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ESTRATÉGIA
0 ílinistro Reis Velloso,
do Planejamento, afir-mou, eni Los Angeles,
que à estratégia brasilei-
ra de desenvolvimento
objetiva garantir ao País,
ao fim da década, umnível de renda e um es-
tágio de avanço seme-
lhantes ao de certos pai-ses europeu^. Adiantou
?ue 

isso significaria, em
980, um PIB da ordem

de US$ 100 bilhões parao Brasil, cóm uma renda
per capita situada entre
800 é 1.000 dólares. (DE)

Quatro empresas brita-
nicas, expropriadas há
25 anos ,pelo Governo
brasileiro,,enviaram seus
representantes ao Rio e
hoje eles manterão. con-
versações com o Ministro
Delfim ljíetto, que voltou
ontem de Nova York. As
empresas expropriadas
são a Electric Railways
.and Lightíng, Manaos
Harbour, The Manaos
Tramways and Light Co.
e a São Paulo Raihvay
Company. (D. Econômico)
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SAXMUNDHAM, . Ingla-
terra — Um policial que
tem comp hobby desen-
terrar destroços de vé-
lhos aviõjes disse ter en-
contrado os restos "do
bombardeiro "Liberator"
da II Guerra em qué
morreu Joseph Kennedy
Jí„ irmão mais velho de
John, Robert e Ted Ken-
nedy. O avião explodiu
no ar sobre uma floresta
de Saxmundham e os
corpos do piloto (Joe
Kennedy) e do co-piloto
nunca foram localizados»
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JAM-SESSION
MOSCOU — Um con jun-
to de jazz especialmente
transportado de Nova
York deu um espetáculo
num hotel de Moscou no
mais recente sinal de
melhoria nas relações
EUA/URSS. A jam-iM-
sion foi: o ponto alto de
uma festa oferecida pela
empresa que I assessora
empresários ocidentais
na União Soviética
para comemorar seus
20 anos de atividade.

NAUFRÁGIO
ATENAS — Um pétro-
leiro de bandeira ,liberia-
na partiu em dois, no
porto do Pireu, um na^
vio-transporte da Mari-
nha grega. A embarcação
levava uma tripulação de
60 homens e até o mo-
mento somente trinta fò-
ram salvos, temendo:se
pela sorte dos demais.

WALLACE
MONTGOMERY, Alaba-
ma — • O Governador
George Wallace foi exa-
minado por um médico
chinês e poderá ser sub-
metido ao tratamento/
pela acupuntura. Wallace
está paraplégico em con-
seqüência dos, ferimen-
tos a bala sofridos num-
atentado no dia 15 de
maio. Um cirurgião que
tratou do governador
disse que suas. possibili-

de vpltar\ a
"são pequenas".
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>dades
andar

TEMPO x;/
O tempo para o Rio è Ni-
terói apresenta-se bom
com instabilidade, sujei-
to a chuvas fracas no
decorrer do período, com
temperatura estável e
ventos fracos e visibili-
dade moderada. A máxi-
ma de ontem foi 31.5
em Bangu e a mínima,
19.7, em Santa Teresa.
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Botafogo
massacra
Flamengo
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Com uma exibição qué faz reviver a sua época
de ouro (1957 a 62), o Botafogo infligiu uma
sensacional goleada no Flamengo (6 a 0), na

noite de ontem, no Maracanã, justamente quando
o clube da Gávea festejava o seu 77.° ano
dé fundação. Sem boicote a Fischer, o time

alvinegro deu uma aula de futebol. (Anexo e p. 13)

Computador diz
como foi pleito
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'

Os trabalhos de apuração das
eleições municipais começam

hoje a partir das 8h, com o uso de
computadores nas grandes

capitais. O Presidente Mediei
votou em Porto Alegre, sendo

recebido pelo Juiz Titular da 1.3
Zona Eleitoral. O voto do Chefe da

Nação durou dois minutos,
tempo de sua permanência na
mesa. Na cabina indevassável,
ele ficou apenas 20 segundos.

Em Brasília, o Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
Ministro Djact Falcão, declinou
logo ao encerrar-se o pleito
em todo o País que a votado
transcorrera sem qualquer
perturbação da ordem, Na
Guanabara, os postos que hnm\
instalados pelo TRE para tomeoef
justificativas aos eleitores e«\
trânsito atenderam mais çte t$0
mil pessoas. (Págs. 3V 4V \2 $ \$\

1L v 1 A,-; v ^RliiteMBM x "N 1
bbhIrbbbb^^^hÍ

B»" A" I

rbbbbbbbBrNBBn^dBBaK' - i

RBBBHbRB»
BBBBiPnI

BBBBBBBBBv*!' - BBHBBK:' .::^1 ¦

RJ MÈ
BBBv'-

lm

w
B*í5:*™.

RwlÜM

RBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM «1 BBBmÉéhÀ

RRS^S

Eleitores em trânsito no Rio A vot*sâ«» do» ítvm&w*»*)* © tv»^WvV ^>\» * tufofo»

.;tó...>-i- •*¦!«-'¦

¦!VS-; T
Ui 

-!¦ ':¦

Mediei decreta hoje expulsão dos maf iosos
Ministro da Justiça deve levar hoje,ao Presidente, em despacho, o decreto que determina a expulsão dos doze estrangeiros emoivutos ^« a MaKa, {\\ u)>
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Bichos ficam alegres e em paz
Os bichos do Zoo carioca dos animais. O reforço

passaram ontem um dia foi imposto após as
mais alegre e tranqüilo: recentes mortes de uma

foi reforçado sucuri e de uma tartaruga,
policiamento para cuidar Policiais no Zoo na pág. 16
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Preso em São Paulo

Mais comércio
com a Nigéria
O Chanceler Mário Gibson Bar*
boza chegou a Lagos, Nigéria.
onde permanecerá durante
quatro dias, na penúltima eta-
pa de sua viagem por nove pai-
ses da África Ocidental. Gibson
disse que o Brasil está disposto
a intensificar seu comércio di-

j reto com a Nigéria. (No DE)

.7 .X ..;

Crédito direto
agora na Caixa
Segundo ficou decidido em reu-
nião realizada na Adecif, já a
partir dos primeiros dias de de-
zembro próximo a Caixa Eco-
nômica Federal deverá passar
a operar no circuito financeiro
do crédito direto ao consumi-
dor, efetuando o refinancla-
mento das instituições privadas
e especializadas no setor. (DE)

Frete marítimo
cresce 4 vezes
— A carga marítima brasileira
vai crescer 4,3 vezes nesta dé-
cada, prevendo-se 330 milhões
de toneladas para 1980, pers-
pectiva que talvez seja até pes-
simista, em face do desenvolvi-
mento nacional — afirmou em
São Paulo o vice-presidente da
Federação e Centro das Indús-
trias. (No Diretor Econômico)

EUA e Cuba
contra piratas
O governo de Cuba. propôs *
Washington a assiuatuca «e um
acordo bilateral contra a tóra>
taria aérea ,(e outros dwu«
semelhantes", o que pwUnáser o primeiro passo cara. \utw
nova política nas relações eftívo
Cuba e Estados Unidos. A w\v
posta foi feita no dia SO »
está em estudos.. (Página, tt)

30 mil poluíam
volta de IVixm
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A Vila tem ImtuciuUi ttmtlmn
A Banda da Vila IsaM

começou o carnaval mal»
cedo. Com "Pra Frente

Brasil" Inlctaivdo a
alegria ruidosa dosfunkui

KyttO WUWB) qw Mtavs iwí
MWfetMltttol do vvPèO«Cô".
Atgutt* aW ,it>«m1o»wram o
cnop<? ? wvrat*m *w folia
anttH^cia, (f**gín« 13>.

o monstro do Morumbi
Polícia acompanhou a namorada de João Conde e, ao ser surpreendido, o assassino começou a disparar à esmo, mas terminou batata MA \*«*& (f\ H).
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Á nova política de saúde
A 

INFORMAÇÃO, do ministro
da Saúde, de que dentro de
alguns dias será constituído
o grupo de trabalho in-

cumbido do elaborar a política na-
cional de saúde — ou Plano Básico
do Saúde Nacional — representa o
reconhecimento de que esse setor
não possui, ainda, a velocidade po-
lítica • administrativa capaz de si-
tuá-lo adequadamente no processo
da mudança brasileira. Realmente,
nossa área não há, ainda, a nitidez
que caracteriza at políticas setoriais
mais dinâmicas — o que, oxatàmen-
te porque assumiram essa dinamis-
mo, conseguiram proceder a trans-
formações significativas na infra-
estrutura nacional.

A decisão do Ministro Mário
Machado do Lemos é vitalizada não
só polo propósito de recuperar o
tempo perdido, como também o de
dotar o Brasil do uma política do
saúda que, inserida rio próprio pro-
cesso de desenvolvimento, seja um
suporto básico para uma escalada
quo, voltada;- para a valorização so-
ciai • econômica do nosso povo, se
centra, fundamentalmente, no uso
dos nossos recursos humanos. A
presença do representantes dos Mi-
nistérios da Saúde, do Planejamen-
to • do Trabalho, no referido gru-
po do trabalho, aponta para alguns
componentes básicos, no estabeleci-
monto de uma ação administrativa
planejada. E, por outro lado, a par-
ticipação de um representante da
Organização Mundial de Saúde é o
testemunho do que, na elaboração
desse plano, está o Brasil ciente
dos benefícios procedentes da co-
operação, internacional. Cabe desta-
car quo o direito à saúde tem hoje,
no cenário humanístico mundial, o
mesmo relevo do direito à educa-

São 
— o nenhum país om vias de

«senvolvimento pode dispensar,
na montagem de sua política sani-
tária, o uso do uma tecnologia que,

Gecisamente 
por estar a serviço da

umanidade, através da OMS, ga-
ranta a queima de etapas.

Ora, no caso brasileiro o pro-
blema crucial ó exatamente o de
queimar etapas. Em algumas re-

giões nossas, como a do Vale do
São Francisco, a lepra, doença me-
dieval, é registrada om escala bem
elevada. As demais endemias ru-
rais —Doença de Chagas, esquis-
tossomose, bócio 0 tantas outras —
acusam Índices alarmantes. Ao la-
do dessas doenças de manas, tipi-
cantante agrárias, outros índices do
morbosidado tôm crescido do forma
inquietante, como os que se ¦ tradu-
zèm no aumento dè taxa de mor-
talidade infantil em grandes cen-
tros urbanos c orno Recife o. São
Paulo. Nessa mesma linha sombria
figura a reemergência da tuber-
culose, enfermidade típica de po-
bréza 0 subnutrição.

Pelo que antecipou o Ministro
Machado de Lemos, a própria estru-
tura do Ministério da Saúde será
mudada, em função da nova políti-
ca a ser adotada. Assim, as ativi-
dades de sua Pasta serio regiona-
lixadas, a fim de quo suas áreas do
jurisdição coincidam com as faixas
prioritárias de Mnistérios como o
do Interior e dá Agricultura. Os
planos de valorização regional, quo
ora so realizam em faixas críticas
como o Vale do São Francisco e a
Amazônia, trabalham, com inegável
intensidade, o espaço físico. Mas 4
preciso não esquecer que o preces-
so do desenvolvimento se destina
ào elemento humano, seu fim e
meio; O esforço do modernização
do Brasil agrário e o de criação do
novas fronteiras internas impõem,
portanto, a tarefa inadiável de im-
plantação do uma infra-estrutura
sanitária capaz de converter em
agentes do nosso progresso as mas-
sas rurais marginalizadas pela do-
ença e pela subnutrição crônica. E,
ao reconhecer que o programa de
assistência médico-sanitária haverá
de articular-se com o de saneámen-
to e a política de alimentação o' nutrição,, o Ministro Machado de
Lemos realça, çom a devida ênfase,
a evidência do que a mudança das
condições sanitárias depende, essen-
cialmente, de uma renovação estru-
furai ciosa da importância de seus
componentes sociais o econômicos.

O ensino e o curríeulo-padrão

POR 

iniciativa da Faculdade
de Educação da Universidade
de Brasília, um grupo de 25
técnicos de alto nível vai

elaborar um curríeulo-padrão para
os cursos, de todas as faculdades de
educação do Brasil. A medida par-
te do princípio de que elas estão
divorciadas da realidade nacional.
Os seus currículos, programas, mé-
todos de ensino e equipamentos já
não respondem às exigências de um
sistema pedagógico que se destina
essencialmente a formação dos re-
cursos humanos necessários ao pro-
cesso nacional de desenvolvimento.

Na verdade, o que se visa, com
a nova providência, é ao estabeleci-
mento de uma nova didática — is-
to é, de um novo e moderno mé-
todo de transmissão dos conheci-
mentos, indispensável para que o
nosso atual estágio de evolução pe-dagógica se enriqueça de elemen-
tos qualitativos com p mesmo vigor

com que, nos últimos anos, se am-
pliou quantitativamente.Ainda na semana passada, no>
Congresso dos Escritores efetuado
em Brasília, foi feita a observação
de que o sistema educacional bra-
sileiro não deve limitar-se a ensi-
nar a milhões de jovens a comuni-
car-se, é siih também a: exprimir-se.
A comunicação e a expressão não
podem continuar separadas,/ em
nossa' estrutura pedagógica, sendo
ilusório julgar que as profissões a
serviço-do desenvolvimento a dis-
pen,sam.

Esperamos que essa pondera-
ção de nobre procedência intelec-
tual repercuta na comissão de téc-
nicos incumbidos, pela Faculdade
de Educação da Universidade de
Brasília, de instituir, para o País in-
teiro, um curríeulo-padrão que, do-
tado de flexibilidade e .ensejando
um melhor preparo dos professores,signifique uma melhor qualificaçãoem*benefício dos alunos.

Moço¦s na urna

»
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; BRASÍLIA — A íesta acabou e. hoje, mais
de trezentas mil urnas começam a despejar

Inexoravelmente seus segredos e sentenças.' A continentalidade nacional ainda não per-
mlte. por embaraços nas comunicações com
os municípios, que se tenha o quadro com-' 
pleto das , eleições de ontem, do ponto de

¦ vista das abstenções e outras anomalias.
Mas, nos dois partidos, as esperanças de

crescimento eleitoral continuam intactas.' O
I MDB admite que teve, agora, além de me-

lhores condições para organizar-se, menos
, dificuldades políticas a superar. A Arena,

que completou praticamente sua estrutura
partidária básica, em todo o Pais, espera
colher os frutos de tamanha pertinácia.

j Os dois partidos, contudo, pelo que se
. verificou, nfio fizeram qualquer esforço para' ganhar a adesão, ou ao menos as simpatias,
; de uma área eleitoral marcada por raraote-
i rístlcas próprias: a juventude;
; No pleito de ontem, três milhões e qui-
t nhentos mil eleitores votaram pela primeiravez. Todos tem idades que variam entre 18

a 20 anos. 8fio os moços das escolas, das fá-
' brlcas e dos campos, presentes ào processo

politico-eleitoral.
i Num ou noutro Estado, o MDB e a-
! Arena organizaram os respectivos deporta-' 

mentos de Juventude, mas sem grande êxi-
to,.embora cada qual tenha, lançado seus

í próprios candidatos Jovens, com o objetivo
mais de captar os votos da mocldade do
que identificar-se com ela.

Partiram, ás duas agremiações, do pres-
suposto de que nfio existe, entre nós, con-

flito de gerações e, assim, o que é bom para
os mais velhos é bom para os mais novos.
Em política, pois. prevaleceria, por lgua)
(hoje vai ter-se a prova), o principio dos
vasos comunlcantes e os rapazes e moças que
estréiam em eleições limitar-se-lam a colo-
car nas urnas nfio a expressão de suas von-

. tades autônomas, mas a projeçfio das Idéias
a que seus pais e .amigos mais velhos se
apegaram.

Em 1970, o contingente de jovens que
também votavam pela primeira vez chegou
perto dos três milhões.' Devido à praxe de
se criarem novas seções eleitorais para os
recem-lnscrltos (apenas uma reduzida por-
centagem é designada para preencher claros
nos postos de eleitores veteranos), tornou-se.
possível apreender a tendência dominante
entre, pelo menos dois milhões de moços,
naquela oportunidade. Mais de um milhão
— ao que se viu — votaram em branco ou
anularam seus votos. Perto de 600 mil acom-
panharam a Arena e 400 mil o MDB, em
todo o País. Nas capitais, onde a verificação
do fenômeno era mais fácil, a porcentagem
de Votos perdidos passou de 50%, mas o
MDB superou'a.Arena, por pequena mar-
gem. ,¦)

Não se acredita, em absoluto — pois,
nfio se deu maior atenção ao problema —
que o quadro tenha sofrido qualquer alte-
ração, no pleito de ontem. Votar, os moços
votaram. Resta, agora, entender o que pre-
tenderam, v

AZEVEDO UMA

Correio da Manhã
/¦/

Publicado pela Ecos Editora Comunicações e Sistemas Gráficos Ltda.
/ Diretor: Vicente de Souza Gouvêa

Amaral Peixoto cgier
pronto para lutÉfètti^

O Senador Amaral Peixoto *ít--.
mou. ontem, à imprensa qjue. seja qual
for o resultado do pleito de ontem, >.•
MDB deverá tomar uma providencia
inadiável: parar para ts&àmr sobr*.
as conseqüências das etelçóe* e. uai»
do que isso, para traçar o seu esquema
tático.que deverá prevalecer ato o
pleito de 1974. quaodo o povo vai -«.-..-
convocado novamente às urna* yara
escolher os seu* representantes vo
Congresso Nacional..

Na opinião de Amaral Peixoto o
comando oposloionlBta n&o poderá
perder um minuto sequer* competi»-
do-lhe selecionar nomea do pea>V*i
que se proponham a taeremeatoí %
campanha política nos Ssfetdos. pote
confessa o dirigente político fiuiolu^a-
se que as eleições) de ontem revelaram
um dado altamente significativos o
entusiasmo do povo participando a»
lado de seus candidatos oom o **'.«.*•
que se KJeotiíiçava num passado v.vo
muito distante^ Alíw disso,, di» Ama-.
ral Peixoto ter visto, por todo o, into-
rior do Estado do Rio, a juventude

i»jtets*w»à». «a issvwaw d* «««lha dos
i'.4.v.í.Mtó*.xvw .^ mm reepestivits
«nw^1**»^ j % yaTttAa ase dpi» *
ití» ^t^. j«NÍ«- * «f**3*Rem, par»
jc^íviívííí^. fe ^.-jfftíÈiiaf *Ksa p&rtk-i-
twsào» vi* t-.wxstí.v tw da. «*e*M*-
iuen»& ví*'»» ,<<)ç»vjií*b * v»V«»id*ae as

iSe^*^ JWrtwsaS Petotto, a criacfio
tV KM ^^«aíwe*}» Ac ^taveotade é
^•iitBíiia <t.v vi)^> çipa* tardar pi»
v-M-u *?i;íip\ xy»»ft ifjoalmedt* «fio
(tex* *«*¦ ç«e<!*}4iívfcfta a reícsvnnlaçfe»
i>a íiíára^spu ií^üwwaniíitfc «o sentido
*? $•**• tes«*. «a sa* püataíoWia
vv^a-m «* •;.%-.>!•». ,v ^iís» <«p«M« de
MKMMt !í«Í»«*í» \1í> v>«ví f p t» i» par-

Wa * vÇJrtflfcttf $yCfli.>t> í?umtewise
íeiw.'?»»»}^ íx.v xwS*ílh. <f« «srestyi-
<KS» tew*i*nt <n> *.v«\ift<ío da atfvi-
d^a% yw-Sís* *ü(h,!a ixvfititmwm tmpe-
t&oííjí, a vw«W* *» «n»íí* * muitos
*.'*.¦.*,'» ¦•,« vv;» ^üd^ria, sendo eada
x« v«a* VKWWft-ta « mpeote a stj-
IJtWslê <à»M* ««ft^iSía,» T<e«ím«!nt*
«i&wíjiii cmttÉr * País a nm eettpfo

de desenvoMswoto político, como re-
clama o povo brasileiro.

