000,00 — Ncutrln 57, Olifa 57, Norton
57, Nngpur 57, Ricoehete 57, Nellnho 57, Multiplic 57 e Arruler
54.
3) — 1.300 — Cr? 7.000.00 — Cledpatra 57. Ferber 57, Cruz
(!e Ouro 58, Facntinn 58, Fitaka 57, Mil Colores 55. Dezena 58,
Cr.Tk Bell 57. Esbalhada 58, eXnotlna 58 e Anacaia 56.
()) _ 1.300 — CrS 6.01X1.00 — El Grillo 54, Hemingway 55,
¦\comodo 57. Cravariof 57, Evenfall 55, Henrique 56, Sarau 53,
Ke-Tão 58, Amor Mio 58, Obeüâo 57, Allm 57 c Oconsul 55.

Vencedor: (31 CrS 0,93. Dupia: Í22l 1.69. Placés: 13) G.H
e (4) 0,35.
4?

PAREÔ — 1.300 metroí
Prêmio: CrS, 6.000,00

—

—

l^nPl— Uen Ornar. J. Pinto
29 n1? 5 — X. Ar.iby, J. B. Paul.

19n9 3 — Zé Avestruz. C. Cornas
5<jno8_QUatralnt, J. M. Silva

Vencedor: (li CrS 0.54. Dupia: (13) 0,34. Placés: (1) 0,21
c i5j 0.14.

jo

PÁREO — 1.300 metros
Prêmio: CrS 6.000,00

Vencedor: (3) CrS 0,20. l)upia: (24) 0,23. Placés: (3l 0,14
e (8) 0,16.
3? PAREÔ — 1.000 metros. —
Prêmio: CrJ 8.000,00

5° PÁREO — 2.100 metro» —
Prêmio; CrS V.000,09
]pno$_c. Dlablo. .T. Queiroí
29 n? 2 — Frutal, J. Machado

6»

PÁREO

— 1 000

metros

—

Prêmio: CrS 7.000,00
19no7 — Rebelado, J. Pinto
29 n? 5 — Oullaw, A. Ricardo
Vencedor: (7) Cr$ Pn. Dllpia: (341 0,37. Placés: i7i 0,15
e (5) 0.21.
7?

PÁREO — 1.200 metros -•
Prêmio: Cr$ 7,030,00

jonp2 — Crack Bell, U. Melr.
29n9 3 —Xandoca, E. Machado
Vencedor: C' CrS 0.33. D.ipia: (22) 0,79. Placés: (2) 0.36
e 13) 0,24,

19

PAREÔ — 1.600 metro»
Prêmio: CrS 8.000.00

lilrTn *

na e ficava entre as últimas, apesar de muito solicitada
por seu jóquei. Na altura dos 1.200 metros, Black Bess
começou a avançar e fez a curva por fora, para entrar na
reta já na ponta, e dominando a carreira e livrando vários corpos de luz, distância que conservou no espelho. O
segundo lugar parecia de Kambola, mas Sitipoli atropelou mesmo na raia pesada e acabou secundando a ga«
nhadora, com um corpo e meio sobre Kambola. O tempo na raia ruim e com cerca móvel, não poderia ser bom:
lOls cravados.

, :a:.;'-.¦¦/.'¦'.<.£>•«>

5) — GRANDE PRÊMIO DUQUE DE CAXIAS — 2.000 —
CrS 40.000,00 — Feitoria 58, Little Rose 61, Yasha 58, Ecintia
58, Aradulce 58, Dury 58, Caress 58, Tragi-Farsa 58, Drambuia
61, Elnieriana 61, Kimpy 58, Maeaúba 61, Noira 58, Madrid 61,
I.uiza de Tróia 61 e Lingfield 61.
6) — 1.300 — CrS 3.000,00 — Atuba 57, Acchito 55, Queira:ne 57, The Bandit 57, Aerofogo 57, Alcinus 57, Dunque 57,
Bradley 57, Belson 57 e Now Or Never 57.
7) — 1.200 — CrS 8.000,00 — Macra 57, Yapanga 57, Dattai
57, Sotoba 57. Norpa 57. Campilita 57, Kafa 57, Estrela Matutina
57, Pola Bella 57. Viola Enluarada 57, Kambela 57 c Postula
57. (AREIA).
8) — 1.00 — CrS 7.000,00 — Poaran 58, Salesiano 55, Formal
55. Enigma 55„ MoFcatel 55, Paraíso 54, IBob's Dilema 56 e
Jcrorca 55.

Vencedor: (61 CrS 0,18. Dupia: (24) 0,42. Placés: (6) 0,12
e (2) 0,16.

mcK

Black Bess ganhou com extraordinária facilidade o
Grande Prêmio F. V- de Paula Machado, criterium de
potrancas, disputado domingo na Gávea, na milha, em
pista de grama pesada. Em segundo, a vários corpos, arrematou Sitipoli, com Kambola em terceiro, seguindo-se
Sandrina, Nauta, Quatinga, Chegada, Fata Morgana,
Omission, Are Light, Glambellna, Naide, Kamel Goya, Rubeba e Acquabela.
O train da corrida foi feito inicialmente por Acqua*
bela, seguida de Are Light, Quatinga e Black Bess, enquanto a favorita Rubeba retrocedia junto à cerca Inter-

*'»¦»-»»

Resultados da noturna de ontem
PAREÔ — 1.300 metro; —
Prêmio: Cr$ 6.000,00

^^
ijjl

.

Black Bess ganha fácil o
criterium de potrancas

4J&&'¦''awF*f :

N/C. Jsolie.
Dif.: mínima e 2 corpos — Tempo: lmin36s4/5 — Venc. (4) 0,37
— Dup. (23) 0,39 — Placé (4) 0.22 e (5) 0,16.
Mov. do páreo: CrS 103.472,00.
GELMINHA — F. T. 4 anos — SP — Sillage e Gilma — Propr.:
Stud 13 de Junho — Treinador: E. C. Pereira — Criador: Haras
Pirassununga.
3.» PAREÔ — 1.400 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: CrS 7.000,00
Cr$ Cr»
55
l.o Danseito, J. Machado
0.22
11
4,40
53
2,o Abadão, A. Ramos
2,08
12
0,71
54
0,23
0,23
13
3.° Nlzardo, F. Esteves
54
14
0,54
4.o Maneco, R. Ribeiro
1,32
55
0,77
22
6,22
5,o Permaus, J. M. Silva
58
6.o Monsoon, G. Meneses
23
0,52
0,67
56
1,22
24
1,11
7.o Llbio, L. Mala
58
1,08
33
0,90
8,o Intactus, A. Machado
0,38
55 —
34
9.° Cadirvés, C. Gomes
56
2,35
44
2,26
10.o Evenfall, M. Hévia

q.-::-:

Dif.: 1 corpo e 1 corpo — Tempo:
— Dup. (13) 0,23 — Placé (1) 0,18 e
Mov. do páreo: Cr» 93.148,00.
DANSEITO — M. A. 5 anos — RS
Stud Tupi (SP) — Treinador: José L.
Castro Terra.
4.o PAREÔ — 1.500 METROS — PISTA:
l.o
2.o
3.o
4.o
5.o
6,o
7.0
O.o
9,o
Kl.o
li.0
12.o

Fair Blue, J. Queiroz
Obellon, G. Meneses
Old River, J. Reis
Hery, F. Esteves
Sombrcro, G. Fagundes
David, F. Mala
Arcángelo, R. Ribeiro
Omnium, J. Machado
Ritério, A. Ramos
Ziem, C. Gomes
Tozano, A Ricardo
Sigma Beta, D. F. Graça

¦>;:>,:,:¦::¦:

lmin29s2/5 — Venc. (1) 0,22
(9) 0,57.
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Dif.: 1 1/2 corpo e 1 1/2 corpo — Tempo: lmln36s — Venc. (1)
0,24 — Dup. (14) 0,40 — Placé (1) 0,19 e (12) 0,50.
Mov. do páreo: CrS 110.935,00.
BEAM RAY — M. A. 4 anos — PR — King Charming e Detdafl*
— Propr.: Stud Bucarest — Treinador: F. P. Lavor — Criador:
Haras Valente.
7.0 PAREÔ — 1,000 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: Cr» 9.000.0»
CrS Cr»
l.o Artlex, J, Machado
56
0,17 11
0,80
2.0 Puquéria, P. Alves
56
0,43 12
0,48
3.0 Evana, A. Ramos
56
3,93 13
1,20
4.° Jane Baloo, J. Garcia
56
0,87 14
0,24
5.0 Joldly, J, Brizola
56
5,51 22
2,76
6.0 Laury. G. Meneses
56
0,52 23
1,98
7.0 Raia Bela, D. Milanez
56
8,60 24
0,42
8P La Penca, G. F. Almeida
56
0,63 3?
8,73
9.0 Zenta, F Lemos
54 13,84 3-i
1,10
lO.o Anapollna, I. Oliveira
56
6,00 44
0,3»
ll.o Luminosa, j_ m. Silva
56
1,85
12.0 Filósofa, p. Carlos
53
0,87

' I
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N/C. Fanfarra.
Dif.: vários corpos e mínima — Tempo: lmln02sl/5 — Venc.
(12) 0,17 — Dup. (14) 0,24 — Placé (12) 0,15 e (1) 0,18.
Mov. do páreo: Cr» 86.785,00.
ARTLEX — F. C. 3 anos — RS — Artful e Alex — Propr.: Stud
Vera Lone — Treinador: R. Morgado — Criador: Haras Itapúí.
8.0 PAREÔ — 1.000 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: Cr» 7.000,00
l.o Bomcloy, J. B. Paulielo
57
0,91
11
1,89
2,o Furstemberg, F. Mala
58
0,51
12
1,07
3.0 Farenhait, G. Meneses
58
2,08
13
0,58
4.0 Lanl, L. Carlos
58
0,29
14
0,27
5.0 Teleque, F. Carlos
55 —
22
7,06
6.0 Bafíom, J. Santana
58
2,07
23
1,48
7.0 Chico Diabo, G. F. Almeida
0,32
2-1
.58
0,64
8.° Mamoré, F. Esteves
58
2,94
3:
2 04
O.o Tio Taquaral, J. M. Silva
58
0,85
3-.
o]31
IO.» Farnel, A. Ricardo
58
1,88
4
048
ll.o Falr Bank. F. Lemos
50
0.40

— Justo e Viviane — Propr.:
Pedrosa — Criador: Oswaldo
AP — PRÊMIO: CrS 9.000,00
CrS Cr$
52
1,92 11
0,87
56
0,37 12
0,34
56
1,47 13
0,56
56
0,75 14
0,32
56
6,18 22
1,13
56
0,19 23
0,63
56
0,55 24
0,76
52
1,46 33
3,00
56
5,92 34
1,19
52
0,95 44
1,01
—
56
53
i,ib

mm».
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34 0,74
44
3,26

Inscrições para as próximas corridas
1) — 2 200 -- CrS 7.200,00 — Real Bueno 5". Rivet 58, Igarassu 57, Libertin 52. Bizantiado 50 e Strius 52.
2) — 1.500 — CrS 8.000,00 — Peso: 57 — Messe, Gilminha,
31um Socloty, Kahnri. Venlces, Deusa, Yakan, Karnaúba e MaCOta 54, (GRAMA).
.1) — 1.300 — CrS 9,000,00 — Silver Nymph 56, Guanabara
íifi, Tocanoira 56, Rnzzola 50, Premisso 56, Karen 56, Parruda
86, Xamarca 56 e Peter's Lnve 56. (GRAMA).
4) — 1.300 — CrS 8.000,00 — Rabicana 53, Green Mil 53,
Casilda 53, Acra 57, Kala 53. Dldinha 53, Água de Mel 53, Vioneira 53 e Solubed 57. (GRAMA).
5) — 1.300 — CrS S.000,00 — Good Joe 57, Red Storm 57.
El Roy 57. Sbarello 57, Lorri Trevo 57, Tamun 57, Fotogênico
55, Kavi 57 e Verdun 57. (GRAMA).
6) — 1.300 — CrS íi.000.00 — Enérgico 56, Azapardo 56. Mafitino 56. Errol 56. Nacume 56, Negror 56. El Paeo 56, Pascal
56, Sir Soiteaclo 50. Ximarrâo 56 e El Fatá 56. (GRAMA).
7) — 1.300 — CrS Ü.OOO.OO — Sir Brave 56, Lobuno 56, Estrago 5C, Nebel 56, Dagobert 56. Nambi 56, Farlev 50, Nino 56,
Hampshire 56, Big Deal 56 e Ricelv 56. (GRAMA).
8i — 1.600 CrS 6.000,00 — Dortile 57, Furriel 55, Van 57,
Sobiepique 57, Cerro 54, Macitu 57, Sbelton 50, Arnesto 57,
Clírton 58, Chan 58 e On the trail 53.
PI — 1.300 — CrS 7.000,00 — Júlio Flores 58, Marshall 56.
Telebom 57, Zureo 58, Xuxu Beleza 57, Telequâ 53, Zaure 50,
Refém 5S, Barrom 54, Sagncius 58, Ledar 57, Mar Olá 58, Zug
57, Ilios 57, Propulsor 58, Êco 57 e Ladim 57.
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Black Bess deixa fora de /oco as adversárias no criterium de potrancas

Madrid, no entanto, está como nunca e isto mostrou,
não só com a expressiva vitória de outro dia sobre TraglFarsa, como também no excelente trabalho que produziu
para esta corrida. A alazã trabalhou na manhã de domingo, numa raia pesada, e registrou 134sl/5 na volta
fechada, com rara disposição. É que largou em toada
moderada e fechou os duzentos em 12s2/5, com 103s4/5
na derradeira milha. Com este exercício, a filha de Fort
Napoleon está pronta para uma atuação destacada neste
Duque de Caxias e se a grama estiver pesada na hora
da disputa, vão ter de correr muito para derrotá-la.

dúvida que a representação que vem de
aparece em destaque, principalmente, se
leve na hora da disputa, pois todos saRose só atua bem numa cancha normal.

ram qual será o cavalo que representará a blusa ouro e costuras azuis
no Grande Prêmio São Paulo. Há
dúvidas quanto à Luccarno ou Mistico, pois um dos dois ficará na Gávea para correr no mesmo dia o
Grande Prêmio Presidente Arthur
da Costa e Silva. Todavia, quanto à
milha do Grande Prêmio Presidente
da República, em Cidade Jardim,
Nicknninc já foi escolhido para cnfrentar Leônico e outros grandes
milheiros do continente. Nlckname
vem sendo cuidadosamente treinado e se encontra na ponta dos cascos.