£ segando o senador, o povo nfio
quer a unanimidade das posições po-
Jítois que tèm sabor te estagnação e
«Ja pas dos cemitérios, mas o debato
e a disflissfio das questões de Interesse
nacional que a controvérsia estimula.
O partido único, numa nação jovem e
dinâmica, só pode mesmo interessar
aos que vêem a vtta pública como
um Imenso fardo e esse nfio é o caso
da mocidade "brasileira, homens e mu-
Iberos, qoe saíram ás ruas vibrando e
plenos de energia, para escolher os
melhores.

Outra constatação do Sr. Amaral
Peixoto: no Estado do Rio o MDB
cwnsofwiu reunir, no mesmo palanque,
todos os candidatos que disputavam o
pleito «través de sublegendas. Para o
senAdor. esse é um estagio de lucidez
política a que nfio chegou ainda a
Arena, que precisa mirar-se nesse
erercplS, )á que o seu destino nisso
e en moita coisa mais, depende em
grande parte da existência do MDB.

Farah; s£r Oposição é motivo de orgulho
BRASÍLIA (Sucursal) — Q Seu**
dor Benjamin Farah afirmava, ou.-*
tem. no Rio. alimentar a esperança
de que o pleito que se realizou, em
quase 4.000 municípios, tenha trans*
corrido na linha da evolução poüti-
ca e que os candidatos da Oposição;
que vierem a ser consagrados na»
urnas possam exercer ca seus man'
datos com tranqüilidade e conx o
apoio das aclniinistraçdes estaduais»
sem pressão de nenhuma natureza e
sem manobras de envolvimento,, pois
o fato de alguém integrar os quaclrc«
oppslcionistas não deve ser motiva
de demérito mas> ao contrAci». do
um certo orgulho, porque a Qposi»
ção. nos regimes democráticos» tem
um importante _ papel a desempe-
nhar.

Para o representante emedebia-
ta carioca, o MDB tenv efetivantecr
te, muitas possibilidades de crescer
e ampliar suas bases eleitorais» «cm
o pleito ontem transcorridev Isso pqe»
que, tendo percorrido», como pervor-
rera. várias unidades d» Federação^
identificara no sei» da movimento
oposicionista brasileiro, muita com*
bativldade e um desejo enorma ds

sSíyíjí- a.^ amjiífVií xí,i pc*oo 'bmsilei-

¥¥i8a S^tKâtV **".*)» <foe ttm*
ç^«vvis*í fev*í,í*, **««i*t * \igorosa
«A (ÍS^a víW; Iü**ç«í!Sí* * Pais
taísfeé»» çíeuS». *í> <Jín«mò. a rnsior
çoliííjoe*^^, vsfifüjé *»$&; tem «oorri-
d», 9* aietttó w/vjaftttti*. JíNíOrdou
4US>. bA fe^v*. !««4 *ftn «olega d« «-
sae^ttteííjío. % Y*'tífl!íi* prímeo Üon-
tow», s^ejwj^íifi tflftíctt de tó inte-
^«wJ» ** iWft?»í*!í!ítd«; dí>rftéjít}«is no
sistení* \>««xáfewcí*íií(». ô y»^^*
yoç- wp cíiíAfe ^ iftm t«r.t«8cnt*nto
pçssjifeviífl*, í^a jgwfihwi o corso
e«p«*,V.\ ife«>. o»a* * ificvemo vira
»* «vvi'*íiíí*íi teftfi intóstiv* insto.
í*l*. W\í»* «rt «íwttntfjhíi? «o IjCgis-
l*5i\<í tò&tf*» mx^í». <oe «sts em

'tiatttk&A íü» í*Sp«& F*tT»h.
a^í^uíftUí*. Ü fcwspos, «m outro
Ç*9^S^, ç«f»Xf! <foiJ |* ««t>áder*x*« de
eí<{ti\<íi eseív"^ * ííBíipft <fo* o íon-
•ífeaátfe <r*!íy*i!se *í»*àáíi do servi-
W 1,n*S* te*!e»í«5ííií»íi *; «ttítâe. Ainda
a^W*. imm Wà* X**. * i(5o\*rjK) r«-
i»e>c«* a* Wvíiff t*#iáíte«o índies-
çJCí o,» vwvvttií* çir^iwmente «

HA tempos, por exemplo, tradu-
cindo aspirações da imensa classe
dos servidores públicos, apresentou
projeto que mandava conceder aos
responsáveis pela máquina'adminis-
tratava do Pais. o décimo terceiro
salário. A iniciativa poderia pare-,
cer. s primeira vista, de caráter elei-
toreiro. Em verdade, porém, ela se
«Justa ao preceito constitucional,
mediante o qual todos sfio iguais pe-
rante a lei. pois os trabalhadores e
empregados da iniciativa privada Já
goním do benefício. Se a lei se des-
tina a tutelar e a estabelecer os li-
mitos dos direitos e das garantias
dos cidadSos. nfio se Justifica que
uma facção do povo desfrute desse
beneficio e nSõ se conceda a mesma
coisa a outra parte, que trabalha tan-
to como os seus concidadãos das or-
ganizaçSes privadas.

Acentua Benjamin Farah que
não se surpreenderá se. amanhã, o
Governo decidir encaminhar ao Le-
tf si ativo, um projeto semelhante. Se
isso vier a acontecer, não regateará
seus. aplausos à decisão, pois o im-
pôrtante é que servidores civis e mi-
litares desfrutem do mesmo direito
de seus patrícios trabalhadores.

Aparicio: Chagas iutrmgiu ética política
O Deputado Aparicio Marinha

afirmou ontem que não teme qualquer
interpelação e não. pode aceitar ne*.
nhuma censura da direção do ura
carioca a sua conduta no episódio da
Comissão Parlamentar de Usuwrito
sobre o' Centro Financeiro da Guana->
bara» porque o objetivo de uma ç?í
é a apuração da verdade, não sa çoo**
tituindo». pela própria legislação, po8-<
tica, dqrpáis. em problema pwtísdiRio..

77: . ''jatou com a «woscJwft «*soí*<
tainente tranqüila de quo cumpri a
meu dever e não contribui para que-

„brar a linha programáfeca do: MDB
ou infringi a ética parlamentar «a
política. Quem infringiu, claramente a
ética política — frisou — foi o próprio
Governador Chagas Freitas, ao rasga?»
em pleno Palácio CJuanabara. o pri-»
meiro relatório que elaborei eselare-
cendo todos os aspectos relativos fe
legalidade da licença concedida para
construção daquele, edifício*

Vm governador de Fstado deve
ser o guardião da lei e não pede teu-»
tar se colocar acima dela. Su» obri-»-
gação é cumprir e respeitar a Coosti-
tuição e as leis e também os Sstatu-.
tos do partido a que pertence. Tem
também que ter cuidado em seus atos,
para que atitudes como a cie rasgw
relatórios e desrespeitar pessoas 140.
sirvam de exemplo negativo à toda
população do Estado.*

EXPLICAÇÃO

Quanto ao fato alegado pela (fce-
ção do MDB carioca de que teria se**
licitado ao Deputado &dson Guima-
rães, da Arena, para ler o dwumettta
que^ distribuiu à, Imprensa na segun-
da-felra, disse o Sr. Aparicio MarinhO>
que tal afirmação não tem procedén»
cia. "Estando licenciado pelo períed»
de 7 dias (que termina hoje)., não
pude discursar na sessão de seguptía^
feira e assim vi-me impedido de íe*
o documento que redigi esclareçeacto
toda a verdade em torno do que »
passou na esfera da Comissão. Pari»-
mentar de Inquérito. Então» procurei
os Jornalistas que faaem a cobertura
da Assembléia, entregando-lhes. cópia)
do documento. Se algum jornaÈs!»

eiwpíesiNii! <íi testei *íi deç<ot»do «n-
Biste* *àw4ft «*t?WAí«««. «oue * leu d»
te&w»** v*,-!» *ft^ ,vim isso.

Q> 4>*híí)íji^, ji^xvMttlo Marinho
afiejçiíüíoiíí *a*í «te*¥if)é <jw a noía

ídDft qasiscjn, Çtíj* ^»> ívçnitfido 1^4
ííejye» va *í*í*í Wífeffins de torc«-

sua «<Wtò*te* * *¥W!iMíí> .íí> DiN*«r5o
Sett*üwaÃ. 9ãft }wi>«( «ssmatara de
qu*iqiíSr; «Ksiiíwflií ?*t*fd««o. Pelo
qu» ce, Mu* (fei íjíwiww A« * «nten-
**, M eía «¦Vj^irla ^l* rvjpntado
Setealdcí !?«#.%(»»„ ?J«»áfetò* do MDB
oásis*»..*Enfee*»ííA* — vÃfs» — WKViinfcW-
wo em víNfCíiía * A-w» «ff e*slftt*í»!do.
)?<ívís>, *<«• <çW * vv*» twihti sido Bssi-
t>ada >-e»Çí> víKv^l*^ íeãwtá Xr*.1demiro
W^eiK*.. 141** !^aí»> # «o vwsvienBcVe-
piílitiiW 'As JVtHW»,V>, S.ÍCÍV1Í!; <tlí O Sr.
CJWíO** í**iíBft ^AJJíw. d«9*í funções
Oi VíS^«xw.f»*,V»r SS*smo Martins
Sedsov, q*» w t^il* *ftmwilivndo <wm
s» te»i*»a, ^ *t* <*t$» *f* h* «.leons
wsse* *í«*í. §* ííí 4»1* .assinada mes-
?»>> ce!» s*. -SíifftòSí» S*?)f*7)h. « Tiota

A§s* tiSaimt >c*e <í<mlqrwr ptmi-
íã* l»s<Ü!Í»:;t» *Wh <<U* ««¦ t*fw«nfi*-
da v*te íítee^Kfe (^RJtoao, <íihssiflcv«ti
cia. imgessixet a >&•>»** de snn *x-
puiSái» lif» ^i#híííí» yai^fcií*. Os Es-
taívto* <à<> v.'.v^ ^ííj># í»míi base na
leg.lB^sít* ^iêâoc-*1e,í'W*.\ «*o bem
fÈttíoa.. \?ift * fm&tXi! ® dí *rtl(»
3ü (íiw Ssí*teí!iw* cto |8irftteí 

'•'òívcc-
?* * ««fití^o. W» * «KUüelNDtfnto
da •'^.'i.-ii.s •.•vv «kjiftt; .-ir ^vít.vr.iR gra-
viíiací»», ¥<jíft iíftííhws^TKíla d«s Y«rmci-
pi»* ¥«ifj;»««r*«N*. %%íí*<*ô Ifigiü «a
»S»Jcí cim <jl»JS!í y«a <*?jrí *wpo«vo
so> * ¦«sotívi» òo :v.-, t,•«,•>, ,v.-,-..iv.-t. as
suaa <teüi>««í}i» * * «10 ícvierama"

torôo. j»\g»a*í*é TUTJllMltfli — a <iwst*o
cia ÇW *í«» ÇíK^wt <w ?cvip*ma
do !MS>& <l»S^f>W»í! *í» s«is prirwí-
pio* cícm<K»Bí«<8*s O asilpíi M dfts Es-
te&t*» ^e^tw^fc. .o> «fcftlw lado, que"as. medisto* c}iBeJ^SfftK?w ?*.* impôs-
ta» v*1!» 55«**fci}ii* ¥«< fcmhlt* de
atuasã» cio, 5r»ttf*Síéy>. fixado recurso.

com efeito suspensivo, para o órgão
hierarquicamente superior, no caso o
Diretório Nacional, que decidirá em
caráter definitivo."

ERROS DE CHAGAS
O parlamentar do MDB apontou,

ainda, contradições na posição assu-
mida pelo Governador Chagas Frei-
tas. acentuando que. na fase final dos
trabalhos da CPI, convencido da le-
galidade da licença para o Centro Fi-.
nanceiro. propôs ao Governador Cha-
gas Freitas que constituísse um Gru-
po de Trabalho que promovesse a con-
solldaçfto das leis estaduais no cam-
po da construção civil. Já que a le-
«tslftçfto £ bastante difusa, em alguns
casos conflitante.

O governafor parece não ter acei-
tado a sugestão e durante o periodo
da CPI. embargou a construção de vá-
rias obras no Estado e autorizou a
construção de outras, entre as quais
ti.v* edlfictos-garagem no centro da
cidade. No caso do Centro Financeiro,
eu sugeri que a garagem do edifício
somente começasse a funcionar depois
do alargamento da Rua da Quitanda.
As conclusões da CPI» do agrado do
governador, entretanto, limitaram em
ST andares o Centro Financeiro da
Guanabara, aconselhando que ele não
tenha garagem. Isso é propor uma lie-
galidade, porque o decreto-lei 3.800
de 1670, baixado pelo ex-Governaaor
Negrfio de Lima. determina, nos edl-
fidos comerciais, a existência de pelo
menos uma vaga de automóvel para
cada 50 metros quadrados construídos.

O decreto-lei S.800 possui uma
tmick exceção no seu artigo 51. isen-
tanoo dessa obrigatoriedade os edifi-
cios em ruas de escadas ou nas quais
seja proibido o tráfego. Na Rua da
Quitanda, o tráfego não é pro'bldo
e sim disciplinado, portanto não se
enquadra ela na exceção do decreto-
lei S.flM. Portanto — conclui — pro-
por que um edifício na Rua da Qui-
tanda não possua garagem, acima de
indo, constitui uma Ilegalidade e a
Assembléia Legislativa, que tem por
obrigação elaborar e cumprir as leis,
nfio pode aconselhar o Governo a pra-
«car uma ilegalidade.

Mediei vai assinar no dia 25
4 novas promoções de generais

BRASÍLIA (De Cerqueira Lh»a> —
O Presidente Mediei assina no p*0»
ximo dia 25. os atos de promoção dc«
novos oficiais-generais do Exército,
Os nomes serão eswlbidos de listas
tríplices que vão ser elaboradas na
próxima reunião do alto, cotuajado cio
Exército, convocada para a manha
de quarta-feira vindoura, aqui em
Brasília.

Até o momento só há ciU99 Y*~
gas no posto de general-cie-clivisão
e outras duas no de generai-de-bri*.
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MONUMENTO,

O chefe do Governo inaugura,
no próximo domingo — Dia da B8*»
deira — o monumento ao Pavilhão
Nacional, construído na Praças d<w
Três Poderes. em Brasília,

Com cem metros de aitura-. o,
monumento — que Sérgio Bernardes.
autor do projeto, considera sua mais.
difícil obra em 33 anos do profusão— suportará uma bandeira da 289
metros quadrados, que. «guando agi.

tecia çoc W0&* ia í«m ^i^mefew
hor^sío* y*WV!«4 Sffi <>sf«»?i> d«
eíteuJSA!;* ièi cjisàwa ^f* M «mWitâes,

Q) qwifcfeSiÃi. «q»?rttt<tô ejqf>8oa
qq« a* 3* <í«í«J#?>í!* <í*e «ftm^Sem «
mocv^.»^» -wvv>of'.-.7»7.-.', « Esí***.
o pisísi^ Ysvíwa\ * * tKUWSie». As
tr»Ç!>tó{C!e» ^ ^!W»3*i* «Kf&^casm. pa^
ra, ele» "o *»í*evt!í>*(?f?ív.íí> Ai JícXrt e
cic>s; iii>èss ^N^v». *««« o»mí * nas-
«««a c.ío> **íw»>í)!í «n^. * Vavfihso
Ka<SçfO!ií\

Q fSfcv* v^ ,v»?írt>*s — ^N»s?«tf!e

toes^O cá* ¥<«íW««?ftftt* á* y>c\»o *m
towoi m \mtojltf\ *>. íj«cti^ i sus
lojcjmisjfo, ma yíN** »t«T»do. "tíjos-
iKa q** <^õb«v'* w«í*i«*jfi * «má-
i* ?eía i3*Çí^í*í«è* * J*!* íWSSí' do
!>*£.•,««*»»« «tt *j»pne ás í(«íteln«.
pe^jjía^i?.5Wí»Mí3* r^JíCíftn^a t*1*
(h^Ok* BA !^í^J^í<'í>•il^ ,&» JtOíftefn-jTxii-
vichí**,

A iííííjwh*!^» ^ í&ifníj!«ri»fSti se-
rã «etós^fai i* tt *«»*. w, ?rw;tí
ao 5¥2áwift sá* ?*»,%íí?w. * de1;» par.
tttsfbtle * >t>Wi>H«w»ífefst» da $«?«-
!>!2<% w ^.«ijài^ií^it fej ^ingresso *

de STF e todos os ministros de Es-
tado.

CURADORIA

A noticia — não confirmada ofi-
cialmente — vem circulando com in-
«ist£nc)a> há alguns dias, nos meios
políticos: o Ministro Alfredo Buzaid.
d» Justiça, vai propor ao Prcsiden-
te Mediei, brevemente, a criação da
Curadoria da República.

N5o há informações específicas
pobre as atribuições que se preten-
de outorgar ao novo -órgão e, segun.
do os rumores, sua criação se daria
através de ato complementar.

VOTO
O Presidente Mediei, como ha-

vffimos antecipado, foi votar ontem
em Porto Alegre, demorando-se. ali.
fií>er»as uma hora. Ele ficou apenas
50 segundos no interior da cabina
instalada no Petrópole Tênis Clube,
«nde está instalada sua seção eleito-
ral.,« que leva a crer une Já havia
c$ooihiâo previamente o seu candi-
dato & Câmara de Vereadores da ca-
pitai gaúcha.

wHümonpepe;
educação
alimentar

BRASÍLIA (Sucursal), -r
Referindô-ee áo' projeto de
lei do Governo federaL que
cria o Instituto Nacional de
Alimentação ;' e Nutrição; o
Senador Arnon de Mello reai»
Armou ontem, à Imprensa^
que é multo importante, re.
aimente. a implantação, en-
tre nós. de uma política de^
educação nutritícia" cjüè íÜ-
cance o ser humano desde o
nascimento. ' ..-. .;,»

Segundo o representante
alagoano, precisamos.!antes
de tudo. "ensinar o brasilei*"*
ro a comer, o que significa
difundir o mais amplamente
possível a educação alimen.
tar", porque é nele. que oit
problema nuíiitivo se mate-
rlaliza. Ê^ verdade -- acerf-
tuou — que o fator aílme»»*
tar se liga, por certo, à quês.
tão da disponibilidade ílnan-
ceira. das rendas de cada um.
mas também é certo que não
pode ficar dissociada de orln,
entação técnica qué se lhe
Imprime. ^ (|; v.r/ $

¦ PROBIJEMAS :. 
'"<-%

..'....• ./ ..... ,:>>,
Ressaltou o senador gue o

dado primordial e, por isso
mesmo, mais urgente é»o dasgj
calorias, ou. em último.easona
da deficiência de cereais^""apesar de serem estes màiSa
•baratos que a. carne e^lekts
te e; por ccdsegulhtoi" maií{J'
acessíveis ao consumidor po*
bre. que pode até, obtê-los*"
semeando umas nesgasde ter.*-^
ra no campo ou mesmo na
cidade". "- 

' 
r

A educação nutricional —
acrescentou — deve começar
pelo esclarecimento sobre o-~
valor dos alimentos.^ visando,
a dar ao, consumidor a ne-
cessaria capacidade de sele-
ção. Não adianta, é claro, co-
mer' de mais se não se inge-
re em quantidade suficien-
te as calorias, proteínas, gor.
duras, -cálcio e outros mine-
rais e vitaminas requeridos
pelo organismo e indispensá-

.vels à manutenção da saúde
e da vida.

Acha o parlamentar quo
também a manipulação e o
preparo dos alimentos crês-
cem. entre nós, de importân.
cia. "tendo em vista as dis-
torções que afetam e que
comprometem duplamente às
classes de renda mais baixa.
Isso porque, além dé dimi-
nuir o valor nutritivo dos
gêneros, eleva os seus custos.

Citou, a propósito, o caso
do arroz, "que seria mais ba-
rato ,e mais rico como ali.
mento se o mantivéssemos
integral, ou seja, se não o
submetêssemos, à descorUca-
ção". Acentuou que também
o trigo descortiçado perde
mais de 80 por cento da tia»
mina e ácido nicotínico;
mais de 50 por cento de vi-
lâminas B2 e B6 e ácido pan.
totênlco; 100 por cento devi-
taminas E e mais da método
de cálcio, fósforo e magrré-
sio.