tação, ainda mais porque o entraineur também teria de ficar em São
Paulo, deixando a supervisão direta
da oocheira, na Gávea, Por outro
lado, haveria ainda o risco de uma
falta de ambientação do cavalo e
uma conseqüente queda de estado.
Por tais circunstâncias e por não
oferecer nenhum inconviente. Fenomenal terá mesmo no Hipódromo
da Gávea, o seu preparo para a carreira em que poderá confirmar o
seu título de melhor cavalo sulamericano da atualidade. Enquanto
isto, os titulares dos Haras São José e Expedictus ainda não decidi-
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TININDO

AS MELHORES

VENABRE Ê O LÍDER
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Caress e Ligficld são outras éguas que estão em fase do
evolução, notadamente a primeira que foi muito prejudicada ao estrear na Gávea, tendo terminado na terceira
posição, numa atropelada tardia. Yasha, Luiza de Tróia
c Drambuia são outros nomes de destaque da ala feminina que atua no turfe bandeirante, sendo que a última
está reaparecendo de uma pequena ausência.
Das cariocas, Madrid e Tragi-Farsa são as mais conceituadas, seguidas de Aradulce e Ecíntia. Mas, nos encontros com as paulistas, elas têm levado desvantagem,
pois só Torpedita conseguiu quebrar a série de triunfos
clássicos das visitantes, este ano aqui na Gávea, quando
levantou o Diano. Agora, estão novamente juntas numa
competição que favorece amplamente as visitantes numa
raia normal.

O CAMPO

Não resta
Cidade Jardim
a pista estiver
nem que Little

Mudaram de Idéia o proprietário Paulo Albuquerque e Castro e o
treinador Roberto Morgado: o cavaJo Fenomenal vai ser preparado na
Gávea para o Grande P' mio São
Paulo. Na quinta-feira anterior ao
Grande Prêmio, Fenomenal fará o
apronto e, no dia seguinte, de madragada, seguirá para Cidade Jardim. O pensamento inicial do proprletário e do treinador era o de fazer em São Paulo o treinamento do
filho de Torpedo, uma vez que baveria tempo para a adaptação do
animal. Considerou-se, porém, que
seria desnecessária essa movimen-

N/C. Tamerlano.
Dif.: 3/4 de corpo e 1/2 corpo — Tempo: lmin03sl/5 — Venc.
(4) 0,91 — Dup. (23) 1,48 — Placé (4) 0,47 e (6) 0,31.
Mov. do páreo: CrS 105.412,00.
BOMCLOY — M. T. 5 anos — RS — Cloy e Renânia — propr.:
Stud Shangri-Lá — Treinador: N. P. Gomes — Criador: Laura Diva
Vieira da Silveira.
9.0 PAREÔ — 1.300 METROS — PISTA: AP — PRÊMIO: Cri 8.000,00
l.o Serinette, G. Meneses
57
0,19
0,59
2.o Boipeba, A. Ricardo
57
0,31 12 0,27
3.0 Boneagle, J. M. Silva
57
0,61 13 0.32
4." Lola Negra, R. Ribeiro
57
0,47 14 0,55
22 1,65
5.0 Dona Quica, G. F. Almeida
57
6.0 Norpa, F. Carlos
23 0,58
50
57
7.° Aerci, A. Ramos
0,49 24 1,04
57
8.0 Tramontana, F. Esteves
1.52 33 8,44
9.0 Quilxl, C. Gomes
57
4,90 34 1,09
44 2,32

—

19n9 1 — R. Guarita. G. F. Alm,
29 n9 7 —Nacano. C. Gomes
Vencedor: (11 CrS 0.20. I)'ipia: (13) 0,35. Placés: d' 1,37
e (7) 0,32.
99 PÁREO — 1.600 metros —
Prêmio: CrS 6.000,00
lnn" 12 — Bizantiago, G. Aliv,
29 n9 ,". — Clenlon, J. Qucircz
Vencedor: '121 Cr$ 1.59. Dupia: '21) 0.43. Placés: (12) 0,76
r (õj 0.17.
Movimento peral de apostas:
CrS 1.038.352.23.

N/Cm.: Tea For Two e Quüno.
Dif.: vários corpos e paleta — Tempo: lmin34s2/5 — Venc. (5)
1,92 — Dup. (22) 1,13 — Placé (5) 0,66 e (3) 0.35.
Mov. do páreo: Cr$ 112.007,00.
FAIR BLUE — M. C. 3 anos — RS — Fairfax e Sky — Propr.:
Stud Siboney — Treinador: F. Costas — Criador: Haras Santa Anna.
5." PAREÔ — 1.600 METROS — PISTA OP — PRÊMIO: Cr$ 50.000,00
(GRANDE PRÊMIO F. V. DE PAULA MACHADO)
CrS Cr»
56
0.58
li
0,75
l.o Black Bess, E. Ferreira
5(i
0.27
0.75
12
2.0 Sitipoli, J. Pedro F.°
0.77
56
1.22
13
3.0 Kambola, A. Ricardo
56
14
0,48
3,32
4." Sandrina, A. Ramos
0,63
56
0,37
22
5.0 Nauta, O. Cardoso
0,81
Teixeira
23
50
6.0 Quatinga, P.
1,13
0.53
24
56 10,08
T.o Chegada, J. Brizola
56 10.89
1,31
33
8.0 Fnta Morgana, J. Machado
56
1,32
1,10
34
9.0 Omision, G. Meneses
2,13
58
1.24
IO." Are Light, B. Santos
44
5ü
2,98
ll.o Giambellna, j. Queiroz
—
56
12.o Naide, J. M. Silva
56
0,87
13.o Kamel Goia, J. Pinto
56
14.o Rubeba, p, Alves
0.23
56
15.o Acquabela, G. F. Almeida
4,34

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, terça-feira, 15 de agosto de 1972
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Dif.: vários corpos e 1 corpo — Tempo: jmin21s2/5 — Venc. (l)
0,10 — Dup. (13) 0,32 — Placé (1) 0,12 e (4) 0,16.
Mov. do páreo: CrS 91.048,00.
SERINETE — F. C. 4 anos — PR - perr.ah e Unde — Propr.:
Stud Tié-Sanguc — Treinador: G. Feijó — Criador: Haras Va.
lente.
Cr» 883.829,00
Mov. de apostas
Cr$ 46.877,20
Cone
TOTAL

CrS
930.706,00
Cr$
909.00
CONCURSO
—
CrS 17.084.62
Bolo de 7 pontos
Sem vencedor
CrS 524,33
Betting duplo — 21 vencedores

Portões

ANEXO

Olímpicos

viajam

ia

sexta para Munique
A seleção olímpica du Brasil viajara sexta-feira
dia 1S, para Munique, onde participará dos Jogos
Olímpicos de 1ÍI72, estreando, dia 27, contra a Dinamarra. Os amadores reapresentaram-sc ontem pela
manhã, na Escola de Educação Física do Exercito c à
(arde fizeram treino individual na Praia da Urca'
O treinador Antoninho confirmou que a equipe lilular já está definida com Niclscn; Tercei Frcd Osmar e Celso; Rubens, Falcão c Dlrceu:' Pcdrinlio
Washington e Manuel. Na reserva viajarão Vilor*
Aliei, Wagner, Bolívar, Carlos Alberto, Ângelo, Zé Carlos c Roberto,
Na manhã de ontem, o preparador Carlos Alberto
Parreiras Incorporou-se definitivamente à comissão
técnica dos amadores. Fie e o preparador Carlesso só
viajarão para Munique por conta da CBI), enquanto o
supervisor Calomlno e o treinador Antoninho irão por
conta do COB. O massagista Nocaute Jack e o médico
Mcndcl farão parle da delegação geral do Brasil às
olimpíadas;

Torcedor
ganha alto
com Cr$ T6.Í

Canto úu Rio

PORTO ALEGUE — Reinardo Lcntz, 20 anos, c o
gaúcho de Ijuí que foi um
ilos ganhadores do Teste
100 da Loteria Esportiva.
Rcinardo, casado há poucos
meses, exerce a profissão
de agricultor, só jognu ...
CrS 1G,00- No seu cartão —
fil.291 — fez duplos nos
jogos América x Flamengo, Rio Negro x Nacional c
Ferroviária x São Paulo.

O Canto do Rio deixou
de competir natação no Estado do Rio e se inscreveu
na Federação Metropolitana de Natação. Segundo o
presidente da entidade carioca. Sérgio' Leal Ferreira,
a equipe de Niterói deverá
participar na próxima competição de Juvenis Júniors,
marcada para 26 e 27 dêste mês. O Fluminense ganbou domingo, em sua pisema, o II Torneio de Inmais de 100
íantis com
pontas do Botafogo, segundo colocado.

Só oito apostadores conseguiram 13 pontos no testes n.° 100 da Lot. Esportiva. Do rateio de 19.022.254,64
cada um var receber CrS 2.377.781.82 São Paulo mais
uma vez apresentou o maior número de aecrtadores —
1 —, enquanto a Guanabara ficou em segundo com 2,
seguida de Brasília e Rio Grande do Sul.
A direção da Loteria não divulgou os nomes, mas
revelou os números dos carteies premiados: São Paulo
— 0155874 (revendedor 00162 da capital), 0117255 (revendedor 00803 da capital), 0124015 (revendedor ...
01330 da capital) e 0082500 (revendedor 115(11 de Campinas); Guanabara — 0272736 (revendedor 0004) e ...
0466567 (revendedor 00101); Brasília — 0064785 (revendedor 00072; Rio Grande do Sul — 0054291 (revendedor 10084 de Ijuí).
O teste 101, que terá nove clássicos, apresentará
os seguintes Jogos: Vasco x Flamengo; Botafogo x
America; Oiaria x São Cristóvão; Santos x Portuguesa
de Desportos; Ferroviária x Coríntians; São Paulo x
Ponte Preta; Colorado x Atlético; Pinheiros x Corifiba;
América x Figucircnse; Cruzeiro x São José; Grêmio
x Internacional; Operário x Dom Bosco e Atlético x
Cruzeiro.

Ingleses
punem Ires
viciados
LONDRES — A Associação
Amadora de Natação ratificou a expulsão de tré.s nadadores -- Raul Ter rei,
Rowland Jone.s e Jyronc
Tozer — da equipe olímpica, porque foram acusados
de tomar drogas. Só um
deles — Raul Terrel — apelou da decisão e solicito']
o seu retorno, mas não foi
atendido. Os tré.s foram
surpreendidos tomando haxixe.

Gaúchos
têm o Inter
na ponta

PORTO ALEGRE - O
campeonato metropolitano
apresentará amanhã mais
dois jogos no Beira-Ria.
Na preliminar jogam Cruzeiro e Grêmio e o Internacional
faz, a partida
principal com o São José.
O Internacional, que
disputa o torneio com um
lime misto, é o lider absoluto do certame seguido do
Grêmio que empatou doiviingo passado com o São
José,

3iras e o
absoluto de ao
SAO PAULO — Ao vencer o Santos por 1 a 0, c bcnoticiado pelo empate do São Paulo com a Ferroviaria, o Palmeiras ficou líder invicto c absoluto do camo
pconato paulista. Faltando apenas 4 rodadas paraclufina! do campeonato. É a seguinte a situação dos
bes por pontos ganhos: 1.°) Palmeiras — 33: 2.°)— Sao
22;
Paulo — 30; 3°) Santos — 25; 4.") Coríntians
— 17; 7.°i
5.0) Port. Desportos — 21; 6.») Guarani
Ponte Preta — 15; 8.°) Juvrntus — 14; !>-°) Ferrovia- 9;
ria - 12; 10.") São Bento - 14; 11.") America
12") XV de Novembro — 6.
PRÓXIMOC

JOGOS

. .
QUARTA-FEIRA:
,
No Morumbi: rodada dupla: Juvcntus x America
— São Paulo x Port. Desportos.
S 1N?Xonimbh
Sao Paulo x Ponte Preta (à tarde,.
No Pacacmbu: São Bento x Palmeiras (a noite).
DOMINGO:
No Pacaembu: Santos x Port. Desportos.
F.in Araraquara: Ferroviária x Coríntians
Em Campinas: Guarani x Juventus,
Em Rio Preto: América x XV de Novembro.

Rivelino expressou todo o
seu repúdio pela atual situação política do Corinlians. Deixou claro que
graças ao trabalho do supervisor Almir de Almeida,
a crise ainda não chegou
aos jogadores. Mas falou
que os dirigentes precisam
resolver o problema com
urgência para evitar maioAcha
res conseqüências.
que a indecisão, tanto da
situação como da oposição,
atrapalha muito a vida do
clube. Sobre a venda do
seu passe, só concorda se
lor realmente para ajudar
o clube, mas na verdade
prefere não sair dn Corinlians, porque acredita que
um pouco de paz poderá
indicar o caminho certo
para todos.

ANEXO
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o mais novo
(Sa natação

recor
ica
para 8 apostadores

Rivelino
revoltado
com crise

ressão

Desapropriação só saiu

Al ri ca nos
unidos no

boicote
A Bandeira da Rodésla
do Sul foi hasteada ontem
na Vila Olímpica, cm Munique, ao mesmo tempo que
os atletas e diligentes da
colônia britânica separatista juravam lealdade ã
coroa durante os Jogos. A
Organização da Unidade
Africana (OUA) exortou
todos os países africanos a
boicotar os jogos em protesto pela política racial da
Rodésla. mas os organizadores dos jogos afirmam
que ainda não receberam
nenhuma notificação oficiai. Mas outras fontes noticiosas informaram que a
Tanzânia. Serra Loa e
Zâmbia já decidiram não
inscrever seus atletas porque a Rodésla foi admitida.
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TÉRCIO DE UMA

Ha dois anos, o automobilismo carioca espera a solução para o Áutódromo

XADREZ
REIQUIJAVIQUE, Islândia (AP, AFP, UPI,
Reuters, Latiu — UH) — A 14.-' partida da
decisão do título mundial de xadrez está
marcada para boje, com início âs 11 horas
(horas de Brasília), muito embora o desafiante Bobby Fisrhcr tenha rejeitado ontem
como "injustificado" o atestado médico segundo o qual o campeão Boris Spassky não
estava liem para jogar domingo. O norteamericano pediu a seus assistentes que cntregasse ao árbitro geral do torneio, o alemão Lotlmr Sclimid, um protesto oficial.
Diz a carta que Fischer não recebeu
uma cópia fotostáliea do certificado médico,
c, como não especifica o motivo do adiamento da partida, considera injustificado o
adiamento. Segundo as regras, cada jogador
tem direito a três adiamentos por razões
médicas. Na primeira vez que Spassky pe(iu um adiamento, o certificado médico dizia que cie eslava com um "forte resinado'.
O de domingo dizia apenas que Spassky
"não estava bem".
INSUFICIENTE
Lis o texto da carta de Fischer: "Até
agora não recebemos uma cópia fotostáliea
do atestado médico para o adiamento da
partida, como o senhor prometera. Sc como
me informou, o atestado não dá uma razão
médica especifica, então acreditamos que è
vago e indefinido demais para atender os
requisitos de doença especifica ou acidente
estabelecidos nas normas. O atestado, portanto, é insuficiente''.