Mais adiante, o .Senador
Arnon de Mello referiu-se.
em especial, ao soja, quesubstitui, no Oriente, o leite,
a carne e o ovo. e é produto
gerador de divisas» porqueexportamos o óleo.

— Mas, o soja não agrada
bem ao paladar dos brasilei-
ros. Seria o caso. então, de
introduzir-se nos hábitos ali-
mentores do povo, certas re.
celtas orientais. Os chineses
têm pratos deliciosos, com
brotos de soja, camarão, ovos
mexidos e presunto. Muda-
se-lhe o sabor com poucacoisa.

Entende que de qualquerforma é indispensável au-
mentar o mais possível o con.
sumo de soja, por ser ali-
mento barato e riquíssimo
em substâncias nutrientes,"tendo sido mesmo o segre-
do de resistência física dos
soldados alemães e japonesesna última grande guerra".

Empréstimos
BRASÍLIA (Sucursal) -J Na
última semana, o Senado Fe-
deral concedeu autorização a
diversos governos estaduais i
para contrair empréstimos jexternos destinados a flnan- !ciamentos de obras priorltá- •
rias, de acordo com o que es-'
tabelece o artigo 42, inciso!
IV, da Constituição. «

O primeiro deles, no valor í
de dez milhões de dólares, foi«
concedido ao Estado de Fer-J
nambuco, que deverá aplicar,
esses recursos no. programa»rodoviário estadual e no pro-"
grama de ação coordenada doj
governo. ( |

Também o governo do Rio!
Grande do Sul obteve o pla-tcet do Senado para operai^ol
da ordem de 35 milhões de-
dólares, através do The First
National City Bank, para me-
lhoramento e expansão dos
serviços da Companhia Rio^
grandense de Telecomunica!
ções.

O Estado do Piauí foi, do*
mesmo modo, autorizado a*
contrair um empréstimo ex
terno de dez milhões de dó
lares, para execução de seu!.
Plano Rodoviário Sul, através
do The First National Bank
of Boston, ou o equivalente,
em outras moedas.

O governo do Estado do
Rio, a seu turno, obteve 11-
cença para levantar, no exte-k
rior, cerca de 30 milhões de,
dólares.

CORREIO DA MANHA—Rio de Janeiro» íiwnta-A;^ vi Aí nrota&ro »íe i*T2 l.o CADERNO
I
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d frebalhos de apuração

; dt* «lelções municipais

; cttneçam hoje a partir
ças 8h em todo o País. O

5 presidenta do Tribunal
'Superior Eleitoral,

Ministro Djaci Falcão,
2 declarou ontem, ao se
J encerrar a votação, às
J ;' 17h, que o pleito

«"anscorreu sem qualquer
I perturbação da ordem.

Em São Paulo, o
rnadcr Laudo Natel

i .-' exaltou o clima de
tranqüilidade das eleições

èm todo o interior dó
Estado e na capital, além
;¦» ; do bom índice de

j 
¦.*;- comparecimento,

•firmando que a Arena
disputa cargos em 571

municípios, sendo que em
•j 400 com condidados

únicos.

. BANCO BOAVISTA S. A.
' 

J 
"Uma 

completa organização
bancária.

Apuração começa em todo o País

.TAXAS, IMPOSTO PREDIAL.
ALUGUEL ATRASADO

RESOLVE
L.R. AtaembléU, 40 - 5. e 12.

1' and. Tels. 231-0990 e 242-8945

_— RASO-A (Sucursal) — O pre-
¦ • sidente do Tribunal Superior
f| Eleitoral, Ministro DJacl Fal-'•"-* 

cso, declarou ontem às 17
horas, ao encerrar-se a votação em
todo o Pais, que as eleições munlci-
pais transoorreram sem qualquer per-
turbaçâo da ordem, segundo comunl-
cações recebidas de Tribunais Reglo-
nais Eleitorais.

O ministro fez estas declarações ao
abrir a sessão especial que convocou
paira ontem, destinada a" solucionar
dificuldades que pudessem ocorrer no
desenrolar do pleito, a chamada ses-
sSo de vigflla, à qual compareceram
todos os membros do Tribunal Bupe-
rior Eleitoral. O Ministro Djaci Fal-
cao passou todo o dia em seu gabl-
nete, no TSE. . 

', 
.

o presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Distrito Federal, Desem-
bargador José Fernandes, informou
que as Justificações de eleitores em
transito (ou dos qúe aqui moram e
são eleitores nos Estados, exceto' a
Guanabara, onde a eleição não se rea-
lizou. por não ter municípios) reali-
zou-se normalmente, facilitada pela
instalação de 250 postos, pelos quais
passaram aproximadamente 60 mil
pessoas.

SAO PAULO 
'

O clima de tranqüilidade das elei-
ções em todo o interior do Estado e
na capital, e o bom Índice de com-
pareclmento do eleitorado, foram a
tônica dos pronunciamentos íedbos

¦ pelo Governador Laudo Natel na ma-

nhS de ontem, quando foi votar na

Fundação "Annando Alvares Pentea-

do", onde funcionou a 2.» seção da

2.» Zona Eleitoral. O governador es-

tava acompanhado de D. Zilda Na-

tel e do secretário Henri Aldar, da

Casa Civil.

Destacou o interesse do eleitorado
,pelo .deito, pois, desde as primeiras
horas, era considerável o aíluxo aos
locais de votação. "Observo um ver-
dadelro clima de festa civlca e de
muita tranqüilidade", salientou.

ARENA
' .

Lembrou o ambiente de seguran-
ça que se criou antes do pleito, quan-
do ambos os partidos políticos tiveram
assegurado o pleno desenvolvimento

¦ das suas campanhas eleitorais. Os
candidatos, por seu lado, souberam
motivar o eleitorado. .'

Referiu-se à Arena, afirmando
que a agremiação situacionista dlspu-
ta as eleições em 571 municípios,
sendo que em 400 com candidatos uni-
cos. Nos outros 171, há candidatos dos
dois partidos, mas com amplas possl-
billdades de vitória da situação. "As-
sim conseguiremos uma preciosa ba.
se política para desenvolver os pro-
gramas e planos que beneficiarão o
Estado", acrescentou o chefefdo Exe-
ouüvò.

PLEITO

6 pleito na capital transcorreu
tranqüilamente, notando-se maior
afluência de votantes na parte da
manhã. Embora nesse período hou-
vesse filas, a maioria das pessoas não
esperou multo para depositar seu voto
nas urnas. Só na capital há 260 zo-
nas eleitorais e 502 locais de votação.

Houve uma mudança na numera-
ção das zonas, que gerou certa con-
fusão entre os eleitores, pois não íol
previamente anunciada. Aqueles que
têm titulos mais antigos, por exemplo
do bairro da Mooca, que anterlormen-
te era terceira zona, se atrapalharam

quando ao chegar nps locais onde de-

veriam votar e viram cartazes anun-

ciando a quarta zona. Mesmo as*i_i_
náo houve grandes problemas porquo
havia gente para informar a mudan-
ça, além do Tribunal Regional Elei-
toral também manter postos de in-
formação em locais pré-determinados
e anunciados pelos jornais.

A propaganda eleitoral — de. am.
bos os partidos — encheu as mas da
capital com cédulas de seus respec-
tivos candidatos. Havia também bar-
raçulnhas para informações, monta-
das pela Arena e MDB, nas vizinhan-

•ças dos locais de votação. Em certos
trechos da cidade houve congestiona-
inepto de tráfego, principalmente no
período dá manhã, devido à maior
afluência de votantes. Talvez por es-
se motivo não se encontravam muitos
táxis à disposição. Os usuários desse
tipo de transporte tiveram que espe-
rar quase uma hora para encontrar
algum & disposição.

JUSTIFICAÇÃO

O TRE instituiu 177 postos na;
capital onde as pessoas impossibilita-
das de votar deveriam fazer sua jus-
tiílcação. Nesses locais, o dia inteiro*
houve grandes filas. Eram eleitores
de outros Estados que se encontravam

. nesta capital, cjue apresentavam-se
nos postos de justificação (77 ao to-
do), com ou sem seu titulo de eleitor.
O TRE Informou previamente que as
pessoas doentes, que pudessem se lo-
comover também deveriam justificar
seu não ccmpareclmnto às urnas.

APURAÇÃO
I,

O presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, Desembargador Adriano
Marrey Júnior, falando à Imprensa
sobre a apuração das eleições de on-
tem Informou que "importa informar

que a apuração, na capital, ainda

desta vez, far-se-á mediante totall-
zação eletrônica pela empresa de pro-
cessamento de dados contratada.
Conta o Tribunal Regional Eleitoral
poder proclamar no mais breve pra-
zo, possivelmente no dia 17, o resul-
tado final da apuração, com a Indica-
ção dos candidatos eleitos, com os vo-
tos que receberam, bem como dos par-
tidos políticos com o seu percentual
de votos. O trabalho das 60 juntas
eleitorais, apuradoras, embora de aUa
relevância, estará muito simplificado,
por se resumir na apuração de cada
urna, lavrando-se o respectivo boletim.
Dai por diante competirá exclusiva,
mente ao Tribunal Regional Eleitoral
e à empresa de computação 6 traba-
lho da soma e apuração dos resulta-
dos, com a expedição de relatórios,
em grande diversidade, dando a me-
dlda da minuciosldade da verificação
que será feita.

"Representa seguramente um alto
índice de progresso no desdobramen.
to do processo eleitoral, o que vai o
Tribunal Regional Eleitoral de São
Paulo imprimir às apurações por es-
se moderno elemento de computação
de votos. E desejo ressaltar que não
apenas na capital, mas também era
Franca far-se-á a apuração por pro-
cesso eletrônico.

"Os trabalhos de apuração terão
inicio no dia 16. Pelas 9 horas, de
acordo com o calendário eleitoral, que
deverá ser observado. Realizar-se-á a
apuração em 21 locais diferentes, es-
colhidos pelos magistrados titulares
das zonas eleitorais, o que, além de
evitar a perigosa concentração que
antes ocorria no pavilhão do Iblra-

puera, ultimamente utilizado, concor-

rerá para o maior rendimento do tra-

balho, resguardado o interesse dos

candidatos e dos partidos, cuja físca-

llzaçôo estará sempre assegurada."
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Pode ser que neste momento.
o Brasil já seja um país de
100 milhões de habitantes.

O sétimo país do mundo, em
população. João ou Maria, o
bebê que vai nascer ou já

nasceu fazendo história, é o
brasileiro que conta ao mundo
um novo e decisivo capftulp do

nosso desenvolvimento.
I A Néstléf,que há50 anos ;
| a(#rfípanhá o nascimento eU'
crescimento de milhões de bebês

brasileiros, tinha que participar
deste acontecimento.

Quem cuidade bebês há tanto
i tempo e com tanto carinho,

fica feliz ao ver que um episódio tão
importante foi anunciado.

com o primeiro grito de vida de
J umacriança

Chora forte,
m

para o mundo
saber que
já somos

100 milhões.
i
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Lloyd Brasileiro
Para os técnicos do Lloj „ Brasileiro, a

gestão do Almirante Jonas Corrêa Sobrinho à
frente da Companhia, nesses quatro anos, têm
se revelado através da reorganização interna do
Lloyd paraitalcançar níveis de eficiência em-
presarial refletidos nos lucros dos últimos anos.
Também significativa foi a participação em até
50 por cento do volume de fretes e a subsü-
tuição progressiva de navios afretados, a um
custo de US$ 2 mil diários, por uma frota de
cargueiros próprios. Quando assumiu a presi-
dência do Ltoyd, em 13 de novembro de 1968,
o Almirante Jonas Corrêa Sobrinho constituiu
equipe de técnicos e administrdores que se
preocupou em promover a reorganização admi-
nistrativa e de correção de distorções. Hoje,
o Lloyd é a maior companhia de seu gênero na
América Latina.

Holnies
Holmes Neves inicia hoje

sua exposição de pinturas que
irá até dia 30, no Iate Clube do
Rio de Janeiro, juntamente
com Manoel Chatel Dias.
Nascido em Lima Duarte, Mi-
nas Gerais, Holmes Neves
obteve prêmios em pintura e
desenho em salões realizados
em Belo Horizonte, Salvador
e Petrópolis. Sua pintura se
caracteriza pelos tons de ocre
sobre vermelhos e azuis.

Encontro de corrosão
Começa hoje, no Centro de Tecnologia da

Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, o 1
Encontro Nacional de Corrosão. Durante a reu-
nião, serão abordados trabalhos versando sobre
pesquisais realizadas ou em andamento, solu-
ções encontradas para problemas de corrosão e
proteção ocorrentes na prática e palestras pro-
feridas por especialistas convidados. O I Ei.
contro é promovido pela Coordenação dos Pro*
gramas de Pós-Graduação de Engenharia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro — Cop-
pe — e da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nivel Superior — Capes, —,
com a colaboração da Associação Braáteira do
Corrosão — * Abraço — e do Instituto Brasilei-
ro de Petróleo — IBP.

Leilão beneficente
Hoje, às 21 horas, no quinto andar do

Hotel Serrador, inicia-se o leilão de obras de
arte em beneficio da Associação de Pais e Ami.
gos dos Excepcionais. A iniciativa é di. uni
grupo de senhoras da Apae que pretende anga.
riar recursos para a conclusão do novo prédio
da entidade, destinado a ampliar a ass-Stência
a 150 crianças de até 14 anos. O pregão de
cerca de 90 peças de arte estará a cargo do
Sindicato dos Leiloeiros que, assim, presta sua
colaboração à iniciativa. Além de tapetes de
Genaro, Colaço e de outros, pratarias, relógios
e outras antigüidades raras, estarão em leilão
trabalhos de Salvador Dali, Volpi, Di Cavai-
canti, Ivan Serpa, Antônio Bandeira, Santa Ro-
sa, Augusto Rodrigues, Romanelli, Guima, Ma-
cier e outros.

Ç REGRA TRÊS ^
Alunos da Escola de Medicina da Fu_jâação

Educacional Souza Marques convidando paia a
missa de Ação de Graças hoje, às 9h, na Igreja
de Santana, pelo transcurso do 70.° amáiversário
natalicio e do 40.° de magistério superior do
Professor Dr. Oi índio Mariano da Fonseca #
Nosso companheiro Odyl Teles ganhou a sorte
grande: perdeu seus documentos e os obteve de
volta, graças à boa vontade da Sra. Maria Rosa,
do Boletim Cambial • O Centro Taqu-gráfko
Brasileiro comemorando seu 37.° aniversário
promove nas próximas férias de verão, um cor-
so popular de taquigrafia em sua sede, na Pra'
ça Floriano, 55, 12.° andar, Cindândia. ou por
correspondência • Os Professores Raul Pi-
tanga Santos, Casemiro Toodo, Zilton de Araú-
jo Andrade e Paulo de Góes recebendo hoje o
prêmio Alfredo Junikowski, na Academia Na-
eional de Medicina • O Departamento de Ser»
viço Sadal da Secretaria de Serviç^ Sociais
promovendo de 2Q a' 24, no auditório do Ipeg,
o seu primeiro simpósio • Domingo, Dia da
Bandeira, audição comemorativa às 17h, na
Escola de Música. Tomarão parte as classes de
instrumentos de cordas, sopro, canto, órgão e
iniciação musical. Participação especial do or*
feão do Colégio Estadual Artur da Costa e Sü-
va • Bach e Paganini, na Tijuca. Vivaldi e
Moiart no Leblon, e Strauss, no Maracanã, são
os novos edifícios construídos pela Projeto •
Sábado, às 9h30min, na Matriz da Imaculada
Conceição, Praia de Botafogo, a primeira co-
munhão dos aluncs do Colégio Anglo-Amerka-
no • As escolas das redes de 1.° e 2.° graus
da Secretaria de Educação celebrarão, dia 23, o
Dia Nacional de Ação de Graças • A Superin-
tendência de Transportes, agera da Secretaria
de Serviços Públicos, festejará seu jubiileu _e
prata dia 21, com inauguração das dependeu-
cias do Serviço Médico • A União Espírita Dr.
Bezerra de Menezes está convidando seus asso-
ciados e familiares para visitar a V Feira Cccsu-
nitária, a ser realizada nes dias 17, 18 e 19 do
corrente, na Rua Cônego Vasconcelos, em Ban-
gu. A Feira da Integração faz parte dos fesie-
jos do Sesquicentenário da Independência e é
uma realização do Conselho Regional de Obras
e Entidades Sociais. Participarão da abertura
varies conjuntos artístices e será coroada cora
um grande desfile escolar.
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Ò detalhe que falta
Perón: Missão diplo-

mática estrangeira no
Brasil recebeu infor-
mação de que um pro-
tocofo detalhado, oom
mutues compromissos
assumidos, foi lavra-
do entre o ex-ditador
e Lanusse.

Só um detalhe do
retorno não esta espe^
cifiçado no documen-
to: o tempo da estada
de Perón, na Argen-
tina.

Sr. N«tor Jost confirmou, em P«rto Al*-
gre, o que antecipara a essa coluna: a União po-
dera aprovar, em próxima assemíitóia, 3 iacul-
dade de o público converter todaa as ações do
Banco do Brasil que tenha em seu poder (ordi-
nárias nominativas) em ações ao portador.

Isto significara um benefício imenso:

— Para 61 acionista» do BB: Entre ós
quais se.incluem através da Caixa, de Previtjên*
cia do órgão, seu funcionalismo e a^ravés-do
PIS, milhões de trabalhadores. - . 

:

— Para o marcado da ações «m gtraí: Pe-
Ia dinamizado dós negócios cem papéis do BB,
líder dos blue-chips e seu efeito positivo sobre/
os. demais títulos em pregão. i ;.,í,.

A Assembléia Geral aprovando a faculdade
de o público ter todas as ações do Banco do Bra-
_faó portador poderá ter lugar "muito em
&èvè". ' 

" ' ¦

",, , Ontern, fixávamos que no exterior se cha-,
ma "milagre brasileiro", a compatibilizarão, ti-
da como inviável de dois objetivos —- queda de
inflação e altas taxas de desenvolvimento eco-
nômico. Resultado inédito, no mundo, obtido
graças à nossa combinação dè correção monetá-
ria com o sistema cambial de taxa flexível, dois
neutralizadores dos efeitos clássicos da dister-
ção da economia, causados pela inflação.

Vale acrescentar, ainda, que milagre não,
ihdica necessariamente a' ocorrência dé nada so-'
brenatural ou incapaz de ser obtido pela inte-
ligência de simples mortais, pois assim define a
palavra Aurélio Buarque de Holanda, no seu
Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa.

Milagre — "maravilha, sucesso que, pela
sua raridade, causa grande admiração". • ; -

Ainda: o principal fator de contenção infla-
cionária tem sido a execução orçamentaria.

"De 
re^ó}':Hãoíftfc« surpireenderfamfis se a

taxa MflàeldiiMà'dè tòdb ó ano de 72 for in-
ferior a 15 por cento. -

Cexpressas
)

# Atenção, Ministro João Leitão do Abreu, che-
fe da Casa CM da Presidência da República:
os embaixadores aposentados do Itamarati ape-
Iam para o seu senso de justiça, tendo em vis-
ta se considerarem excluídos des benefícios de
remuneração fixadas para o pessoal da ativa.
Alegam que estão ganhando menos que um pri-
meiro-secretário da ativa. Figuras como Maurí-

i cio Nabuco, para citar um exemplo, re-
cébem 2 mil e 400 cruzeiros mensais, ape-
nas • Guerra aos tó.xicos: 9 compa-

;nhia de produção cinematográfica do ater
. Stove McQüeen vai realizar filmes sobre a vi-

da dos cantores Jimmy Hendrix e Janis Joplin.
! O majs importante é que se trata de documen-,
| tários-(e não de ficção), cujo enfoque será a des-

traição de que ambos foram vítimas pelo uso
¦ de drogas inicialmente inofensivas • Alain

Delon anuncia em Paris que ele e Charles
' Bronson têm projetos dé filmarem, juntos, no
.-Brasil • Florinda Bulcão já'está se despedin-
:. do dos amigos e volta para a Europa • E por

falar em estrela de cinema: o Time focaliza a
entrevista de Brigitté Bardot à revista Vogue
na qual a atriz francesa mostra-se profunda-
mente, neurótica, dizendo-se o maior símbolo
sexual i de todos os tempos. É que não se in-
teressa pelo intelecto dos homens e sim pelo
seu físico • O,lançamento dos bônus brasi-

. loiros em Nova York deverá ocorrer entre 11
e 17 de dezembro com a presença do ministro
da Fazenda e do presidente do Banco Central
#/A Varig, na rota internacional, vai entrar
com vôos diurnos aos sábados para os EUA e
depois para a Europa. Sucesso certo • A pro-
pósito: a Varig está com a preferência esma-
gadora de passageiros de l.a classe em vôos
internacionais. Particularmente estrangeiros
# Jornalistas que viram Perón em Roma são
unânimes ém ressaltar que ele está usando
bela e ostensiva peruca. Mas a enorme fortu-
na pessoal fez-lhe conservar uma boa aparên-
cia para cs seus 77 anos • A Arena carioca
vni penetrandj em terreno do MDB. O Depu-
l:-] ,Stl_ed Santana F.°. arenista. é o novo j?re-
.-iví,:\te 4a imperatriz Le:p3ldinense • Cor-
i^ondênciá para esta coluna: Av. Atlântica,
2.3 34, ap. 83 # O sábio Oppenheimer: "Uma

descoberta científica é-a constatação de uma
verdade óbvia". .