LUCIANO N. DE ANDRADE-

Schniid disse que ainda nau recebera a
carta mas, ao ler uma cópia contestou a interpretação que Fischer deu ás regras: "Não
é necessário dar razões especificas. A regra
diz simplesmente que o médico deve dar um
atestado c não motivos. Ele esíá errado".
Do lado russo, a reação foi de surpresa:
"Não acredito", disse o Cirande Mestre Ivo
Ney, "Bobby deve estar perdendo o juízo".
Ney disse que Spassky estava bem melhor c até jogaria tênis mais tarde, garalllindo que ele poderia jogar hoje a 14.° partida, Fontes russas disseram que Spassky
quer recuperar-se de sua Última e séria
derrota. Spassky estava jogando como um
gênio a 13." partida quando cometeu um cito
grave no movimento (!!) e foi forçado a
abandonar 5 lances depois.
CARRO NOVOOs Grandes Mestres dão poucas clv.mces a Spassky, que joga hoje com as brancas: "F.lc pode conseguir um ou outro empate mas nenhum jogador do mundo podo
dar uma vantagem de 3 pontos a Fischer c
esperar recuperá-los", disse Fridrik Olafsson, Grande Mestre islandés. Fontes russas
entretanto disseram que o campeão não
"Spassky é um novo liopensa em desistir:
de sua mulher
chegada
mem depois da
ram
um novo carro
(Larissa) c até compra
(um Rover cinza, pagando 7.100 dólares, ii
vista), disseram.

Luci Burle bate r ecorcie
em treinamento na Bahia
Luci Mauriti Burle, uma das três
moças da equipe brasileira de natação para os Jogos Olímpicos, superou,
domingo, em Salvador, o recorde sulamericano da prova de 200 m, nado
livre, no tempo de 2minl3s9, mostrando excelente forma física e técnica. O recorde anterior pertencia à colombiana Olga Angulo, com 2minl4s6.
A competição-teste, dirigida por
Roberto Pavel, foi disputada na piscina do Iate Clube Bahia, que serviu
de local para o treinamento de um
mês de toda a equipe — 12 nadadores
— que viajará para Munique. Hoje. a
seleção deixará a canital baiana, sende os nadadores dispensados para
cuidar do embarque, sexta-feira.

TV leva OfíOS
ao in undo todo
PARIS (FP-CM) — Munique encarnará durante 16 dias o centro de
atração que congregará ante milhões
de pequenas telas mais telespectadores que os primeiros passos do homem sobre a Lua. Nada ficou no esquecimento. tudo foi minuciosamente estudado, para fazer destes jogos
olímpicos a mais gigantesca concentração, a mais importante manifestação de toda a história da humanidade.
Se nossos remotos antepassados
instauravam trégua sagrada, para a
celebração dos Jogos Olímpicos, que
todas as cidades da antigüidade, rivais ou não, respeitavam, o chefe de
polícia de Munique advertiu, com
esse mesmo espírito, que não tolerará que se queira converter cm piataforma de idéias políticas a magna
concentração esportiva desta cidade.
O comitê organizador aplicou
seiscentos milhões de dólares, para
que 300.000 pessoas assistam diáriamente ás competições, para que ouIras IR.000 possam alojar-se no rocinto olímpico e para que o mundo
inteiro possa ser testemunha, graças
á televisão, do grandioso acontecimento. Um acontecimento que se celebra nestas catedrais dos tempos
modernos, aue são os estádios.

A marca estabelecida por Luci
Burle, nadadora do Botafogo, alegrou
muito ao técnico Roberto Pavel, por
considerar que o recorde foi estabelecido num período em que a nadadora ainda está em treinamento pesado.
Segundo acredita, à medida que se
aproximar a data da competição, Luci
terá condições de melhorar sensívelmente todas as suas marcas, inclusive
este último recorde continental.
Todos os nadadores se exercitarem domingo, na piscina do Iate Clubn. com treinamento intenso. Ecta manhã. haverá treino puxado para a
equine, e a tarde está reservada para
o embarciue. que se dará à noite, para
a Guanabara.

'ila
recebe Rodésia

MUNIQUE (Reuters-Latin-CM) - - A
delegação da Rodésia compareceu
ontem- à cerimônia de hasteamento
de sua bandeira na Vila Olímpica, enentanto uma banda da Forca Aérea da
Alemanha Ocidental tonava os a?ordes do hino britânico Good Save the
Queen.

A equipe de 47 atletas e dirigentes trajava um uniforme com
a palavra Rodésia. apesar de a desiçnação ter sido substituída por Rodesia Meridional nos símbolos localizades na Vila.
TOlALA LUMPUR. MALÁSIA ÍAPf\ji _ O Primeiro-Minislro Tun
Abdul Ra?ak ovou pelo êxito da pouípe de futeKol do seu >\'tís. nas Olimp;adas de Müninue. informou a atfAnc;a oficia] de notícias nacional, Bermana.
O treinador. Fannn Idris, viqlou o primeiro-minictro em seu gahinete. Na ouarta-feíra a eqüino malaia parle irra Munimie o sua nrirr"ira partida será contra a Alemãnha,
S'U.GSp.URG, AIFMAVHA OHjnENTAL iReuters-L?t:n-rMl — A Espanha derrotou a Grécia nor 88x82 cm
uma nnrtida válida pelo gruoo A do
Torneio Pré-Olíinnico de Raqueteboi que se disputa nesta cidade.