Paulo Torres: Arena
terá vitória maciça

"NITERÓI 
(Sucursal) — Ò/Senador Paulo Torres' (Arena)

prevê uma vitóna maciça do seu partido na maioria dos
63 municípios onde, houve eleições para prefeitos e verea-
dores. Acompanhado de sua neta Llna Lúcia, e dà esposa,
votou às 12 horas, na 24a §eção, da 19.* Zona Eleitoral (Co-
légto Industrial Henrique Làgé, em Niterói), num dós can-
dldatos à Câmara Municipal. ,

Também o prefeito da, capital, Ivan Fernandes Bar-
ros, oompareóeu à urna da .60*.Zona Eleitoral, 24.» Seção,
em São Francisco, para depositar o seu voto. É a primeira
vez que;.vota no Estado do Rio, tendo transferido o seu
ciomlcfllo, eleitoral para Niterói. O prefeito não quis fazer
uma prévia, mas adiantou que a Arena teria uma grande
margem de votos e que á vitória seria esmagadora.

Campanha em Curitiba
teve incidentes: Parigot

nao

'•V'-
TRANQÜILIDADE

CUBIMBA (Sucursal) — O Governador
Parigot de Souza compareceu à Socieda-
de Rio Branco, pela manhã, para votar nas
eleições que se destinam a compor o novo
quadro de vereadores dà Câmara Munici-
JDal de Curitiba. Ao mesmo tempo, cerca,
de 300 mil eleitores da capital paranaen-
se comoviam o mesmo dever nas quatro
zonas eleitorais distribuídas pela zona me-
iropolitana, onde, até o'motnento, a vota-
ção transcorria dentro de um clima de
completa/tranqüilidade. . \ :

Autoridades do Tribunal Regional
Eleitoral, e mesmo os responsáveis pelas
seções e zonas eleitorais, asseguravam que
o pleito municipal' seria tranqüilo este-

ano, mesmo poixjue, durante ainda a reali-
zação da campanha eleitoral, náo se re-
gistrou nenhum incidente de grandes pro-
porções.

Não puderam informar, por outro la-
do, qual séria o indke de abstenções du-
rante o pleito, limitando-se a acrescentar
que o índice de justificativas deveria ser
um dos maiores.' Segundo informaram as
mesmas fontes, cerca dp 10 a 15 mil pes-
soas deveriam apresentar seu titulo de
eleitor na s^eção do TRE, a íim de justiíi-
car sua impossibilidade de votar na pre-
sente eleição, haja vista que, a maioria
não conseguiu a transferência de seu títu-
Io em temipo hábil, ou simplesmente por-
que se encontra em trânsito pela cidade.

, Na capital, o pleito para, vereadores foi tranqüilo,
observando-se uma- abstenção superior a 25 por cento. Mui-
ta gente, entrou nas filas da justificativa por terem ex-
travlado títulos e porque estavam em trânsito. Em São
Gonçalo,. os observadoies políticos davam como vitoriosa a
candidatura, Joaquim Lavoura, embora o candidato do MDB
Romero Peres.de Carvalho tivesse-sido bastante votado.

APURAÇÃO \

Mediei votou em dois minutos^

A apuração das eleições em Nlterói,„só para vereado-
res,;começará hoje,.às 9 horas, no Caio Martins, o TRE
anunciou, que os resultados serão divulgados oficialmente
dentro de' cinco dias. Cada um dos partidos Inscreveram
4? candidatos, sendo que duas mulheres concorreram: a
jornalista Llsiano Cunha e a Professora Sonla Medeiros,
ambas pelo MDB.
¦¦' '.-""""":''¦¦ ;¦'. !:i • ¦¦• 
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Aproveitando o feriado de ontem, milhares de pes-
soas lojairi às praias pela manhã e preferiram votar à
tarde,'quando o movimento foi menor. Em nenhuma das
97 zonas eleitorais foi preciso fazer filas, uma vez qúe a
votação só para vereadores facilitava o trabalho dos me-
sárlos. '':\-' ¦'¦¦'¦;

- Por outro lado, ps cabos eleitorais estavam bastante
preocupados com o esvaziamento de mus candidates, pro-
vocados pela falta de motivação do povo durante as cam-
panhas que realizaram r.os'36 bairros da capital. Esperava-
se, contudo, uma vitória do MDB, que melhor apresentou os
seus candidatos em comícios liderados pelo ex-Mlnistro da
Saúde e Deputado federal Brigidò Tinoco.

TORTO ALEGRE (Sucursal) — O Pre-
sidente Médicl. esteve optem em Porto
Alegre, cumprindo com seu dever cívico
de eleitor. Vinte minutos depois /de der
«embarcar- do- avião presidencial, o- Che-
fe do Governo dirigiu-se ao Fetropole
Tênis Clube, onde está instalada a 191»
Seção Eleitoral, na qual está inscrito.

A entrada do Clube, o Chefe da Na-
cão. que estava acompanhado pelo Go- ,
vernador Enclldes Triches e pelo Gene-
ral João Baptlsta Figueiredo, Chefe, do
Gabinete Militar, foi recebido pelo Juiz
Roberto Frantz, titular da 1* Zona Elel-
toral, Prefeito Teimo Thompson Flores,
Sr. Clyton Batista Ruperttl, presidente
da entidade, e demais membros da sua
diretoria.

A seguir, p Presidente da RepúbU-
ca subm ao primeiro andar, loeal onde
Iria votar, recebendo aU os cumprlmcn-
tos do presidente e dos mesirios da 191*
Seção Eleitoral, respectivamente Srs. Bra-
no Kieffcr e Enxo Pereira e Sras. Myr-
tes Landy Matte e Ida Bruneta Agne.

Dois minutos foi quanto durou a per-
manência do Chefe da Nação na mesa
eleitoral, gastando apenas 20 segundos na
cabina indevassável.

Cumprindo o seu dever de eleitor,
despediu-se doa mesários e, ao passar dl-
ante dos que aguardaram sua ves de vo-
tar, cumprimentou alguns deles, embar-
cando, instantes depois, tio automóvel
que o conduziu ao Aeroporto Salgado Fl-
lho, onde palestrou durante cerca de 30
minutos com os comandantes militares
da área e reduzido grupo de autoridades,
antes de retornar'a Brasília.

Também vieram a Porto Alegre para
cumprir com o dever do voto o Ministro
João leitão de Abreu, Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, os
Srs. Roberto e Sérgio Médicl, assessores
do Chefe da Nação, e outros integran-
tes dol seu gabinete. •

Estiveram presente:) ã chegada e ao
embarque do Presidente da RepúbUca o
General Oscar Luis da Silva, Comandsn-
te do III Exército, Brigadeiro Leonardo
Teixeira Collarcs, Comandante da Quln-
ta Zona Aérea, Almirante Leopoldo Ama-
ral Saboia, Comandante do Quinto Dis-
trito Naval (Florianópolis), Conselheiro
Po.ty Medeiros, presidente da Tribunal de
Contas, e outras autoridades.
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Uberlâjidia
BELO HORIZÒNTK (SuvMir-
sal) -t Mais de 4 milhões Ao
eleitora. íoram as urua^ on-
tem. em Mtaas, par* «*txx_ier
os novos preíeHcw è vereado-
res, excetuadas as estAiidas
hidromlnerals e os muntclpl&s
ande oshdlríórios nfto conse-
guiran» reaHssar convenci*».

Nas estóncaas e eiu Belo Ho-
risonta foram escoihidc* «j*-
nas os vereadores. Nesta ca-
pitai mais de 500 mil eleitores,
em condições de votar, foram
distribuídos peiac- .l.wp se«0es
oi-ganlzadas, pelo Tribunal Re-
glonal Eleitoral. O trabalho
de colet^ de votos c«neçou itó
3 horas, terminando jtó 17 ho-
ras. quando as urnas foram
lacradas a enviadas paro o
TRE. Oitenta e ,quatro candi-
dadtoa, sendo 4S da Arena o
42 do MDB, disputam as.lt \-a-
ças existentes na Càtii,ar.i Mu -
nicipal de Belo Horiwrcte^Se-
Kimdo os cálculos, haver» ne-
c.essidade dé n>ais de 4 ^mil

-votos para conseguir a canvi-
ra. ¦

Em Minas, o clima ir á*
absoluta tranqUlllcUdc. e*t*i.-
do o Governador Rondou Pa-
checo em Uberlândia, ondo
vota. A Prefeitura já armou
p esquema de limpes* da' d-
dade; táo logo termine o rtbo-
lhlmento das uma»: Chova
em quase todo o Interior'1 «Io
Estado, o que pode ser o»Mü*
de alguma -abstenção. Por ou-

I tro lado, milhares de^'^6&sou
deixaram a cidade para votar
rios municípios do iníer-or' ou
mesmo em outros SVstados-i O
policiamento elaborado pehi
Secretaria de Sefrurans* >IM-
bllca tem 20 mil homens > da
Policia Clvü o da Foljel» Mi.
Utar, distribuídos pela» 41 clr-
cunsorlções em que fbi dividi

-do o Estado. A apuração co-
meça hoje, dia 16, pela ma-
nhá, em sete Juntas, de%-«\do

- o resultado 6er conhecido em
5 dias. \\ l

Candidato
no Sul foi
espancado

PORTO ALEGRE (SueuTtsüV— Terça-telra á noite,'por .wí-
ta das 23h30mln \-espera das
eleições, ocorreu em Caxias do
Sul o fato mais sraw da cam-
panha politioa no Estado. O
candidato » Vereador Jatir Or-
landi, da Arena, quando s»
dirigia cia sua residenrí.* .»r»
o Oomlte Central da Xkxm,
tevea seiv éauro fechado i.xic
um Gálaxle. eiuuna cena ei-
nematográrica, seis pessoas
saltararn. tiraram o vereador
de seu carro e o espancaram
violentamente.

Nesse meio tempo, ròais dois
cairos chegaram e deles sal-
taram mais pessoas e ajuda-
ram no espancamento. Jatir
conseguiu indentlfloar seis de
seus agressores, sendo um de-
les. secretário da Prefeitura de
Caxias do Sul. e o outro è ir-
mão do pres. Regional do MDB.
Depois de muita pancada ele
conseguiu ic até o comitê da
Arena e. dali. foi ató ao-ms-
dlco legisla da Policia, que se
recusou attM.d^-lo. ,0 verea-
dor dirigiu-se a delegacia on-
de apresentou queixas contra
seus agressores.

começaSP:
movimento

da volta
SAO PAULO lAE-CM) —
íXi.bora considerado um pou-
co maior do que em qualquer
feriado ecunmi. o movimento
de ontem na Estaçáo' da Lua
foi pequeno, porque a srando
maioria dos eleitores qvlè vo-
tam fora da capital viajou
na terça-feira, quando o local
teve tuna movimentação enor-
me durante o dia todo.

Todos os trens extras colo-
cados pelaxPepasa para aten-
der os eleitores de outras lo-
calidades sAiram de São Paulo
na terça-feira com destino ao
interior, e num total de 34 va-
gões. eles levaram -?- segw.do
previsões cios funoionários da
Estação da Luz — duas mil
pessoas, aproximadamente.

Mas. como a íVptvsa distri-
bulu 7.900 passes, retirados
gratuitamente mediaate a
apresentação do titulo de elel-
tor e os funcionários da em-
presa acreditam que 12 mil
pessoas, no miniim>, viajaram
para vot.v em outras Kval!-
dttdes, cuuitcs foram os eleito-
res que compraram paw«g«n
para 'X>ier cumprir com sua
obrigacSo eleitoral.

Os mesmos vagões que
transportaram os eleitores pa-
ra fora da capital deverão
traze-los cie volta, o que co-
meçou a ?er Mto onrem á
noite e terá prosseguimento
durante todo o dlà de hoje. o
que aumentará o movimento
na Estação da Lus.

Ao contrário cia estação da
Luz. a rodoviária teve muito
movimento ontem, embora nilo
tão grande como na ÍWça-
feira.

CORREIO DA MANHÃ —Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro de 1072
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Brasil quer comércio direto com Nigéria
 _. _._-¦•¦¦ «ti-l. í~i!!.-.»«. ^muIs/Objb jIaii* nael

| Argentina
;; quer mais

• comércio
BUENOS AIRES, (OTI) — O

...Jornal "Ia Nación" sugere em
•eu editorial de ontem, maior* esforço das autoridades argen-
Unas no sentido de intensifl-' car o comércio com o Brasil.

O arti)?©. intitulado "Inter-
câmbio com o Brasil'1, diz o

j. «eguinte: \
"Actm* de qualquer circuita-

„ tAncta de conjuntura, um »u-•¦ mento sensível de nossas rela-
... çôcs caw.rctais oom ò\ Bresll

oterece excelentes perece-
tiras. Os dois p a soes, que

,, ocupam posição de destaque no
continente, possuem economias

m suscetíveis do complementar-
, ps sam dificuldades, e Isto de-

pende dos esforces dns auto-
.. rivltuios de ambas ns naçCes e
.das «çôòs dos dirigentes em-

presMiais.
w- Na «Jtora privada aa vin-'' duiaçOes «Ao estreitas e. du-
-v.. rante a conwiwwnçSo do 57»• anlwttório da Cámer» de Co-

.: méwio Arçentíno-BrasUcira. os
u credores destacaram este vin-

- culo. A mete de 600 milhOes
... to dólares (taVi bilhões de
<" cruseiros) para o total do In-

tetvAmbio «wwccial entre o
Brasil e a Arpentina nSo 6
uma uMpla o o sufKçcretòrlo
das Retaç&s Econômicas In-
teniRctouais da Arvwvtina Já
reafirmou isto.

Oanvtai náo deixar de lado
a advertAncla fonnulad» pelo
presidente da Câmara de Co-
méreio «Abre a necessidade da
c«t*>raç:to das autoridades
«rotinas concedendo a aten-
çAo indt!í»nsAvel a fim de
manter e Itenstflcar um mer-
c»do de tente importAucia".

Ingleses

Velloso: PIB de 1980 Só a produção de não-

planos caiu em outubro

vem a
Delfim s

ob tONDRES (UPI) — Repwsen-
s* tantas de quatro empreses bri-

tántaw exproprtadas M 25
mos pelo Governo Brasileiro

... m enccmtrarRo hoje no Rio de
m Janetoo wn o ministro da Fa-' nonds. DeJflm Nttto. segundo

..... tnfbrmou um portn-voa do
<^ grupo.

¦ Sexte-teira o ministro de Es-'¦' tado par» Relaçtes Exteriores.
Jultaxi Ehwry, declarou ã Cá-
mara dos CVsinuis que o Go-' " «emo britânico comunicou ire-
qOenteuwite ao Governo bra-

" siletro sua preocupação com o" problema das compensações
aos acionistas da empresa.

^.. Aü empresas sáo Elec-
trio Railv«vys and Ugliüng
Company; Mansos Hlarhour:
The MVuiaos Tnraiirojn and
Uçht Oxupany. e a Sáo Pau-
lo Rsllwvy Company.

Manaus

será de 100 bilhões
BRASÍLIA (AE) — A estratégia brasileira de desenvolvi-
mento ohjetiva garantir para o Pais, ao fim da década, um
nível de renda e um estágio de desenvolvimento semelhantes
a certos países europeus ná altura de 1970. Isso significa-
ria, para o Brasil, em 1980, um PIB da ordem de US$ 100
bilhões, uma renda per capita entre.US* pOO e ÜS$ 1.000, uma
população de cerca de 120 milhões^ * um Pais — ooutinente
efetivamente integrado fisica, econômica e socialmente".
A afirmação foi feita em Los Angeles pelo Ministro Reis
Velloso, do Planejamento, ao inaugurar a Câmara de Co-
mérolo BrasU-CaUtórnia, segundo informações divulgadas
por sua asseesoria. Vello«> fez uma análise global do de-
senvolvimento brasileiro, salientando que "ele vem se ope-
rando principalmente em duas frentes de atuação: a eco-
nomia de base urfcana e moderna do Centro-Sul, voltada
principalmente para a industrialização e a arrancada para
o desbravamento da Amazônia, talvez a última aventura do
homem 60bre a terra e o fortalecimento do pólo econômico
do Nordeste". i

Apôs enfatizar que a indústria brasileira úeverá conti-
nuar espeãdlndo-se a taxas de 12 por cento ao ano, dis-
se que entre os setores mais dinâmicos, as perspectivas sáo
Ae expansão anual de 15 por cento, na siderurgia, 18 por
cento em petroquímica e 16 por cento na indústria automo-
bilfetlca. Citou a implantação do primeiro polo petroqulml-
co integrado em São Paulo, com investimentos já realizados
de US$ 600 milhões e que até 1977, o segundo pão petroqui-
mico estará implantado no Nordeste com investimentos da
mesma ordem. Disse que a indústria de equipamentos de-
verá dobrar seu faturamento até 1976, alcançando o valor
anual de T3S$ 1 bilhão, Inclusive para exportações, ealien-
tendo que a recente Feira Brasileira de Exportação mostrou
estar d Pais em oondlçôW de produzir equipamento pesado
de transportes rodoviário è ferroviário, navios, equipamento
hidrelétrico, máquinas agrícolas, equipamentos de comuni-
cações (telefones locais e sistemas de microondas).

Em conseqüência dessa integração e diversificação indus-
trial, explicou o ministro que «continua acelerada a urba-
nlzação, que nos anos 70 passará a constituir tema nacional
dominante. A população urtxina brasileira, atvdmente na
ordem de 60 milhões, superior à população total de países
como Alemanha, Trança, Inglaterra, Itália, continua crês-
cendo a taxas superiores a 5 por cento ao ano. Disse cuie
as seis áreas metropolitanas (destacando-se a Grande Sáo
Paulo, com mais de 8 milhões de habitantes e a Grande
Rio, com 7 milhões) correspondem, no total do Pais, a
oerea de 20 por cento da população, 65 por cento do valor
da transformação industrial, 55 por cento dos depósitos ban-
cários, 50 por cento dos veículos de passageiros e entre 55
a 60 por cento do pessoal empregado: As áreas urbanas e
programas governamentais dé habitação, água e esgotos re-
presentaráo Investimento, no período 1972/1974, de US$ 3,3
bilhões".

O ministro analisou a evolução do comércio externo
brasileiro, que nos últimos cinco anos se expandiu em mais
de 100 por cento, salientando o fato de aue as exportações
de manufaturados saltarain de US$ 47 milhões' em 1963 para
Oé$ 1 bilhão este ano. "

finalizando, disse fazer, parte da estratégia.externa bra.
silelra a diversificação das relações econômicas, inclusive
dentro dos Estados Unidos, mostrando que a costa Oeste
norte-americana que corresponde a 14 por cento da renda
pessoal dos Estados Unidos e a 17 por cento do seu co-
mérdo externo, vinha representando parcela pequena dai
relações econômicas com o nosso Pais, havendo portento
necessidade de incremetá-la ser.-lo amplas as possibilidades
de aumentar esse intercâmbio é preciso que novas iniciati.
m se sucedam, agora sob a égide da Câmara de Co-
mérclo.

í
\

contra a
vistoria

MANAUS (AE) — A Associa-
çáo Comercial do Amazonas
enviou oficio à Receite Pede-
ral, em Brasília, pedindo a
Imediata suspensSo da visto-
ria. nos pontos de destino, das
bagagens dos passageiros cm-
barcados cm Manaus, ali-
nliando entre outras razões, o
fato de que nfto pode concor-
dar com a "condição de ter-
ra estrangeira que a Fazenda
Federal pretende impor a '
Manaus para lins fiscais".

A entidade pretende que a
ftscallsaçfto das bagagens vol-
te a ser feita em Manaus e
reclamou a instalação de um
posto no centro da cidade,
"para facilitar o desembara-
ço antecipado da bagagem dos
passageiras emborcados cm
Manaus, evitando desse modo
os congestionamentos que tém
ocorrido no aeroporto, com a
salda de dois ou ma'4 aviões
praticamente no mesmo ho-
rárlo\

Segundo a Associação, a
s providência da Receita Pede-

ral em pouco reduziu o tra-
ballio dos flíCAis do aeropor-
to e acrescentou: "Ela é alta-
mente prejudicial ao confor-
to e ao bem-estar pessoal dos
que viajam, principalmente
dos umsos visitante, dos tu-
listas que diariamente rece-
bemos em funçfto do lncre-
mento acionado pelo Governo
federal, e. por via de conse-
qütacla, às atividades comer-
ciais locais. Diante desse qua-

¦ Oro novo, diminuirá o movi-
mento turístico para nossa ca-
jiltal. pois náo se concebe que

- alguém faça turismo para ss
' aborrecer ou contrariar-se."

Transporte: evolução
atingiu navio e porto

SAO PAUIX) (Sucursal) .— A revolução no transporte
marítimo não só atingiu o navio como também o porto na
razão direta de uma outra revolução; a geográfica (o íe-
chãmente do Canal de Suez e a limitação do Canal do
Panamá são os exemplos).

Nesta década, a carga marítima brasileira vai crês-
cer 4,3 vezes, já que em 1971 atingirá 76,7 milhões de
toneladas, prevendo-se, para 1980, 330 milhões, perspectl-
va que talvez seja pessimista em face do crescimento da
economia brasileira. Estas informações são do Eng. Eduar-
do Celestino Rodrigues, vice-presidente da Federação •
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, ao falar
aos empresários paulistas durante a reunião conjunta das
diretorias da Flesp-Ciesp, abordando o tema "Revolução
no Transporte Mar Umo".

Ao relacionar o transporte marítimo mundial e as ne-
cossldades do Brasil, neste setor, salientou que em sua opi-
nião o desenvolvimento nacional vai enfrentar, dentro em
breve, dois seríssimos entraves — portos e lnfr^-estrutura
tecnológica. Observou que o Pais nãó poderá se valer das
tarifas, já que seu desaparecimento é uma fatalidade his-
tórica. E alertou: "teremos de vender, falando a mesma
linguagem internacional".

VANTAGENS

Disse que a revolução que se verifica no transporte
marítimo criou uma série de vantagens ao Pais que devem
ser exploradas, racionalmente, aproveitando a posição ex-
cepclonal da costa brasileira no hemisfério sul.

«podemos não só construir más reparar navios, tam-
bém", \ enfatizou o vice-presidente da Fiesp^iesp. Vale
notar que o Brasil, atualmente, é uma das cinco nações
que possuem portos que poderão operar navios até 1.000.000
de toneladas. O porto de São Sebastião, em Ponta do Boi
e costa sudeste da Ilha de São Sebastião, com profundidade
natural de 50 metros. Citou a preocupação de vários paises
para com o problema. Assinalou que o Japão, além de ter
sido nação revolucionária na construção de grandes navios,
tem se preocupado, igualmente, na preparação de seb no-
vos portes. A Austrália, por motivos de ordem geográfica,
já tem 50 portos especializados.

\ Y REVOLUÇÃO

A produção siderúrgica do mês de outubro aumentou
cerca de 4,1 por cento em ferro-gusa, 6,7 por cento em
lingotes e 7,3 por cento em laminados planos, em relação
ao mês de setembro. O único item em que houve dimi-
nulção foi o de laminados nSo-planos, que decresceu 12,6
por cento em relação ao mês anterior. As produções do
período compreendido entre janeiro e outubro foram todas
superiores ao mesmo período do ano passado, aumentando
11,1 por cento em ferro-gusa, 8,3 por cento em lingotes,
13,7 por cento em laminados planos e 13,4 por cento em
laminados não-planos.

A produção de ferro-gusa do mês de outubro alcançou
a cifra de 464360 t, sendo que no período de janeiro a
outubro Minas Gerais produziu 2.585.695 t, seguindo-se os
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo com 1.111.151 t «
652.083 t, respectivamente.

LINGOTES
No mês de outubro foi obtida a mais elevada produção

de aço em lingotes do ano em curso, com a cifra de 577.125
toneladas, 6,7 por cento superior à do mês anterior, que
tinha sido de 540.794 t. O Estado de Minas também lide-
ra a produção de aço em lingotes, tendo produzido de ja-
nelro a outubro o total de 2.13S.730 tv seguido do Estado
do Rio cem 1.486.792 t, São Paulo com 1.435;842 t e os
demais Estados com 296.757 t.

A produção de laminados sofreu uma queda de 3,2 por
cento no mês de outubro, tendo sido produzidas 470.014 t
oontra 485.52G t no mês de setembro, queda ocasionada
peia reoução na produção de laminados nâo-planos, que
foi de 224.025 t, contra 256.285 t no mês de setembro. A
queda da produção de não-planos foi de 12,6 por cento.
A produção de laminados planos, porém, foi de 245.989 t,
7,3 por cento maior que a produção do mês de setembro,
que íoi de 229-240 t.

A resolução do Conslder sobre o subsetor de lamina-
cos não-planos, que estava sendo aguardada para esta se-
mana, ainda vai demorar a sair, devido a sérios, problemas
que as exigências governamentais trariam para as empre-
sas privadas, se cumpridas. Uma das exigências que mais
problemas está trazendo aos empresários, é a de que as
usinas alimentadas a carvão vegetal instalem fornos com
capacidade suficiente para serem a qualquer momento ali-
mentadas a coque. As empresas particulares estão fazendo
gestões junto ao Conslder para que esta e outras exigên-
cias sejam modificadas sob pena de multas delas terem
que encerrar sua produção.

Estudou o problema do transporte marítimo, levan-
tando toda a problemática em mais de seis meses de pes-
qubas, trabalho que, segundo ele, poderia ser dividido em
3 conferências, abrangendo o que aconteceu no mundo
desde o fechamento de Suez, fato ò.ue provocou transportes
de cargas mais longos, passando pela África do Sul. Conse-
qüentemente, tomou-se um imperativo a construção de na-
vlos maiores, visando à diminuição dos custos.

Mostrou a evolução da indústria naval, em seus diver-
«os tipos, cujo aumento de tonelagem fica limitado à revo-
lução nos portos, devido ao maior calado das embarcações.

Falando sobre o navio clássico (15 toneladas e calado
de 10 m ou de 11/ e até 12 m), observou que este tipo
de embarcação não conhecera incremento algum, já que a
carga é manuseada por estivadores, sem processos mecâni-
cos. Acentuou, atada, que a participação no transporte glo-
bal deste navio é cada vez menor: em 1960, respondia por
84%. da carga, hoje, transporte apenas 28%.

V . .- \

LAGOS, NIGÉRIA (AP) — O Ministro das
Relações Exteriores do Brasil, Mário Gibson
Barboza, chegou a Lagos, procedente da Re-
pública dos Camarões, cumprindo a penúl-
tlma etapa de sua excursão por nove paises
da África Ocidental. Na Nigéria, pais onde
deverá permanecer quatro dias em visita
oficial, Gibson Barboza deverá cumprir pro-
gramação, na qual nfio está prevista a as-
slnatura de uma declaração conjunta.

Gibson Barboza foi recebido pelo Chan-
celer nigeriano Okol Arikpo, e ainda no ae-
roporto concedeu rápida entrevista â im-
prensa para afirmar que está convencido
de qúe o Brasil e a Nigéria estão em condi-
ções de intensificar o seu comércio direto,
apesar da similaridade de alguns dos seus
produtos de exportação.

COMÉRCIO

Os países industrializados — disse Glb-
eon Bortioza — também têm itens de expor-
tações semelhantes, mantêm um comércio
intenso, o que desmente o conceito, segundo
o qual nações em vias de desenvolvimento
não estão em condições de comerciar entre
si. Gibson Barboza recusou-se a fazer quais-
quer comentários acerca das colônias portu-
gúesas na África, afirmando que esse tema
será primeiramente debatido com o Chan-
celer Arikpo. Posteriormente, estará â dis-
posição dós Jornalistas para se manifestar a
respeito. ;, .

O desembarque da comitiva brasileira
ccorreu as 17 horas (hora local), momentos
após o embarque do Presidente Leopold
Senghor, do Senegal, que passou os últimos
cinco dias em visita oficial a Lagos. Senghor
será. na próxima semana, o anfitrião
do chanceler do Brasil, em Dakar. O Ml-
nistro Mário Gibson Baíboza foi recepclo-
nado no aeroporto por membros da pequena
colônia brasileira residentes em Lagos, e.
também, poi nigerianos cujos antepassados
eram brasileiros.

Hoje, o chanceler brasileiro inicia seu
prgorama com uma reunifio de duas horas
com o Comissário de Negócios Estrangeiros.
Posteriormente, as llh, será recebido pelo
Presidente da Nigéria, General Yakusu Go-
won. A tarde, visitará os ministros da Infor-
mação e das Minas e Energia, e a sede da
Associação de Descendentes de Brasileiros.
Nesta visita oficial a Nigéria, o Ministro

Mário Gibson Barboza deve assinar acordos
comercial, de cooperação técnica e eulturaL

CAMARÕES

A viagem oficial a Camarões do Chan»
celer brasileiro Mário Gibson Barboza. ter-
minou com uma recepção oferecida pelo. yl*
sltante latino-americano, nos salões do Graa
Hotel Mont Febe, em que residiu a dele-
gação brasileira durante sua permanência
em Yaunde.

Assistiram ao mesmo 500 convidados,
particularmente o Chanceler Vlncent Eíon
e outros membros do governo Camarão, •
personalidades culturais. O chanceler brasi-
leiro e sua comitiva deixaram Yaunde rumo
a Lagos. V ¦ ''

Depois da assinatura, do acordo cultu-
ral e do convênio de cooperação técnica
Brasil e Camarões, Gibson Barboza reaílr-
mou a posição de seu pais sobre diversos
problemas da atualidade politica e econô-
mlca. O ministro condenou uma vez mais •
aparteheld racial na África do Sul. que qua-
llficou de "regime abominável e inaceitável'*.

RACISMO

O chanceler do Brasil disse que seu
pais, de caráter multlraclal, desconhece ;por
completo qualquer forma de discriminação.
Acrescentou que, na sue. opinião, forçar um
pais ao isolamento não é o melhor modo
de fazê-lo evoluir. Sobre o colonialismo por-
tuguês, Gibson Barboza lembrou "as rela-
ções multo amistosas e os laços sumamente
Íntimos que existem entre o Brasil e Por-
tugal".

Quanto aos territórios portugueses da
África, disse em síntese que Portugal 6 um
Estado soberano, como 6 o Brasil, e que
"não nos incumbe encontrar soluções neste
terreno". A propósito da colaboração entre
o Brasil e Camarões, depois de sua visita a
Yaunde, o chanceler brasileiro considerou
que a experiência adquirida por seu pais
no desenvolvimento, em um melo-ambiente
tropical, poderia ser proveitosa, a Camarôea

Citou como exemplo a construção de es-
tradas e de moradias populares e acrescen»
tou que no terreno desportivo, o Brasil en-
viária de bom grado técnicos, por exemplo,
treinadores de futebol, como já aconteceu
com êxitos em outros casos.
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você pagarrenda
em.

É muito gostoso ter abatimento
na hora de pagar imposto de renda.
Esse é um ingrediente importante
numa boa receita de ganhar,
dinheiro. Uma receita mineirfycomo
as ORTM. Aplicando nàs .
Obrigações Reajustáveisdo
Tesouro de Minas você abate em sua
renda bruta 30% do valor aplicado.
Além da.correção monetária
mensal ou trimestral, você ganha
juros de 6%, 7% ou 9% ao ano.

E pode aplicar quanto quiser, a partir
de CrS 68,95, valor atual de uma
ORTM^ocê tem a segurança
do Banco de Crédito Real e dó Banco
do Estado de Minas Gerais.
Eles pagam os juros e resgatam o
seu investimento. Comece boje
mesmo a aplicar nas
ORTM, para assegurar maiores
vantagens na hora de pagar
imposto de renda.Estaé uma receita
que não falha nunca.

Um jeito bom e mineiro de
ganhar dinheiro.
Procure seu corretor de investimentos ou qualquer gerente do

Banco de Crédito Real e
Banco do Estado de Minas Gerais
Agentes Emissores

ORIM
ObrigotdesRet^istáveisdoTesourodeMmoi.

* Valor em vigor em outubro/72
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Caixa entra no CDC

immNO

Represet-tantes da Caixa Econômica Fe-
deral e empresários financeiros da Guaoaba-
ia concluíram, em reunião realizada na Ade-
cif, osi estudos para a implantação da nova
sistemática operacional a vigorar sobre reu-
nanciamento às Instituições Financeiras para
crédito direto ao consumidor.

Nova reunião foi marcada para quinta-
feira, dessa ves a nível técnico, para delibe-
rar sojbw os modelos de contrato, bordercaux
e outras exigências burocráticas solicitadas
pois Caixa. 1

NOVA MODAUDADE
«

Segundos os empresários financeiros, o
acordo com os representantes da CEF foi to-
tal, ficando assentado que as Financeiras as-
sanarão contrato de caução com a Caixa, com
ressalva dos bens gerados ou por gerar pelos
títulos declarados. Embora não baja necessi-
dade da emissão de letras de câmbio por par-
te das Instituições Financeiras, para garantia
do refinandameato, as Sociedades de Crédi-
to, Financiamento e Investimento só poderio
emitir Letras de Câmbio sobre a parte livre,
ou seja, sobre 28 por cento.

Conforme um líder do setor, quando a
nova modalidade operacional começar a fun-
donar, o que se espera para os primeiros dias
de dezembro, possivelmente haverá uma re-
tração no mercado de letras de câmbio da or-
dem de dez por cento, pela concentração de
uma parte das operações na Caixa Econô-
m_ca.

Acredita porém que tal fato não terá
maior significação para o mercado, que pos-
sui capacidade comprovada de atender à de-
manda existente.

I_SVANTAMENTO DO CRÉDITO

De acordo com o novo contrato, o agra-
pamento de promissórias do comprador em
pla____has, procedimento habitual das Finan-
ceiras atualmente para baixar custos opera-
óonais, continuará sem a menor dificuldade,
outra reivindicação dos empresáríbs-finan-
ceiros acatada pelas autoridades.

Para abertura de crédito os níveis con-
tinuam os.me_mos, ou seja, 5 a 2.000 sala-
rios mínimos, para objetos novos, menos car-
ros. A falta de utilização do crédito por prazo
superior a seis meses acarretará, mediante co- 

'-

munioação escrita ao agente, cancelamento da
parcela não utilizada, ficando limitado o va-
lor do crédito rotativo àquele que até então
tiver sido utilizado.

No levantamento do crédito, o novo con-
trato de financiamento prevê que será par-
celado e até 72 horas após a apresentação dos
termos relativos às operações previstas, desde
que aceitas e julgadas em ordem pela CEF.
Quando o agente fizer entrega, em um mes-
mo mês, de termos de tradição que corres-
pondam a um levantamento de quantia su-
perior a SO por cento do crédito aberto, a
CEF reserva-se o direito de escalonar, o le-
vantamento que exceder a esta porcentagem,
dando ciência do fato ao agente.

AS IMPORTÂNCIAS

Ainda segundo o novo contrato de cre- ,
dendamento, para operações de refinancia-
mento das instituições financeiras junto à
CEF, o levantamento das importâncias mutua-
das será feito mediante crédito na conta co_-
rente do Agente, ficando a Caixa, desde lo-
go, autorizada a levar a débito dessa conta as
cfcesge_as que eventualmente tiver com o re-
gistro dos contratos e com documentos, além
de outras previdências consideradas necessá-
rias.

Quanto aos prazos de resgates e encar-
gos, diz o contrato que ele será coincidente
com os consignados nos contratos e respecti-
vas prestações ou cédulas de crédito indus-
trial do responsabilidade do financiado, ajus-
tando às prestações da responsabilidade do

RENTABILIDADE
V..

Visando ao equilíbrio do sistema, a Cai-
xa prevê que, quando se tratar de refinancia-
mento com caução de contrato que tenha
lastreado letras de câmbio de aceite do agen-
te, a rentabilidade da CEF corresponderá à
remuneração constante desses títulos, obser-
vado o prazo de utilização do crédito.

, Por outro lado, quando o refinandamen-
to da Caixa não for lastreado com letras de
câmbio, a rentabilidade da CEF correspon-
dera ao valor da remuneração a que teria di-
reato de consignar o agente nesses títulos, ou
a que estiver consignada para o finantíamen-
to no próprio contrato, quando sobre ele não
seja permitido o saque da letra de câmbio.

No caso em que o financiamento é garan-
tido por cédula de crédito industrial, a taxa
de rentabilidade da CEF no refinanciamento
eqüivalerá àquela que estiver fixada na res-
pectiva cédula.

ANÁLISE
marketing

SETORIAL |lg|J
Autopeças retoma sua horizontal
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Paulo VeHinho entusiasmado com os linhas dos novos refrigeradores de ar*

Springer quer atingir
mercado do Centro-Sul

Depois que inaugurar sua
nova fábrica em Manaus* fai-
tara multo pouco para que a
Springer Eletrônica e Refri-
geração S.A. consiga o do.
mínio do mercado Industrial
no seu setor. Paulo V-Hinho.
dhwtor-presidente do Grupo
Springer, diz que o pólo do
eixo Rio—São Paulo será a
próxima meta voltada exdu-
sivamente para as linhas me-
nos densas economicamente
e as mais volumosas.

"Nossa política é de poder
atingir o mercado naclonbl
dentro'de um custo mais ra.
cional possível, com cftpacl-
dade de neutralizar, num fu-
turo próximo, o preço do fre-
te, hoje não considerado, mas
que no futuro terá uma par.
cela do lucro", diz Paulo
VelUnho. Além disto, çuau-
to ao mercado internacional.
o convite feito pela Admirai
americana para com a Sprin-
ger dividir o mercado exter-
no. significa que em menos
de 24 horas a Springer tem
condições de acesso a mais
de cem distribuidores espa.
lhados pelo mundo inteiro.

CRESCIMENTO

Em relação ao mercado in-
temo. a Springer tem acom-
panhado o seu crescimento,
mas. em algumas Unhas es-
pacificas, como _ o caso da
geladeira e da televisão, man.
tem excelente posição. Tam-
bém em' aparelhos de ar con-
dicí .ado e purificadores de
ar Nautillus. Na tentativa
de oferecer sempre o melhor
oo consumidor nacional, o
Grupo Springer, desde 1956.
vem se desenvolvendo quan-
do foi feito o contrato com a
Admirai dos Estados Unidos
para a importação de tecno-
logia.

Mais recentemente a asso-
ciação com a empresa, argen-
tina J. J. Bertagnl.' para a
produção de aparelhos de
transmissão de som "plano
sonoro", permite oferecer ao
Brasil uma nova forma de
reprodução de som. que po-
dera modificar os conceitos
convencionais hoje represen-
tados pelos alto-falantes de
cone de papel. Paulo Vel-
Unho ressalta, entretanto, que"esses contratos foram fel-
tos com tanto cuidado que
não ó realmente um Ânus.
mas uma vantagem» perml-
tlndo trazer novos modelos
ao mercado, em função do
custo estabelecido pelas uni.
dades fabricadas".