A notícia da desapropriação da
«área onde está situado o que resta do
que nunca chegou a ser o Áutódromo
Internacional do Rio começou a circular ontem nos meios auiomobilísticos da Guanabara.
Não foi a primeira vez que isso
aconteceu. Até mesmo uma reunião
para a assinatura do decreto já havia sido marcada, há cerca de quinze dias, e, foi cancelada quinze minutos antes da hora aprazada. Por isso
mesmo muito poucos acreditaram na
autenticidade dos boatos. Mas a vitória de Fittipaldi motivou a opinião
pública a uma tomada de posição favorável ao automobilismo de compelição.
Os óigãos de imprensa apertaram o cerco. Apelos patéticos foram
feitos. Comparações foram apresenladas, algumas delas até de maneira
bem duras, para facilitar o raciocínio
dos que tinham a seu cargo a decisão
do problema.
O Grupo de Trabalho designado
para estudar a realização do projeto
(há mais de quatro meses engaveta-

do, â espera de uma simples assinatura), viu finalmente o seu planejamento aprovado na tarde de ontem., ,
Se houve pressão, ela foi válida. Pe- .
na que um pouco tardia.
Agora já não há mais tempo de
realizar a prova pelo Campeonato
Mundial de Marcas, prevista para primeiro de setembro de 73. conforme
ficou acertado quando o então secre-.',
tário-geral da FIA. Ilenry True, es- \iti
leve no Brasil. O pior é que, segun-,
do o regulamento, a não realização de
uma prova para a qual foi reservada
a data, implica, para o país solicitante. no impedimento de realizar qual-3i'
quer prova oficial pelo prazo de qua--'
tro anos. A solução de permitir que,
a Federação Paulista realize a corrida reservada pela Federação Carioca
lambem não conduz a nada, uma vez
ciue os paulistas ficariam credenciados a realizá-la anualmente, não sobrando nada para a Guanabara.
O quadro é esse, sem exageros
ou minimizacões, Desapropriar a área
nao basta, É preciso construir o aulódromo.
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Cova/ brigou o tempo todo, mas a defesa do América não lhe deu tréguas

cisão íca empolgante
•soiii o empate do América
3

c/ Vi"
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O América teve tudo para ganhar do
Flamengo na noite de domingo, mas não
conseguiu repelir, na fase final, a .sua bela
atuação do primeiro tempo e por isso teve
de se contentar com o empate de zero a
zero registrado no Maracanã depois de suportar a reação rubro-negra no final do
jo^o. Gom cite empate e a derrota do Olaria para o Bonsucesso, pela manhã, em
Teixeira de (astro, ciuem levou mais vanlagem na iodada foi o Vasco- que vencera o Fluminense no sábado, com um gol
de Tostão e o Botafogo, i|iie conseguiu passar pe!» São Cristóvão com um gol de pènalti.
O importante é que com todos esses resoltados quem ganhou mais foi o próprio
Campeonato que vai ler uma decisão sensacional para este terceiro turno, com três
clubes definindo esta semana as suas pretensões: Vasco c Botafogo, que jogam amanhã ã noite e Flamengo, mais tranqüilo,
porque já tem assegurado O seu direito de
decidir o Campeonato, mas em condições
de atrapalhar os planos do Vasco no clássico cie domingo.
No clássico de domingo, o América comcçoii com unia disposição elogiável.
Na base do 4-2-1. o time americano partiu para o ataque, com Edil dando show
de bola. mas não conseguiu transformar
todo o seu domínio territorial em vantagciii no marcador. No segundo tempo, depois de Zagalo ter colocado I.iniinlia mais
cm cima de Kdu. o Flamengo conseguiu

FLAMENGO
AMÉRICA

LOCAL — Maracanã.

__
—

0
0

JUIZ — José de Assis Aragáo ibomJ, au\iliado por Espczim Neto c Aloisio
Felisbcrto,
FLAMENGO — Renato; Moreira. Chiqulnho, Rcycs c Rodrigues Neto (Alolsio): Liminha c Zanata; Vicentinho,
Bionisio (Caio), Doval c Paulo Ccsar — Técnico: Zagalo.
AMfcRICA — llmajara; Cabrita, Alex,
Maroco e Alvanir: Gilmar c Badcco;
Antônio Carlos. Taquito (Tarciso),
Edil <• Brcncr iSaráo; — Técnico:
Wilson Santos.
RENDA — CrS 1(15.236,00, com ::;i.571
pagantes.
PRELIMINAR — Flamengo 3 x Flumiiiense 1 (juvenis).

CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, terça-íeira, 15 de agosto de 1972

l '

reagir e brigou pela vitória. Mas o gole!ro Fliirajara. que prometera vingar-se do
Flamengo, enipenhou-se ao máximo c não
permitiu qualquer sucesso nos arremates
cios atacantes rubro-negros.
Tela manhã, em Teixeira de Castro, o
Bonsucesso surpreendeu o Olaria (1 a 0).
tirando-o da posição de vice-lídcr do
Campeonato c jogando por terra todas as
suas pretensões de ir à final do Canipeonato.
CLASSIFICAÇÃO
Com os resultados da rodada, a situação do Campeonato, no terceiro turno, ficoii sendo a .seguinte: 1') Vasco c Flamengo, 7 pontos; 3") Botafogo, 6 pontos: 4")
Olaria c América, ã: 6") Bonsucesso c Fluminense, 2 e 8') São Cristóvão, sem ponto
ganho.
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próximos .lor.os

Nesta semana serão realizadas duas rodadas. Na intermediária, os jogos serão oi
seguintes: Amanhã — São Cristóvão x Bonsucesso, ás lõhlámin, em Figueira de Melo
e Botafogo x Vasco, ás 21hl5min, no Maraeanã. Quinta-feira — Flamengo x Olaria, ás 21hl5min. no Maracanã Io jogo
America x Fluminense já foi realizado) .
Na sexta rociada- os jogos estão assim
programados: Sábado — Botafogo x America. ás 21hl5min, 110 .Maracanã. Domingo — Olaria x São Cristóvão, ás lãhlõmin.
na Rua Bariri e Vasco x Flamengo, às 17
beiras, no Maracanã O jogo Bonsucesso s
Fluminense foi adiado a fim de que o Fluminense pudesse excursionar à Espanha.

BONSUCESSO
OLARIA
LOCAL — Teixeira de Castro.
RENDA - CrS 2.730,00 (G7fi pagantes).
JUIZ — José Aldo Pereira, auxiliado por
Antenor Martins e Edelmar Freire.
BONSUCESSO — Pcdrinlio; Orlando,
Dutra, Nilson e ltomero; Silva e
Jair; Nclinho, Jair Pereira, Picolé e
Paulinho — Técnico: Amaro.
OLARIA — Beto; Fidelis. Mário Tilo,
Vantuil e Mineiro; Roberto Pinto c
Fernando; Carlos Antônio, Kzio, Salvador c Artur (Robcrtinho) — Técnico Roberto Pinto
UOL — Jair Pereira, aos 28 minutos do
segundo tempo.
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Com Scala e Robert
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CBD confirma
os 26 clubes
do Nacional
Em reunião realizada 011tem, a diretoria da CBD revêlou
oficialmente a relação
dos 26 clubes — antecipada
pelo CORREIO DA MANHÃ
que disputarão o Campeeinato Nacional e que ontem
mesmo foram convidados
pc'20
Ia entidade. Dos
clubes
que disputaram o Nacional
no ano passado, apenas o Eíporte Clube Recife não eslará presente, substituído pelo
Náutico. Os outros seis novos
disputantes são do Amazonas,
Pará, Rio Grande do Norte,
Alagoas. Bahia e Sergipe, A
tabela só sairá dia 21 bem como a designação dos grupos.
O presidente João Havelange,
presente à reunião, disse que
a CBD revelava os nomes com
certa antecedência, justamente para dar condições aos clubes de traçarem seus planos
com quase 30 dias de prazo
para a execução. Havelange
embarca hoie para a Alemãnha.
São os seguintes os clubes
que disputarão o mais sensacional de todos os campeonatos do Brasil: Rio — Fiamengo. Fluminense
Vasco,
Botafogo e América; São PauIo — Palmeiras, São Paulo,
Coríntians, Santos e Portuguesa; Minas — Cruzeiro,
Atlético e América; Rio Graude do Sul — Internacional e
Grêmio; Paraná — Coritiba;
Bahia — Bahia c Vitória;
Ceará — Ceará; Pernambuco
Santa Cruz e Náutico;
Amazonas — Nacional; Pará
Remo; Rio Grande do Norte — ABC; Alagoas — CRB; e
Sergipe — Sergipe.

:.;¦:-,. ¦:

._

..¦.•¦¦. •/-¦-.-._, _v_-

.

MI f iãÈÈm
oberto vc/ic ao ataque do Botafogo para o jogo decisivo de amanhã com o Vosco

A turma do Botafogo n ã o faz
por menos: será ..amanhã, em cima
cio Vasco, o início da reabilitação do
E Tim, em particular, acha
time.
eme dessa vez a sua equipe vai pra
frente, por um motivo simples: ele
vai poder contar com Roberto e ScaIa, liberados pelo médico Lídio Toledo. E mais: a ausência de Nei não influirá muito negativamente, porque
seu lugar será ocupado por Dorinho, especialista de meio de campo.
Com o time inteiro, dá até
para a gente ficar um pouco mais
animado.
Mas apesar da sua aparente tranqüilidade, Tim não está tão calmo
como parece: afinal, passou o fim de
semana matutando em Rio das Ostrás sobre qual o ataque que irá escalar e não chegou até agora a uma
conclusão. E não esconde a razão da
sua preocupação: em princípio, com
a volta de Roberto, estava pensando
cm escolher entre Fischer e Ferretti
quem formaria a dupla de pontas-delança, com Roberto.-Mas como terá
de recuar Dorinho para o meio de
campo, criaram-se várias novas dúvidas: não sabe se lança Ademir pela
ponta ou Ademir pelo meio, ao lado
de Carlos Roberto, mantendo Dorinho na ponta. Ou, ainda, se escala
Fischer pela ponta, para formar a
dupla de pontas-de-lança c o m Roberto e Ferretti.
A verdade é que eu preciso
lançar um ataque arrasador contra
o Vasco.

***¦»;

10 Lanes poete
íienca

Rumo de Washington
n
pode ser

— BJ
bola em jogo
Pelo exemplo de alguns jogos
deste terceiro turno, ficou claro que
é preciso uma reformulação para a
tabela do campeonato nó próximo,
ano. Elaborada com o principal
objetivo de evitar partidas deficitárias (que forçosamente apareceriam
em grande número em um critério
de contagem corrida de pontos), o
sistema atual acabou não dando o lucro que se esperava, revelando-se ao
mesmo tempo um desastre no aspecto técnico. Só para o leitor ter uma
idéia, basta dizer que à esta altura,
o Botafogo, fazendo uma de suas
piores campanhas dos últimos anos
tem plenas chances de se sagrar
campeão. Vencendo os três jogos finais, é bem possível que chegue à
decisão em igualdade de condições
com o Flamengo, cuja eficiência, na
média geral, tem-se mostrado consideravelmentc maior.
E não há só a possibilidade de
acontecer esse tipo de injustiça. As
partidas deixam de ter importância
para as equipes que já são finalistas e perdendo vários pontos de saída no terceiro turno, não vêem mais
sentido em se esforçar muito nos últimos jogos. E é exatamente isso o
que ocorre atualmente com o Fluminense, No sábado, nem mesmo cstreando um novo técnico, houve motivacão suficiente para a vitória. Já
há quem fale em uma espécie de
compló — com cumplicidade das arbitragens — para favorecer Vasco
ou Botafogo e provocar um altamente rendoso supercampeonato.
Não creio que tal hinótese seja
verdadeira em termos oficiais (nossos juizes conseguem ser bem mais
incompetentes do que desonestos!,
mas de qualquer forma não há a menor dúvida que Aílton Machado ou
Radamés Lattari não vão ficar nem
um pouco aborrecidos se tiverem um
terceiro companheiro para a decisão
do camneonato.
Pela fórmula antiga, técnicamente bem mais justa, há sempre o
sério perigo de prejuízo financeiro
e um afastamento da torcida no caso
de uma ou duas equipes .se distam

MÁRCIO GUkDES

ciarem na classificação. Exatamente o que está ocorrendo no campeonato paulista onde Palmeiras e São
Paulo há muitas semanas disputam
sozinhos o título.
A melhor solução — ou pelo
menos uma solução a ser tentada —
seria a realização de dois turnos comecando-se o segundo de zero e possibilitando, no máximo, uma deci1
final com duas equipes. Isso impediria a excessiva quebra de ritmo de
uma divisão em três partes, evitam
do ao mesmo tempo a possibilidade
de um perigoso distanciamento de
poucos competidores. Exatamente o
meio termo do que se faz atualmente no Rio e em São Paulo, dois campeonatos que neste ano não estão
conseguindo empolgar nem um pouco o torcedor (o mesmo aos que torcem por São Paulo, Palmeiras. Fiamengo e Fluminense o interesse é
por uma faixa de tempo bem limitada).
— : o: —

Craque é sempre craque. Os
torcedores do Vasco que andavam
meio desconfiados da validade do aito investimento em Tostão devem
estar a esta hora mais convencidos
de sua contratação. Na noite de
sábado — embora Silva lenha feito
um excelente passe - ¦ Tostão mostrou calma e categoria no instante
do complemento marcando um gol
que pode significar a presença do
Vasco nas finais. E dentro da partida. o seu futebol foi sempre de primeira, conseguindo até o milagre de
fazer o ataque vascaíno respeitado
pela defesa adversária.
¦ : o : -

O América mostrou anteontem
que continua sem audácia, sem autoconfiança para tentar uma vitória
importante. E o Flamengo que a
condição de finalista o transformou
em um mestre em "cozinhar"' um
jogo. A torcida: coitada, perdeu
tempo e dinheiro.
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Jorge Carvoeiro foi o mais exigido nos testes do Vasco para maior velocidade

Vasco prefere de scansar
para oganhar do Botafogo
Os jogadores do Vasco estão eufóricos com a liderança do terceiro
turno e prometeram mantê-la a oualr-ip.r íveco contra o Botafogo. Mário
Travaglini está tranqüilo e acha que
a vitória sobre o Fluminense, apesar
da-; circunstâncias, trouxe mais confiança ao time. que não estava bem
psicologicamente.
Agora a obsessão é o gol.
Quando demora a sair, o time fica
muito nervoso.
Hoje haverá uma palestra informal. Travaglini vai conversar com os
jogadores com o objetivo de tranqülizá-los para o jogo de amanhã. Para
ele. não importa nue o Botafogo esteia
mal ou mesmo desfalcado de alguns
titulares. Quer muita seriedade pornue a partida é decisiva às pretensões
do Vasco.
O Fluminense é um exemp'o
vivo. E o pior é que o Botafogo está
no páreo.
SEM