TECNOLOGIA

A forma mais econômica
encontrada pelo Grupo Sprin-
ger Admirai de Porto Alegre,
para competir oom maior for-
ça e estar constantemente
atualizado em relação à pro-
dução industrial do seu setor,
em termos Internacionais, foi
comprar tecnologia ettrtngei-
ra, no caso da Admirai dos
Estados Unidos, e agora da
J. J. Bertagnl, para o Plano
Sonoro.

O dlretor-presidente do gru-
po explica que a indústria
brasileira, onde as escalas ain-

da são pequenas, não oom-
porta economicamente pesqui-
sa ampla e que traga resul-
tados novos. For causa disto,
"temos preferência em adqui*
rir tecnologia li fora a custos
econômicos".

Para facilitar a compra de
tecnologia estrangeira, a su-
gestão dada por Paulo Vel-
Unho é que seja criado no
Pais, um Fundo Especial, com
esta finalidade, semelhante
aos existentes para outros ca-
sos e que permitisse às em-
presas nacionais comprar, de
uma vez, um ou mais proces-
sos, pagando à vista. Esse
fundo seria criado com recur-
ses oficiais e privados.

As duas grandes vantagens
desse fundo seriam sentidas
pelo Governo, que teria con-
c-ções de saber qual o quan-
.um de desembolso destinado
à compra de tecnologia exter-
na, e para a empresa, que te-
ria mais independência, per-
mitindo também estar a .par
dos processos que lhe lnteres-
sam e substituir os exlsten-
tes por novos, quando for o
casa Além disso, oom a com-
pra à vista, as empresas te-
riam mais liberdade para evi-
tar a vinculação permanente
à fonte de suprimento tecno-
lógico.

Paulo VelUnho, sobro o
contrato da Springer com
Admirai, em 1956, saUentou
que o negócio não chega a
ser realmente um ônus, e sim
uma vantagem, permitindo
trazer ao mercado novos mo-
delos, como, por exemplo, a
Tv a cores, onde a' Admirai
Americana investiu mais de
100 mil dólares para um pro-
jeto — PAL-AM —, e nos
trouxe como resultado o me-
lhor circuito brasileiro, que,
posto ao lado de qualquer
outro no mercado oferece
enormes vantagens, já que
usa componentes eletrônicos
muito mais avançados.

"DESIGNER"

Pelo sistema atual de com-
pra de tecnologia, também
está incluído o trabalho do
designer, que infelizmente' ho
Brasil não está sendo prestl-
giado pelo empresário indus-
trial, afirma Paulo VelUnho.
"A importância do designer é
que esses produtos de consu-
mo que se enquadram na fai-
xa dos bens duráveis, básica-
mente se identificam desde
que haja responsabilidade in-

' áustrial em produzir quallda-
de. Se isto é verdade, cresce
de importância a forma e
também a apresentação do
produto", acrescentou.

Refrigerador, o 1.° passo

Si. ^. _._i

A Springtr foi fundada «m
19W, como firma npodaltztda
¦m conserto da r-f.-lj.radorai
comerciais. Tornou-se aos pouco*
un» Industria, passando, im Iftt,
• produzir Mtt aparelho- dll-

I rios; tm 1MJ, » número sobl»
para trinta t cinco, t, tm MSS,
chegava a sessenta unidades dif-
rias.

Im l»5t estabeleceu conexia
com • Admirai Intornallonal Cor.
porallen, — Inlclalmenti por* •
fabrlcaclo do condlelonidoras _•
ir domlsticos, o mil, tarda tsta
Wnculaslo eomarclal estendiu-s*
1 Indu-triallxiçlo do refrigera-
dom.

Im INS, no tsforfo ptrmtnofl»
to do atendir Is txlginclaa do
erescento marcado brasileiro do
«latrodomístleos, a Springtr Un-
gou os purificador*, do ar "Nau-
MU*" Im lantlra do 1170, •
empresa passou ¦ fabricar uma
linha própria do aquecedores
do fgua a gis, c_n.mlru_.
"Aqvatnornt".

Im iulho, com a fuslo da Te-
Issprlng o Springer, surgiu a no-
va rato social da empresa líder
— Springtr Eletrônica o Refri-

O setor de autopeças está retomando
o processo de horizontalização, graças ao
atual sistema tributário que torna compe-
titivo o produto fabricado. Dessa maneira,
além de maior rentabilidade que traz ao
setor, o próprio consumidor se beneficia
com a medida, adquirindo por um menoí
preço, nfio somente o veículo, mas tam»
bém a peça de reposição.

"A'. integração vertical — explica o
presidente do i Sindicato Nacional da In-
dústria de Autopeças, Sr. Luiz Rodoyil
Rossi — foi um movimento iniciado antes
da vigência,dos atoais IPI e ICM. A an-
tíga tributação em cascata, da ordem de
7,2 a 7^3% em cada passagem de,uma

' empresa para outra,, no processo de fa-
bricação, fazia' com que a terminal con-
tasse com uma economia de impostos nos' 
Itens verticalizados."

Além disso, o processo nfio era. uni-
forme, pois em funçfio de suas possibili-
dades e interesses imediatos, as indústrias
terminais optavam pela fabricação interna
de determinada peça.

O fator, econômico, portanto, é o princi-
pai motivo a favor da integração horizon-
tal, pois o fornecimento de um mesmo tipo
de componente (mesmo em modelos e me-
didas diferentes) a diversos fabricantes de
veículos, possibilita a diminuição do custo
unitário devido às economias de escala, que
resultam da diluição dos custos: projeto,
equipamentos, maiores lotes de matéria-
prima etc.

Como a indústria automobilística so
compõe dos setores de autopeças e do ter-
minai, por motivos técnicos e, principal-
mente, econômicos, seria impraticável a
fabricação de todos os componentes do
automóvel por uma única fábrica, da
mesma maneira que nfio há indústria que
se dedique exclusivamente à ippntagíitn
de autoveículos. r. t*

Esses dois extremos de integração ver»
tical e horizontal não existem na j reaH-
dade, a não ser no caso das linhas de mc$-
tagem instaladas em regiões ou países dis-
tantes da matriz. Mesmo assim, nfiorsa

; trata de horizontalização, pois os comSc-
nentes são, de uma maneira geral, envia-
dos do país de origem da empresa, cófflo
aconteceu outrora com o Brasil que se ba»
seava em modelos americanos.

VERTICALIZAÇAO r ;.-•*_*
O grau de verticalizaçãó que o seton

de autopeças vinha demonstrando foi ve-
rlficado numa pesquisa realizada em 1967,
pelos professores Agmar Rodrigues Paria
e Guilherme Silva Dias. Ambos seleciona-
ram 41 componentes básicos de um veiculo,
fabricados por 29% das empresas/ repre-
sentando mais de 40% de seu faturamento
em equipamento original. As empresas
eram todas associadas ao Sindicato Nacio-
nal de Autopeças è forneciam seus pro-
dutos diretamente às linhas de montagem.

A importância do valor das. peças foi
tomada sobre o preço de venda ao consu-
midór. A incidência de cada peça foi'ia-
mada, chegando ao seguinte:

pera;Io S/A, passando o capital
soda) para CrS 18,. milhões o a»
reservas a Cr. 17,» milhões. A fu-
tis das duas empresas teve eomo
objetivo dar porto maior is duas,
reduilndo seus custes operado-
nals o htrmonliando seus fluxo»
banclrlos, |i quo trabalha com
produto* nacionais caracttrfsH-
cos. Na nova emprtta a defesa.
gem apresenta as curvas dt ven-
du do tletrínlca o refrigeração
quait tm Unha rota.

Atualmente, a Springtr ElatrB-
nica a RtfrlgtracSo S/A tom •
controle aclonfrlo da Springtr
Nordestt, cu|o capital social é
dt CrS IM milhões o também
da Springtr AmazSnia, cu|o ca-
pitai é do CrS 4,5 milhões. A prl-
meira fábrica dt aparelhos da ar
condicionado o geladeiras a a st-
gunda do rídlos portáteis, radio-
Ias a rádios para automóveis. Na
mil» nova empresa qut a Sprin-
ger tem participação, a Plano So-
noto S/A, tia divide com J. J.
Bertagnl, da Argentina, o capital
tm partes Iguais. Na Implanta-lo
da tm preta o capital inicial ara
dt CrS 900 mil qut planeja pro-
duxir 24 mil peças anuais.

\" MEDIDA DE INTEGRAÇÃO VERTICAL
SETOR AUTOMOBILÍSTICO ,

. — cruzeiros de 1967 " , . ¦•••
Modelo Valor das peças Preço de venda % Posição

por veículo do veículo (publ) relativa
VW Sedan  425,09 7.505,00 5,66 _,° .
Aero-Willys  975,58 13.242,00 7,37 3.°
Chevrolet  4.099,71 17.038,00 24,06 4.»
Ford  4.467,00 16.852,00, 26,50 5.<> ífl
Mercedes  1.604,44 26.848,00 5,98 2.»

Dessa maneira, o que se verifica é que
parte desses preços representa a margem
do distribuidor, variável em 15 e 25%
sobre o preço total daa montadoras, além
de um montante substancial. Isso.repre-
sentou uma política diferente de cada em-
presa em relação à produção, o que resul-
tava em diferentes graus de verticalizaçãó.

Para ratificar o índice de yerticaliza-
ção os pesquisadores basearam-se no peso
de cada um dos cinco veículos pesquisa-
dos utilizando os pesos unitários de cada
componente, mulhplicando-os pelo nume-
ro de vezes que entraram na fabricação
de cada veiculo. 

'

O resultado era que o grau de vertica-
lização variava de empresa para empresa.
Assirh, .por exemplo, a Ford usinava in-
ternamente um dos componentes pesqui-
sados, mas de pequeno peso. A Chevrolet,
por outro lado, comprava todos os compo-
nentes pesquisados do setor de autope- ,
ças. A Volks, entretanto, fabricava em
sua indústria todos os componentes, desde
a caixa de mudança, eixo dianteiro, con-
junto do eixo traseiro, etc.

A integração vertical, portanto, mesmo
em termos relativos, apresentou inconve-
níentes que a tornaram impraticável, prin-
cipalmente nos tempos atuais, quando a
sofisticação tecnológica dos processos de
fabricação de diversas peças exige um
alto grau de especialização. Os rolamen-
tos, anéis de pistfio e outros componentes,
por exemplo, não podem ser produzidos
por firmas exclusivamente dedicadas ao
ramo.

Essa tendência à verticalizaçãó foi
apontada pelo ex-presidente do Sindicato

de Autopeças, Sr. José E. Mindlin, em re-
latório apresentado à Comissão Parlamen-
tar de Inquérito, em Brasília (1967), onda
ressaltou que a união de diversas firmas
montadoras diminuía ainda mais o grau
de horizontalização do setor de autopeças,
que dessa maneira, pouco podia contribuir
com seus produtos para á composição do
um veiculo. •-..><

SOLUÇÃO: MAIOR B^TROSAMENTO
Apesar de algumas empresas do setor

de autopeças, principalmente as médlaa a
pequenas, não terem um relacionamento
mais fácil com as empresas automobillsti-
cas, está havendo atualmente um melhor!
entrosamento entre os dois setores, o quo
possibilita a volta à horizontalização, ne-
cessário para o desenvolvimento econômi-
co dos mesmos.

A união entre as empresas produto-
ras de componentes e as indústrias mon-
tadoras evita elevações de custos em am-
bos os setores. O funcionamento garantida
dás montadoras só pode ser possível étira
uma programação decidida e com antece*
dência do setor de autopeças. O dinamis-
mo desse processo fornece condições para
realizar investimentos e atender aos
acréscimos de demanda.

Por outro lado, se não nouver essaa
programações, ou mesmo, se elas contas-
sem com corte, a programação sofreria ai-
terações dos prazos normais e, cònseqüen-
temente, elevações de custos. Além disso,
haveria a possibilidade de formação de es-
toques, que somente poderiam ser absor-
vidos pelo- mercado de reposição, já que a'
evolução dos processos tecnológicos modi-
ficaria as especificações. . i

Centrais Elétricas Fluminenses S/A
', 
%JtM*

''¦MrJ'1.

w

I AK\

Ljj
CELP

, ,ii ,_, —m*

TOMADA DE PREÇOS K.° 011/72 - DE

EDITAL II
A Centrais Elétricas Fluminenses S/A - CELF, toma^

público, que às 15 horas do dia 29/11/72, em sua Sede èt
Rua da. Conceição, 67/69 -'109-andar, receberá através a
sua Comissão Permanente de Licitações, propostas para a
execução de serviços de Pintura de Estruturas de Concreto,
colocação de Ferragens Anti-Torção e substituição do cabo
Pára-raio da LT São Pedro D'Aldeia — Arraial do Cabo si-
tuada nos Municípios de São Pedro çTAIdeia e Cabo Frio.

Somente serão aceitas propostas de Firmas que tive*
rem um capital superior a Cr$ 1.000.000,00 e que estiverem
previamente registradas nesta Empresa mediante apresenta-
ção de documentos até cinco dias antes da data da abertura*
da Tomada de Preços, acima mencionada. A relação dos •
documentos necessários ao regis.ro, poderá ser obtida à Rua
da Conceição^ 67/69 - 79 andar, na Divisão de Acompanha-
mento e Análise (Seção de Documentação e Cadastro), onde
também serão fornecidas as especificações da obra, bem co-
mo demais condições para apresentação das propostas.

As propostas serão julgadas mediante critério de preço
global, não devendo o prazo de execução dos serviços exce-
der de 80 dias.

Luiz Sérgio Timotheo da Costa
Eng? Eletricista - M.D.
DeptS de Engenharia

6 (dg/marketlng
Rio do Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro do 1972
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Convenção
estuda

celulose
,0 PAULO (Sucursal) —

intercâmbio de técnicas
se desenvolve durante e
as convenções anuais da
ação Técnica Brasilei-

. «e Celulose e Papel é a
raihde colaboração da errtl-
M|e para com o atual de-
¦tiVotvimento econômico do
*é£.M Esta afirmação foi fei-
a pêlo presidente da ABCP,
?vjdio da Silva Sallada. no
eçbjTer das sessões técnicas
Ia quinta convenção anual
•e está sendo realizada no

- Jfov Paulo Hllton e com en-
arramento previsto para
manhã.

TRABALHOS
"Os trabalhos apresenta,

qta iminentemente técnicos,
$se.0vldio/da Silva, são re-
atados de uma série de pes-
ttteas e experiências que fo-
km..ou estão sendo realiza,
as no Brasil e no exterior,
.papais toteressa. também.

Ormar uma tecnologia pró-
(ri*' que possibilite a produ-
jãó'de celulose e papel a

iixo custo, e, conseqüente-
Lente, em condições de com-

no mercado internado-

Agricultura: produção
de carne tem relatório

i

POLUIÇÃO

Mais 12 trabalhos foram
apresentados ontem no dè-

prrçr da segunda sessão téc-
"Branqueamento sem

ção". foi um dos estu.
apresentados que mais
iOu a atenção dos técni-

presentes ao Salão Ban-
tórantes do São Paulo Hil-
IBjp/Nos variados setores da
plO*. a poluição constitui te.
ma de contente preocupa-
£q para a sociedade. Muitos
*3pnparam-na com a moda.
lÔrmando que, como tal. de-

Tira' passar brevemente.

BRASÍLIA (AE) — O Ministério da
Agricultura acaba de divulgar relatório
em que identifica e avalia a política de
incentivo à produção da carne bovina e
afirma' que as medidas que estão sendo
tomada^ a fim de atingir as metas de
exportação parecem possibilitar maior
participação do Brasil no mercado mun-
dlalj- l |

O relatório recomenda, contudo, que
os responsáveis pelo setor estudem a via-
bilidade dessas metas, a curto e a longo
prazo, a fim de que se possa manter um
fluxo de exportação contínuo, mesmo que
seja menor que o previsto. Além disso,
a fim de evitar que a» exportações so-
iram redução em seu ritmo, como resul-
tado de problemas de abastecimento in-
temo, deve-se proceder a estudos espe-
cificos para averiguar, por região produ-
tora, a partir de quo ponto as exporta-
ções de carne bovina podem gerar pro-
Uemas para esso abastecimento. Reco-
menda. também, o estímulo ao consumo
de outros tipos de carne, que supririam
ae necessidades do proteínas animais no
mercado interno, liberando a carne bo-
vina. Aconselha, como resposta aos estí-
mulos dé-preços existentes, maior diver-
slficação das exportações com ênfase no
aumento de vendas de cortes desossados.

Chama a atenção para os esforços

que o Governo vêm despendendo em di-
versos setores da produção da carne, já
que eles carecem de uma equipe de co-
ordenação trabalhando em estreita cola-
boração com os setores envolvidos. Essa
coordenação, segundo o relatório, deveria
avaliar os programas de incentivos à pe-
cuária desde a pesquisa de produção de
bovinos ao sistema de transportes da car-
ne exportada, apontando e encaminhando
aos setores competentes, os problemas
inerentes a cada setor. A tendência nes-
ta área é de surgir uma instituição es-

peciüoa para o setor, quo poderia ser
liderada pelo Ministério da Agricultura.

No trecho em que é avaliada a po-
litica de exportação, ressalta-se que os
conhecimentos sobre as possibilidades de
exportação se ressentem de estudos con-
dizentes com a importância que o Go-
vemo pretende atribuir ao setor. Assim.

o relatório apresenta sugestões de análl»
se para as seguintes áreas: a) análise da
capacidade de parque industrial de carne
bovina em exportar cortes previamente
preparados para o consumo; b) custo de
oportunidade paia os importadores entre
comprar cortes previamente preparados
para o consumo final ou carcaças ou cor-
tes desossados para fins industriais; c)
análise, por região produtora, para ave-
riguar a partir de que ponto as exporte-
ções de carne podem gerar problemas pa-
ra o abastecimento interno.

No relatório são apresentados as se»
guintes estimativas, feitas pela FAO, para
1980: haverá demanda de 53.864 mil to-
neladas de carne bovina para produção
de 51.711 mil toneladas, com déficit de
produção de 1.653 mil toneladas. A par
disso, a situação dos principais países ex-

portadores de carne bovina, em 1980. não
sofrerá grandes modificações em relação a
1970: Argentina, Austrália. Irlanda e No»
va Zelândia continuarão a ocupar os qua-
tro primeiros postos nas exportações do
produto. O Brasil, que ocupava, em 1970.
o décimo-primeiro lugar entre os países
com excedentes de produção, em 1980 se-
rá o sexto maior excedente mundial, ul-
trapassando o Uruguai, apesar da esti-
mativa considerar um aumento de 17 por
cento no consumo per capita brasileira
Previsões, também da FAO. estimam que
os principais importadores de carne do
Brasil aumentarão seus deficits.

Finalizando, o relatório acentua que.
o Brasil exportou carne bovina refrigera-
da e congelada, em 1970, para 18 países,
Se as previsões de déficit de produção pa-
ra esses países traduzirem-se em quanti-
dade a ser importada e o Brasü continuar
a exportar para eles. na mesma proporção
que em 1970. teríamos um mercado poten-
ciai de 190 mil toneladas em 1980. o que
corresponderia a um aumento de 98.4 por
cento. Essa quantidade coincide com a es-
timativa da FAO. para 1980, de que o nos-
so excedente de produção de carne bovina
atingirá 190 mil toneladas.

Franca faz
automóveis

elétricos
DIJON. FRANÇA (AP) -<
Os primeiros automóveis mo-
vidos a eletricidade que pa-
recém carros de verdade, e
não Buggies ou carrinhos de
circo, começarão a rodar em
1973. em Dijon.

A Electricité de Franco
(EDF). monopólio estatal
dos serviços de eletricidade,
está realizando modificações
em 80 Renaults R-4. cujos
motores e transmissão íoram
substituídos. Quer aproveitar
estes automóveis que não fa-
zem barulho nem poluem o
ar nos serviços de reparos
das redes elétricas, a partir
de junho."Pelo que sabemos, não há
outra experiência nesta es-
cala com carros elétricos. Ob.
viamente. é uma experiência
cara. mas acreditamos que
estamos no caminho certo de
alguma coisa que terá um
tremendo êxito", afirmou
Plerre Wolf. diretor de pes-
quisas da EDF. ao apresen-
tar os carros, em Dijon.

Ligar este R-4 diferente
provoca a decepção de se ob-
ter energia e movimento sem
barulho. O câmbio está em
segunda, mas o carro acele-
ra rapidamente. O barulho
do motor assemelha-se ao,do
um barbeador elétrico.