PROBLEMAS

Não há problemas no Vasco. Ninpuém ficou machucado e Trava-.nl
já decidiu que a escalação será a
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O ponta-de-lança Washington, jogador do
Guarani de Campinas c atualmente titular da seleçào olímpica do Brasil, poderá ser a grande novidade do Flamengo no Camneonato Nacional, tudo
dependendo das negociações que os dirigentes rubro-n-gros manterão com o clube paulista a partir
desta semana.
Como se sabe, o preparador Admildo Chirol é
um dos maiores admiradores do futebol de Washington, desde o Torneio de Amadores de Canues.
Ele foi o principal responsável pela convocação
do atacante para a seleção brasileira tricampeã
do mundo na Taça Independência, da qual o atacante foi desligado apenas por não poder ficar nas
duas seleções.
Com Chirol agora no Flamengo, ao lado de
Zagalo. Washington tem maiores chances de vir
para o clube da Gávea, realizando o seu principal
sonho, que é o de jogar no futebol carioca. Os dirigentes do Flamengo, por uma questão de ética,
têm procurado esconder o assunto por considerar
que, primeiro, devem conversar com os homens
da cúpula administrativa do Guarani e, também,
porque o atacante em foco é amador e está servindo à seleção olímpica do Brasil que vai a Munique.
Os profissionais do Flamengo que enfrentaram
o América tiveram o dia de ontem livre. Apenas os
que não jogaram c os que estão em tratamento
foram ao clube, à tarde. Hoje haverá a reapresenlação, pela manhã, com individual leve.
Zé Mário e Tinho estão definitivamente liberados pelo médico Célio Cotéchia e poderão entrar
nos planos de Zagalo para o jogo de quinta-feira,
contra o Olaria. O único problema sério continua
sendo Rogério. Paulo César e Rodrigues Neto sofreram pancadas no clássico de domingo, mas não
são problemas para o treinador.
Amanhã haverá recreação à tarde de início da
concentração para o jogo.de quinta-feira. O Sr. Radamés Latari conversou com o Presidente André
Richer sobre os insultos do Juiz José Assis de Aragão e o bandeirinha Espezin Neto aos jogadores do
Flamengo no jogo com o América. Os dis dirigem
tes chegaram a conclusão mie o momento não é
do Flamengo brigar na Federação contra juizes.
O bicho pelo empate em branco com o America será de CrS 500,00.

Antônio Carlos pode ser o desfalque do
América no jogo contra o Botafogo, sábado à
noite, pela sexta rodada do terceiro turno. 0
ponta continua sentindo fortes dores na perna atingida por Rodrigues Neto e deverá ser
poupado de todos os treinamentos desta se'mana.
O outro problema do América é Sarão,
voltou
a sentir o estiramento na eexa esque
querda, O Dr. José Fernandes, entretanto,
considera que o fato de o América já ter cumprido seu compromisso pela quinta rodada —
jogou quinta-feira passada contra o Fluminense em partida antecipada — foi benéfico para
todos, porque não haverá tanto desgaste como
o verificado na semana passada.
Heráclio Schiavo, o vice de futebol, anunciou que na reunião de amanhã será decidida
a situação de Oto Glória.

Com relação a Roberto e Scala
não há qualquer problema: os dois
jogadores estão bem fisicamente e
deram uma prova disso ontem à tarde, em General Severiano, quando
treinaram — embora sem forçar
muito __ individual, sob o comando
do preparador físico João Carlos.
Roberto garantiu não ter sentido absolutamente nada na coxa direita e
que faz questão de enfrentar o Vasco.
— Eu e o time também estamos
dando muito azar. Mas estou certo
de que o azar nosso vai acabar amanhã em cima do Vasco.
Quanto a Jairzinho, somente
hoje ele será liberado para os treinamentos, já que apenas ontem completou os exames clínicos com o
médico Nader Nahar. Sua volta ao
time está prevista para o jogo conIra o América, sábado à noite, porseu estado
que precisa recuperar
atlético. Ferretti — poupado do individual do ontem, por ter reclamado de dores na coxa direita — não
é problema.
Hoje cedo s e r á realizado um
treinamento leve em General Sevenano e os jogadores, após o almoço,
seguirão para a concentração no Hotel das Paineiras. Além do time provavel — Wendell; Luís Cláudio, Brito. Scala e Valtencir; Carlos Roberto
e Dorinho; Zequinha, Roberto, Fer-,
retti e Fischer — deverão concentrar
Cao, Rildo, Ademir, Marco Aurélio,
Queiroz e Tuca.

mesma da última partida: Andrada;
Paulo César, Miguel, Moisés e Fbervai; Alcir e Bu.lê: Jorge Carvoeiro,
Tostão, Silva e Ademir.
No treinamento de ontem, as
atenções foram todas para o ponteiro
Jorge Carvoeiro. Travaglini exigiulhe piques para melhorar a velocidade. na pista de São Januário. Não
participaram da tremamento: Silva,
Tostão, Alcir e Moisés.
Hoje haverá corrida nas Pameiras. Travaglini acha que não há necessidade de realizar treinamento tático porque os joga.ores estão cansados de bola.
A grande novidade de ontem foi
a volta de Dé aos treinamentos. Fie
fez exercícios de tronco, respiratórios e ainda deu quatro voltas na pista de atletismo. Em setembro, Dé já
estará batendo bola.
Para os dois iogos na Espanha o
Vasco vai levar 20 jogadores, pornue
Mário Travaglini vai precisar de reservas para agüentar o ritmo do *orneio. A diretoria tamb'm acer'ou
com o empresário Juan Figger uma
outra excursão de 17 iogos entre janeiro e fevereiro de 73.

se vai a i_spaniia
para entrosar o sen time
O Fluminense segue, esta tarde,
para a Espanha, a fim de participar,
sábado e domingo, do Torneio Colombino, na cidade de Huelva. O embarque da delegação está previsto para
16h30min, .seguindo todos os titulaíes, inclusive Artime e Marco Antônio. que ainda não estão em boa forma física. A dele.ação tricolor segue
assim formada: Chefe — Hugo Molinaro; supervisor — Zezé Moreira;
técnico — João Batista Carlos Pinheiro; médico — Abrahão Haddad; massagista — Antônio Nicolau; rouneiro
- Sílvio Alves; jogadores —.Jorge.
Vitorio, Oliveira. Ari Ercilio. Ass;s,
Marco Antônio. Didi, Gérson, Per.son, Cafuringa, Jair, Artime. Lula,
Félix, Marinho. Silveira, Ivair, Sérgio
Roberto e Jeremias.
Oniem. houve individual nas Laranjeiras, dirigido pelo Professor Sebastião Araújo. Muita gente dispensada -- Gérson. Denílson, Oliveira, Mar-

co Antônio, Artime, Cafuringa e Jair
—. enquanto os goleiros fizeram treiramento à parte. Hoje. não haverá nenhum treino para os que viajam, que
terão de se apresentar às 14h30min,
no Galeão.
O técnico Pinheiro vai aproveitar
um coletivo e dois jogos (pie serão
feitos na Espanha, para fazer as aiti rações que julga necessárias para
melhorar o rendimento da equipe. Seu
objetivo inicial é observar Sérgio Roberto e Jair. candidatos a uma disputa com Cafuringa, pela ponta-direita,
problema principal da equipe, já que
o titular voltou a jogar mal. Na volta,
Pinheiro definirá o quadro que deseja colocar em ação para disputar o
titulo da temporada c o Campeonato
Nacional. O vice-presidente Aílton
Machado poderá acertar, hoje, com
Célio de Barros, que voltará ao tricôlor. e deverá concordar, também, em
emprestar Libânio ao ABC. de Natal.
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Cafuringa, pode voltar para o banco do Fluminense