A fonte de força sâo 16
baterias comuns colocadas no
local destinado ao banco tra»
seiro. As baterias acionam
um motor elétrico montado ,
diretamente sobre o eixo. O
peso das baterias — quase
400 quilos -J- e sua coloca,
ção estorvada representam
pontos negativos nos carros.

Na cidade, estes carros po-
dem rodar de 65 a 75 quilo-
metros sem recarga das ba-
terias. Segundo a EDF. isto
corresponde à quilometragem
normal de seus veículos em
Dijon.

A recarga das baterias leva
dez horas, mas a EDF não
leva isso em conta, porque
de um modo ou de outro os
carros de manutenção esta-
riam estacionados à noite. O
custo da manutenção desses
carros seria de aproximada-
imento dez centavos por qui-
lômetro. Se os carros da EDF
fossem vendidos ao público,
custariam aproximadamente
o equivalente a 17 mil cru.
i-.eiros, enquanto o R-4. co-
mum custaria Cr$ 12 mil.

Wolf ressaltou que "have.
ria esta diferença de,preços
apenas porque fabricamos os
carros em pequeno número.
Mas não há nenhum motivo
pelo qual um carro elétrico
devesse custar mais do que
um normal.

A escolha de Dijon. cida-
de de 150 mil habitantes do
centro da França, como cen-
tro de testes deve-se, prova-
velmente. ao fato de Robert
Poujade. ministro do Melo-
Ambiente, ser também pre-
feito desta localidade.
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Base internacional para o resseguro

• 1971

Uma saudável indústria de
seguro, capaz de honrar seus
múltiplos compromissos, é col-
a* que nao pode ser concebida
•e os seguradores diretos
nao forem apoiados por sólido
resseguro. O resseguro eleva a
capacidade dos seguradores dl-
retos, reduz as flutuações na
sua experiência de perdas e é
uma necessidade preliminar'para que sejam suportados em
conjunto, uniformemente, os
gr*ndes risoos que ícaracterl-
iam os seguros de prejuízos
objetivos, visto que esses ris-
cos podem ser repartidos por
numerosas entidades.

A fim de realizar a necessá-
ria repartição universal do
rksco, deve o ressegurador ope-
rar em base internacional.
Aâsm da distribuição geográ-
fica, a variedade de riscos e
os efeitos compensatórios do
tempo podem ajudar o resse-
gmitdor a repartir os riscos.

Uma outra exigência ele-
mentar para que o negócio
Internacional de resseguro
funcione com eficiência é a
de que o ressegurador deve ser
oNpaz de operar sem embara-
cos de restrições de moeda e
de transferência de divisas, e
deve ser livre no que diz res-
pejto ao investimento de suas
fteervas.

:" LIVRES TRANSAÇÕES

Dentro da Comunidade Eco-
nômica Européia, a denoml-
oada "Relnsurance Directlve
on ttoe Freedom of EBtabils-
hment and 8ervices" (1964)
reconheceu o principio das 11-
vres vtransações de resseguros
de uma nação com outra. Um
fator novo e importante, con*

r 
surgiu em conseqüência

recentes medidas anti-
especulativas adotadas nos
poises europeus de moeda es-
tável (França, Holanda. Ale-
m*nha e Suíça), um fator que
ameaça a base econômica dos
negócios do resseguro.

Essas medidas, que foram
tomadas para manter longe
ÍBnhelro estrangeiro lndesejs-
vel. fazem também com que o
Hajjegurador, operando do es-
terior. pela Introdução de mui-
t^las taxas de cambio ou de
proibições sobre certos tipos de

investimentos, ou não se sinta
mais capaz de Investir no mei-
cado do lugar os valores de
prêmios ganhos nesse lugar
ou o faça só on condições me-
nos favoráveis do que as das
companhias locais.

O mercado de resseguro da
CEE tem uma estrutura com-
pletamente diferente da ds
Londres. Enquanto essa carac-
teriza-se por uma ampla va-
rledade de entidades de res-
seguro (Lloyd's, o mercado
das companhias, o mercado
"de periferia", etc) o contl-
nente tem assistido ao cresci-
mento dos chamados ressagu-
radores profissionais. Como
regra, eles operam com todos
os ramos de seguro em âmbito
mundial, mas se limitam a
aceitar negócios de resseguro.

Enquanto, no Reino Unido
os ressegura dores profissionais
participam de, apenas, cerca
de 10 por cento do volume to
tal dos resseguros do pais. sua
parte no mercado da Alemã-
nha está em torno de 80 por
cento, e no da Suíça essa par-
te é de 70 por cento, mais ou
menos. No mercado da Fran-
ça, como no da Itália e da
Escandinávia, a referida par-
tlclpaçfio é de. aproximada-
mente, 40 e 50 por cento. Tudo
considerado, cerca, da metade
do total dos negócios de resse-
guro do continente europeu
está nas mãos dos ressegura-
dores profissionais, enquanto a
outra parte é subscrita por se-
guradores diretos. \

Apesar dos seguradores dl-
retos penetrarem, desde a úl-
Um* grande guerra, cada res
mais na esfera dos ressegura-
dores profissionais, a cober-
tura dos diversos riscos prln-
clpais ainda é dada em gran-
de parte pelos resseguradores
profissionais.

Em conseqUéncla de su* ex-
tensa atividade internacional,
eles detém um alto grau de
conhecimento e babHldade.de
natureza técnica, mercê do
que dominam todos os ramos
de seguro. Isso, somado ao seu
poder financeiro, dá garantia
quanto à capacidade e segu-
rança de cobertura, e tem
conduzido ao êxito. Sua. van-
tagem competitiva sobre os
seguradores diretos reside no

fato de que podem oferecer
aos consumidores assistência
financeira e técnica além de
cobertura de resseguro.

Quais são as perspectivas do
ressegurador na CEE que se
expande, ou em um. futuro
mercado comum de seguro?

Como no Reino Unido, as
fusões e as concentrações no
continente estão criando uma
tendência para unidades cada
vez maiores no campo de se-
guro direto, parecendo que is-
to continuará a ocorrer no fu-
turo. Maiores companhias
significam maiores volumes de
prêmios, uma distribuição mais
ampla de encargos gerais e
indiretos, de caráter fixo, e.
desse modo, uma relativa re-
auçao de custos operacionais.

Contudo, o aumento do por-
te de uma companhia de se-
guro. e de seu poder econõ-
mico, também conduz ao de-
clinlo proporcional das suas
necessidades de resseguro, es-
pecialmente nos seus negócios
de pequenas e médias dimen-
soes. Efeitos similares sao
percebidos como resultado de
acordos internacionais de co-
operação feitos pelos segura-
dores diretos, porque o inter-
cambio dos negócios cri* não
só maior capacidade para os
participantes como. também,
maior compreensão para os
problemas de resseguro.

A despeito do aumento de
poder dos seguradores diretos,
não sao más as perspectivas
para o ressegurador. A CEE
ainda se compõe de mercados
de orientação nacional, indi-
vldual, que pedem cobertura
internacional de resseguro. A
diversidade de sistemas le-
sais, de regulações de super-
visão e de moedas, coloca
maiores dificuldades no cami-
nho de um mercado de seguro
genuinamente unificado.

Além disso, há um limite
para as dimensões das gran-
des unidades no campo do
seguro direto decorrentes de
fusões e de concentração. No
setor de seguro parece haver
um tamanho ideal que não
pode ser excedido sob pena de
ce tomarem indirigiveis as
administrações e de caírem os
lucros. Por outro lado. como

resultado do rápido cresci-
mento econômico e da con-
centração .industrial, existe
uma1 tendência — que, sem
dúvida, continuará a se ma-
nifestar — para os grandes
riscos, típicos dos seguros de
prejuízos objetivos.

Esses riscos de alta monta
não procedem apenas de usi-
nas industriais gigantescas,
comumente automatizadas enr
grande( escala. Também estão
presentes no setor de trans-
porte com superpetroleiros e
jatos Jumbo, na iprodução de
energia através da construção
e operação de usinas de ener-
gia atômica, na responsabill-
dade com novos produtos que
freqüentemente carecem de
ensaio extenso (por exemplo,
Contergan). na poluição cau-
sada pela moderna tecnologia
(leis mais severas de respon-
sabilidade) etc. (

SISTEMAS DE CONTROLE
' \

O cálculo1 desses riscos é
multas vezes problemático;
conseqüentemente, é desejável
reparti-lo por tantos segura-
dores quanto seja possível. O
crescimento constante das dl-,
nvensões dos riscos, o uso de
novos1 materiais, a aplicação
de novos processos de fabri-
cação com sistemas altamen-
to sensíveis de controle e não
menos a Inflação monetária
internacional: todos estes fa-
tores aumentam a tendência
para grandes danos ou sinis-
tros.

Por exemplo, o incêndio que
houve a 23 de janeiro de 1971
nas instalações da Telefunken/
linde, em Mainz-Kcetheim
(Alemanha), com prejuízo de
mais de 160.000 mil marcos'
alemães; (decorrente dos da-
nos, não materiais. conseqUen-
tos. com a interrupção des ati-
vidades ou dos negócios) as-
sumiu mais de 10 por cento do
total dos prêmios do seguro
contra fogo, e cerca de 25 por
cento dos prêmios de seguro
de prejuízos em conseqüência
de incêndio, de todo o mer-
cado alemão. Na França, o
incêndio de 27 de novembro
de 1971, na usina de equipa-
men tos telefônicos de Lon-
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guenesse. é presumido que se-
ja sinistro consumidor da to-
talldade dos prêmios do segu-
ro dos prejuízos em conseqüên-
oia de incêndio, devido à ces-
saçâo ou'interrupção das ati-
vidndes.

fi óbvio que os mercados na-
cionals não são capazes de su-
portar sozinhos tais riscos, a
despeito do poder crescente
dos seguradores diretos. Hoje
em dia. o número e as dimen-
soes dos grandes riscos dos se-
guros de prejuízos objetivos
crescem mais depressa do que
a capacidade dos seguradores
diretos, que. automaticamente,
pedem resseguradores mais po-
derosos. Na imprensa especia-
lizada. indaga-se a miúde se
a indústria de seguros (in-
clulndo resseguro) encontra-se
em condições de dar cobertura
a esses valores.

As dificuldades para obten-
ção de cobertura surgem pre-
sentemento quando riscos mui-
to grandes são calculados
aquém da realidade, ou ina-
dequdamento protegidos por
meios de prevenção de aclden-
tes. Contudo, não ocorre pro-
priamente incapacidade para
ser dada cobertura. Hoje. co-
mo amanhã, há de existir ca-
paridade bastante para todos
os riscos seguráveis. desde que
os prêmios sejam suficientes
para cobrir os custos e dar ao
segurador uma margem razoa-
vel de lucro.

i A criação constante de no-
vos riscos, a conscientização
crescente dos mesmos e as me-
didas para evitá-los, por par-
te dos membros da "Socleda-
de Afluente" firmou perspec-
Uvas gerais favoráveis para os
resseguradores. Oufcrossim, a
taxação dos riscos tem se com-
plioado face à proporção ace-
lerada com que eles têm mu-
dedo. e à sua crescente sus-
cetlbUldede de sinistro. For
causa destes fatores, os resse-
guradores precisam mais que
nuncãTde ter uma visão clara
dos riscos e de treinar espe-
clallstas, cuja avançada tec-
noJogla habilite cs ressegura-

, dores a achar soluções edequa-
das aos problemas de seguro
do porvir. v

fato
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Encontro de exportadores

Os empresários mais intima-
mente interessados nos negócios da
exportação estarão reunidos, sob o
patrocínio da Associação Brasilei-
ra dos Exportadores, num grande e
expressivo encontro, marcado pa-
ra o final deste mês, no Rio de Ja-
neiro.

Temos assistido ultimamente
um desfile fluente de providências
governamentais no campo do co-
mércio exterior, sempre no intui-
to de oferecer melhores condições
para a venda de nossos produtos.
.Agora, nesta reunião, apresenta-se
a oportunidade para que os expor-
taderes, coih sua experiência e sua
sensibilidade, apresentem um ba-
lanço geral do setor e, ao mesmo
tempo, indiquem as correções que
se fizerem necessárias.

A atuação da Associação Bra-
sileira dos Exportadores nos últi-
mos meses constitui uma creden-
ciai suficientemente válida para a
emissão de um sábio parecer so-
bre as condições e a estrutura do
comércio exterior brasileiro. Acom-
panhando de perto e às vezes se

antecipando ao esforço governa-
mental, a entidade tem levado o
nome do Brasü e a qualidade de
seus produtos aos mais diferentes
pontos do mercado internacional,
desde a Inglaterra tradieioinal ao
novo e complexo mercado chinês.
Agora mesmo, 46 empresários bra-
sileiros partem, para a Venezuela,
liderados pela entidade, ao mes-
mo tempo em que já se procura
uma abertura comercial na costa
Oeste dos Estados Unidos.

A vivência obtida através des-
te trabalho missionário dão a es-
te primeiro encontro dos exporta»
dores um significado especial, pro-
piciando o meaminhamento de so-
luções para todos aqueles proble-
mas que ainda restringem a ex-
pansão do comércio, como a uti-
lização de círttainers, fretes, linhas
de navegação e outros assuntos de
interesse do setor e para os quais
a colaboração dos empresários é
imprescindível.

Ç Bancos^)
• Mineiros

Minas Gerais está recuperando grada-'
tlva mas rapidamente a sua posição de
destaque nos depósitos globais do siste-
ma bancário nacional, sendo que em abril
deste ano alcançou índices de 5,63 por
cento, menor apenas que os índices re-
glstrados em 1964 e 65. ocasião em que
começaram a baixar sensivelmente. Um
estudo conjunto do Sindicato dos Bancos
de Minas e do Departamento Técnico da
Associação Comercial do Estado mostra
que a participação nos depósitos deve su-
perar os melhores índices alcançados era
outros anos até 31 de dezembro próximo

Outro ponto importante que merece
destaque na análise levada a efeito pelo
Sindicato dos Bancos e pela ACMG: as
aplicações no Estado são muito maiores.

crescem também em relação aos depósi»
tos captados.

Como se sabe. os bancos comerciais
têm que recolher 25 por cento dos seus
depósitos ao Banco Central e deixar 15
por cento para encaixes. Dessa forma.
somente 65 por cento podem ser aplica-
dos do total dos recursos captados. Isso
vem demonstrar que os bancos mineiros
estão aplicando duas vezes o limite que
normalmente lhes tocaria para empresta-
mo, graças aos recursos que estão sendo
carreados do exterior, através da Resolu-
ção 63 do próprio Banco Central, seja
através de repases de fundos federais
ou de outras formas. Jusüfloa-se essa po»
sição da rede bancária mineira pelos es-
forças despendidos no momento por to-
do o empresariado do Estado no sentido
de promover o desenvolvimento de Mi-
nas Gerais nos mais diversos setores.

Ç Diversas )
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Delfim volta
Procedente dos Estados Unidos, onde

esteve a convite do Conselho Nacional do
Comércio Exterior, o Ministro Delfim Ne-
to regressou ontem ao Brasil, mas pas-
sou apenas rapidamente pelo Rio, seguin-
do para São Paulo, onde iria votar. No
Galeão falou muito pouco com jorna-
listes, revelando somente que aproveitou
sua estadia nos Estados Unidos para reu-
nlr-fie com banqueiros, visando ao lan-
çamento de títulos do Tesouro.

— Bncerramdo uma visita que fazem
a todos os Estados da área do polígono
das secas, estarão no dia 9 em Montes
Claros (MG) 40 empresários paulistas.
em companhia dos ministros Reis Velo-
so. do Planejamento, e Costa Cavalcanti,
do Interior, além dos superintendentes
da Sudene e da Suvale. Apesar da visi-
ta oficial só estar programada para a ei-
dade de Montes Claros, o governo de Mi-
nas está tentando ampliá-la a outras
áreas, especialmente a Pirapora, onde es-
tá sendo Implantado um, dos distritos in-
dustriais mais Importantes do País.

A viagem dos 40 empresários paulistas
a Montes Claros deve-se aos lnvestlmen-
tos que eles vêm fazendo em toda a área,
com base no sistema 34/18. Além disso

' vão conhecer os projetos em andamen-
to no distrito industrial daquela cidade,
e conhecer das perspectivas de novos In-
vestimentas.

Laticínios

A instalação de uma indústria de la-
tlcinios na área metropolitana de Porto
Alegre, além de uma cabanha com cria-
ção de gado e de um laboratório micro-
biológico para controle de mioroorganis-
mos que se desenvolvem no leite, está

sendo pretendida por empresários uru-
guaios, que já levaram a informação ao
Secretário da Agricultura. Edgar Irio
Simm, através do chefe do Setor de Co-
mércio da Embaixada do Brasil era Mon-
tevidéu. Luiz Amadeu. Hoje, sexta-feira,
um grupo de industriais do Uruguai che-
garà à capital gaúcha para manter uma
reunião com Simm. tratando dos planos
iniciais.

• Fusão de Bolsas
Embora as perspectivas de as bolsas

de Minas e Espírito Santo virem a se
fundir sejam boas, os dirigentes das so-
cledades que atuam no mercado de capi»
baLs passaram a discutir ontem as im-
plicações da medida.

Para os dirigentes das sociedades cor»
retoras. apesar de a idéia ser viável, pelo
monos em termos de mercado, há um pon-
to que tem que ser observado sob pena
de prejudicar toda a sistemática opera-
cional das duas bolsas: no caso de ba-
ver apenas uma bolsa, o, processo tem
que ser da fusão dos dois mercados.

Ainda nessa linha, os corretores mi-
neiros argumentam que quem deixaria de
existir seria a Bolsa do Espírito Santo,
levando os seus corretores á necessidade
de adquirir um titulo patrimonial (atual-
mente são cinco corretores na Bolsa ca-
pixaba), sendo que seu valor é algumas
vezes superior ao da Bolsa do Espírito
Santo.

Por outro lado acentuam que talvez
não compensaria de fato a entrada des-
ses corretores no mercado mineiro, con-
siderando-se que para operar com papéis
de renda fixa as vantagens são mínimas,
além dos gastos naturais de instalação
de escritórios bem como de sua manu»
tenção.
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Turismo & segui^ança

O presidente da Companhia de Turismo do Estaao
cio Rio, Ivan nimandes Barros, em conferência que
pronunciou na Associação doe Diplomados da Escola
Superior de Guerra, voltou a defender a expansão das
atividades turísticas como uma das melhores formulas
para gerar riquesas nos países que se encontram cm

pleno desenvolvimento, \
Ressaltou também que o turismo vem mesmo a ser

um importante fator de segurança interna, uma vez que
constitui uma atividade econômica capaz de propiciar
vetanenta a ampliação de seus benefícios para os gru-
pos sociais "diferentemente assim, da característica de
média e longa maturação que ^identifica a industria
convenciona). , _. „ _ .

Bem poucos países, a não ser os da Europa Oci-
dental e os Estados rjuidos —disse Ivan Barros — estão
adequadanwnto providos de meios para manter a auvi-
dade turística de janeiro a dezembro, tendo ainda a
vantagem de estarem localizados num raio geográfico qua
torna acessível o custo do transporte aéreo as grandes
faixas populacionais. ..

Sem chegar a abordar os estudos de perspectivas
evlstentes para, o nosso continente, o presidente da FW«
roltur afirmou que a América Latina, excetuando-se o
México e as Ilhas Bahamas, é toda um demonstrativo
das" dificuldades da dlnamizaçSo do turiano taternacio-
nal apesar da multiplicidade dos recursos naturais e da
variedade de opções que pode oferecer ao visitante.

Além do entrave principal representado pelo preço
da müha aérea dos vôos internacionais, o turismo ni
América Latina enfrente os óbices da carência de uma
infra-estrutura- Adequada de serviços, delineando-se desta i
forma um quadro totalmente desassoclado do verdadeiro
potencial da atividade turística em todo. o continente,
pode-se mwroo düser — acentuou Ivan Barros —• que a
América Latina, como as outras regiões isoladas da área
principal do trafego turístico internacional, está hoje
numa poslçáo verdadeiramente secundária e marginal
Junto as grandes correntes de movimentação do turismo
no mundo. \

Também sem chegar a comentar diretamente o inte-
resse ultimamente demonstrado pelas Cadeias Interna-
eionais como Htltou, intercontinental, sberaton, Merl-
dion, Holida}-. entre outras, pelo Brasil, o presidente d»
Flumitur disso que o nosso Pais pode ser considerado
como o que mais condições oferece para a implantação
dinâmica de sua indústria de turismo. Situado em plano
dos mais privilegiados para romper a barreira do turismo
desordenado e incipiente — explicou — o Brasil em vir*
tude de 'seus atrativos naturais se apresenta como um
dos mais fortes candidatos a possuir uma indústria tu-
ristiea om escala, célere de crescimento.

E ressaltou: "Nesse aspecto, já se fazem sentir o»
resultados da atuação da Embratur, como agente estl-
imitador da criação da infra-estrutura interna e órgão
executor da politii-a traçada pelo Ministério da Industria
« Comércio para despertar de rez a vocação turístioa
do Pais."

i .

Desafio

Antas de mostrar aos membros da Associação dos
Diplomadoí da Escola Superior de Guerra todos os pia-
nos do Gorem© Rataiundo Padtlha para desenvolver a
indústria de turismo no Estado do Rio, Ivan Fernandes
Barros disse que os 350 mil turistas estrangeiros que
dt\«*mbarcsm a cada ano no Brasil constituem um nume-
rc que absolutamente nao condiz com a diversificada
oferta &e laser e diversão apresentada pelo nosso Pais.
E ess* é precisamente o desafio que o Governo federal
aceitou, instituindo lima política de maior agressividade
e disposta a transformar o turismo num verdadeiro fator
de prosperidade- — ressaltou o presidente da Flumitur.

Investimento
Chegou catam ao Rio de Janeiro, o vice-presidente

da Greyhouna Intemaiianal. Mr. Eliott Heitt, com o Ob-
jetívo de laser investimentos no nosso setor de turismo.
8 possível que Mr. Heitt participe do Conuresso da Cotai
em SSo Paulo. .*. Greyhnnnd é prourictária dos Frieorl-
fieos Armour e da Ratem AWiíés. uma das maiores
companhias do aviação do mundo A nossa colegutaha
Sônia Beatria informa que quem quiser transar com Mr,
Heitt deverá procurar Dona Elisabeth Barros (Telefones
331-3000 e SS1-3G99), ns Stella Barros Turismo, que ela
se encarregara de faser o contato.

• Mistério \

Estamos íase.ndo uma pesquisa sobre Promoção Tu-
ristiea, Onsesruunos dados interessantes na Fundação
Getulio Vargas e junto a algumas empresas privadas.
Mas é kSrteo que r>So poderíamos deixar dé procurar
a Emhratur que mantém um Departamento de Promo-
eões dirigido pelo Sr. Olavo Lyra Maia. Qual nio foi»
nossa surpresa: A Embratur mie deveria ser a mais uf»
teressada em qualquer trabalbo de Promoção Turística
nSo pode ceder qualquer documentação e nem ao me-
nos permite que se faca qualquer consulta na sua Biblio-
teca que, sabemos, nSo ser das melhores, mas bem que
poderia tar algum livro r respeito do assunto. A infor-
inação final qv.e reeebcmos é que o Departamento'de
Promoções da Embratur estn preparando um Relatóiro
para levar ao Presidenta Paulo Protisio. Tomara que 0
documento apresente soluções para o presidente enão
apenas uma relaçSe, das deficiências que. no canino das •
promoçce*. que nós todos sabemos existir. Mistério e
segrede» na Promoção Turística realmente são duas coi-
sas m» sd podem funcionar negativamente. Esperamos
que essa noíida possa vir a colaborar com o bom traba-
lho que a FSnhratair está desenvolverdo. Afinal, o Pre-
sidente Paulo PrÓJotsto é um homem de trabalho e sem
mistérios.

FLASHES
Kínigaân ceve se suroreentíer so a Viasa voltar a

voar para 0 Brasü nó inicio de 197X. Durante o Congresso
da Cotai os e-Meiidim;ntos ràsse sentido envolverão
todas as partas tntaressaílas

Maneei «*<¦ P»**** o nfflo Àtmeida voltaram satis-
feitos de tos v*--< f^u R pj\tRtít>8c5o d"> deleação
brasileira -.-.a Rf»-'*« di M*> Oy-r, vai f*i«T sobre o
assunto é o PreskJe^te •*"»** Pr-íii*'!.» cennís fin "ereber
relatório rio cbele os c^c^o. Olavo T.vra Mala.

Por fa'*.r em Panlo Prot^sio: reeebemos informações
d* Secretaria ce Cultursu Esportes e Turismo do Estado
de Sào Paulo e^.íe, durante, o Consresso di Cotai, o
presider.te d* Embratur íerá hospede oficial do Governo
d« Sio Paukx

CSi-irivuiao de Arailjo Castro vai com força total para
o Gony*«fi3Q da C»Mal. O Jornal de Turismo dessa vez
rodou 15 mil excr.vnlares. Boa.

OpirsiSo de. Antônio Carlos Santoro: O sueesso da
OnveaçSq Aos Oper*dõr%s ja" está assegurado poraue o
próprio presádentè ds Embratur, ranlo Protásio. eonse
guiu jjtfttò aos Estados a participação das suas See.re-
ta.rlAs'íe Turismo.

O diretor Cwtnerí-ial de Yiairs Melii S/A parfeipará
tío Corgresso da Dotal cru São Paulo. Direm que ele pre-
wnôe tncrexMDtu o Turismo Inte-americano. principal-
mer.te com pl«0op5« ern todos os escritórios no Exte-
rior da Metia cor.i vista a fomentar o Turismo Recrea-
sjvo. Boa.

Esta decidido: Até o Carnaval de 73 o Governo de
Sio Pauto ia devera evi^ocar em funcionamento o seu
Escritório d» Tttrttrao no Rio de Janeiro.

O secretário ds Indústria. Comércio e Turismo de
Minas Gerais. Engenheiro Francisco Noronha, empossou
o saítsstecrefiãr-o de Turismo, economista Getúlio Lamar-
tine de PaaU Fonseca.

• Todos os >?,rr.a!ístas que vão participar do I Con-
gresso da .Assocíaçio Latlno-Araerican» de Periodistas Es.
pe<i»üt3dii«í em Torisroo (Alapet) deverão logo que che-
ga- a SSo Swxàí procurar a Secretaria do Conclave e™
ArKkUSKO&Q i\-> Hotel San Rapbael.
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d€j 10% dos negócios com ação
Os fundos de /pensão e os montepls»

existem ha muito tempo no Brasil. Embora
suas contribuições para o fortalecimento do
sistema econômico sejam em menor escala
do que nes Estados Unidos, onde eles atuam
fortemente como reguladores do mercado de
capitais,' pcder-se-Ia dizer que os nossos
montepios e fundos de pensão Jâ partlcl-
pam e influenciam diretamente o mercado.
como importantes Investidores institucionais,
adquirindo papéis nos mercados primário é
secundário e, indiretamente, através dós
fundos mútuos. \

1 Sua participação talvez Já atinga a 10
por cento do movimento geral das Bolsas do
Pais. Essa afirmação è do Sr. Aííonso Almi-
ro em palestra proferida no Conselho Técni-
co da Confederação Nacional do Comércio,
na qual íoi abordado o tema "A' Necessidá-

jde.de Mudar e os Pension Funds". Ele revê-
i Ia também quo Já existem três milhOes de
beneficiários dós fundos dé pensão no Pais.

A conferência
A conferência do economista Affonso

Almiro é a seguinte na integra:
«O chamado "milagre brasileiro'' foi o

resultado feliz, e programado, da capacidade-
de assimilação e do dinamismo versátil, quo
soubemos demonstrar dtate da velocidade o '

impetuosidade das transmutações dos íenô-
menos econômicos. . v'

Quantos hovos instrumentos de ação

adotamos, desde a correção monetária até,

por. exemplo, à alienação íiduciária? Quan-
tos institutos criamos, desde a letra d,é câm-

blo até a açào nominativa transferível por
endosso? Quantas leis substantivas foram
alteradas ou criadas por pressão da econo-
mia em desenvolvimento, desde o Código
Tributário Nacional até a Lei do' Mercado
de Capitais? Quantas formas de atuação fo.
ram imaginadas e postas em prática, desde
as sociedades de capital autorizado até os
conglomerados e' as empresas multinacio-
nais? Quantas idéias importamos e adapta-
mos desde o "leaslng" até as "Tradln-;

Oompanles"? <v .v
Seria longa e fastidiosa a simples enu-

meraçao das inovações adotadas em prati-
camente um qüinqüenário, com que armamos
a economia nacional, para elevar a sua ca-
pacldàde' produtora e para melhorar as suas
condições de competir. O Brasil soube com-

preender o sentido e o alcance do slogan que
corre p mundo: "Necessidade de mudar".

A constatação dessa verdade, marcada

por tão bons resultados, cabe aqui, como in-
trólto, a ligeiro estudo que nos permitimos
apresentar sobre um velho tema, ressurgido
agora com roupagens alienígenas, com pre-
tençõesa solucionar problemas conjuturais.

No afã1 de buscar idéias novas, e na

pressa de introduzi-las entre nós, mal te- .
mos tempo para apreciar a sua aplicação
em outros países e já as aceitamos cemo re-
médio salvador, passando a reclamar do Go-
vemp a sua urgente regulamentação^ •

Os "Pension Fund" e a baixa

A' recente baixa, verificada no nosso
mercado de ações, embora prevista, com»
fenômeno natural ao mecanismo bolsista, se-
guindo-se necessariamente à uma pressão
altista. logo que afastados ou moderados, os
motivos estlmuladores, preocupou, aos téc-
nicos observadores. Eles já se habituavam
a um clima de euforia de longa data. Nesta
altura, era difícil explicar à uma multidão
de Investidores novatos, entusiasmados por
rentabilidades superiores a 50% ao mês, em
certos papéis, que eles próprios, ou melhor,
os seus investimentos crescentes e contagian-
tes. eram à causa da pressão altista e que
não seria possível manter uma posição com-

. pradora por tempo indefinido. Nem que fos-
sem recrutados todos cs recursos dlsponi-
veis em Iodas as moedas conhecidas, pois
sempre haveria um limite. Além do mais,
uma rentabilidade excepcional, acabaria por
sugar, se fosse durável e segura, todas as
economias aplicadas no País, prejudicando
ou paralisando as atividades produtivas;

Certamente, essas noções elementares,'.
não seriam, como não foram, compreendi-
das e aceitas, pelos aplicadores. em sua
maioria neóíitos, que levaram a Bolsa á atin-
gir o seu clímax e que ficaram desolados
com o inevitável "boom". \

Foi então quando os nossos analistas e
comentaristas especializados .descobriram

- que, nos Estados unidos, o comportamento
das Bolsas de Valores é mais estável, pelo
fato de existirem ali, três grandes Investi-
dores institucionais que são as Cias de Se-
guros, os Fundos Mutuas e O maior deles
os "Pension Funds". reguladores naturais
do mercado, imunes aos fatores emocionais
ou psicológicos que caracterizam o Investi-
dor comum.

verificaram que estes grupes investi-
ram. compaotamente, no ano passado, 13,6

• bilhões de dólares em ações de Bolsa, e que,
desse total, os Fundos de Pensão, contribuí-
ram com 70%.

Iniciou-se então um trabalho de intensa
divulgação no Brasil dos Pension Funds. Os
jornais diários e as revistas especializadas
publicaram vasta matéria sobre o assunto.
Palestras, conferências e simpósios: foram
realizados com farta- documentação estatls-
tica. Chegou-se a anunciar que- a regula-,
mentação dos fundos de pensão se encon-
trava em fase de redação final pelas au-
toridades monetárias.

O numero de setembro da revista Con-
juntara' Econômica, em estudo especial, in-
titulado "Fundos de Pensão —- I&periênci»
a Considerar", define-os. como "mecámsmfli .
instituídos por empresas públicas ou privai
das que, tem como finalidade distribuir be«

- nefíclos sociais entre seus empregados, pre-
vendo ou completando suas pensões por
velhice, invalides ou morte." E salienta quo
a sua implantação no Brasil, "seria opor-
tuna e salutar para o alargamento da ba-
se Institucional do mercado", "reduzindo a
pressão de venda existente, através de sua
função estabillzadora." ;

Felizmente, não obstante a. extraordl-
nária repercução que despertou, na impren-
sa è nós meios ligados, às Bolsas de Valo-
res, o assunto foi recebido, pelos economls-

. tas e pelo Governo, oom as devidas cau-
telas.

Felizmente, porque a "implantação" dós
Pension Funds entre nós, resultaria ímpro-
dutiva e reduntante, de vez que elst aqui
existem desde que o Brasil é Brasil. E o
desconhecimento deste tato, só explicável
pela ansiedade daa mudanças e pelo dese-
jo de soluções rápidas para qualquer pro-
blema que dificulte o desenvolvimento do
um processo "milagroso", representa uma
lamentável injustiça para com o nosso País.
considerado pioneiro no campo da seguri-
dade social. ¦ )r 

'

A tradição Nacional

Efetivamente, a primeira manifestação
de previdência e mutuallsmo, entre nós, da-
ta do ano de 1543. quando Braz Cubas fun-
dou a Santa' Casa dé Misericórdia de San-
tos, e, na mesma oportunidade, criou ura
Fundo de Pensão para os seus empregados.

Proliferaram, desde então, no Brasil, m
sociedades de socorro-mútuo è de monte-
pio, organizadas por iniciativa particular,
de acordo com o forte espírito previdência-
lista que herdamos de Portugal.

A' primeira iniciativa oficial ho mesm*
sentido, foi a organização do Montepio doa
Oficiais da Marinha da Corte, pelo De-
creto do Príncipe. Regente, de 23 de setem-
bro de 1795..

Na época da proclamação da Repúbli-
ca, registrou-se acentuado desenvolvtnenta
da seguridade social, já agora, sob a ins-
piração do Papa Leão XIII, que..na Enei-
clica Rerum Novarum, proclamava as "in-

calculáveis vantagens das associações de so-
corro é previdência",- salientando "ser ne-
cessário ainda prover de modo especial a
que em nenhum tempo falte trabalho a0
operário; e que haja um fundo de reserva
destinado a. fazer face, não somente aos
acidentes súbitos e fortuítos Inseparáveis áp
trabalho industrial, mas ainda à doença, a
velhice e aos reveses da fortuna."

A idéia da seguridade social, na sua
concepção maia ampla, está hoje presente
cm todos os povos, em todos os regimes, ern^
todos, os governos, lnscrits) na "Declaração

-dos Direitos do Homem", consagrada naa
Constituições e nos Códigos; representa ela,
um patrimônio ético comum a todos os ho-
mens, buscando preservar o futuro do in-
úivíduo e da sua família.

1 

' 

¦'

As associações de previdência social k
época, já. numerosas entre nós. organiza-.
vam-se e expandiam-se sob a forma que os
americanos, depois, importaram da'Europa,
principalmente da Inglaterra, e que chama-
riamos de "instituições por empresa" ou se-
jam oi Pension Funds de hoje. As nossas
entidades previdenclals funcionavam anexas
às respectivas empresas e aos órgãos de servi-
ços públicos. A mais conhecida, a "Associa-
ção Geral de Auxüios Mútuos da Estrada de
Ferro Central do Brasil", foi reorganizada
em 1915, pelo ihsigne Eng» Joaquim ^ de
Assis Ribeiro.

Assim, as entidades particulares desse
tipo, nasceram e se desenvolveram, natural-
mente, como expressões de grupos proflssio-
nais, dando ensejo e inspirando a formação
das Caixas de Aposentadoria c Pensões, que
foram regulamentadas pela Lei n.o 4.683,
de 24 de janeiro de 1923. Quando em 1931,
o Papa Pio.XI, na Enciclica Quadragésimo
Anno comemorativa da magistral Iterum
Novarum, insistia na necessidade da for-
moção, pelos operários, de um patrimônio
especifico para que ''não só possam fazer
frente a todas as eventualidades durante á
vida. mas deixem ainda por morte alguma
coisa aos que lhes sobrevivem", existiam,
no Brasil, além de. numerosas instituições
privadas, 183 Caixas de Aposentadorias e
Pensões.

Os Decretos n°s. 20.466, de 1 de outu-
\ bro de 1931. e 21.081, de 24 de fevereiro de

1923, baixados pelo Governo P^ovisório,• ob-
jetivaram como lembra C. J. de Assis tti-
beiro, no seu trabalho sobre o "Sistema
PluraUstico da Seguridade Social"; "rees-

trutürar administrativamente as Instituições
existentes, estabelecendo o sistema de con-
tribuição tríplice. B Efetivamente, este- foi ,
o passo inicial da previdência oficial ampla •

i abrangendo todos os empregados e todas., às
classes sociais. Em 1933, começaram a apa-
recer os Institutos de Aposentadoria e Pen-
soes. Depois em 1937. como resultado dè
fusões e incorporações, o sistema Oficial foi
reduzido'para 39 Caixas e 6 Institutos..qúe,
finalmente em 1966, foram unificados no .
Instituto Nacional da Previdência Social — ']¦

INPS.
Paralelamente, cresceram e se multi-

plicaram as entidades particulares de be-
neflcência mutuária, que operam no campo
da seguridade social. ,j-

A participação no Mercado
Procurando respostas para sua força re-

presentativa no Mercado de Capitais, encon- .
tramoa as maiores dificuldades. ¦ A par da
ausência de estatísticas oficiais completas,
esbarramos numa inexplicável"preocupação,
da maioria dos Montepios, em não íorne-
cér diretamente qualquer dado ou infor-
mação referente ao total de suas arreca-
dações, ou ao vulto e à composição de suas
aplicações. f

Através da publicações promocionais,
conhecemos a posição do alguns Montepios,
que se transformaram, através da aplica-
ção do suas reservas, em poderosos grupos,
verdadeiros conglomerados, controlando
aclonariamente bancos comerciais, bancos
de investimentos, financeiras, corretoras,
das. de seguros, empresas comerciais, in-
dustriais o de prestação de serviços.

Assim, poderíamos desde logo, prever ei-
fras bastante elevadas considerando a pe-
netraçãò das associações mutuárias, nas ca-
pitais o no interior, e a enorme» expressão
econômica dé algumas delas.

Valeria a pena, tentar uma estimativa
global?

Foi o que fizemos, utilizando todas ar
fontes e todos os processos disponíveis,
numa tarefa penosa e demorada. Cônsul-
tamos centenas de Estatutos, prospectos,
tabelas, relatórios e balanços. Compulsa-
mos todos os dados e informações cadas-

. trais e estatísticos existentes nas reparti-
ções oficiais, principalmente ho antigo Ser-
viço de Estatística da Previdência e do Tra-1
balho. Visitamos pessoalmente muitos Mon-
teplos. em suas matrizes ou agências, pois
os maiores são sediados no Estado do Rio
Grande do Sul.

Tentamos, inclusive, com inexpressivo
resultado, realizar uma pesquisa eplstolar
direta. E nos dirigimos, por carta, a 30
Montepios, selecionados por amostragem re-
presentativa. entre os maiores, médios •
pequenos. Obtivemos, 3 respostas!

Não obstante, o invencível zelo com que
os administradores dos nossos Fundof è
Montepios, mantêm indevassávels as suas es-
tatísticas operacionais, foi possível., jogando
com informações parciais de grande parte

. das associações existentes, armar um qua-
dro geral de estimativas, que, com as caute-
Ias-recomendáveis nas projeções estatísticas,
pode bem refletir a posição atual.

Registra o Anuario Estatístico do Brasil
— editado pelo LB.GJEL em 1971, a ex'stên-
cia de Associações de Beneficlência Mutua-
ria, em 602 Municípios brasileiros.

Podemos.calcular em 300 o número apro-
ximado de Montepios operando em todo o
território nacional e em 1000 a 1.500. o nú-
mero de Fundos dé Pensão privativos exis-
tentes em grandes e médias empresas.

Os Montepios são organizados em so-
ciedades civis, sem fins lucrativos, agrupan-
do setores profissionais, com objetivos pre-
videnciários, .concedendo' pecúlios, aposenta-
dona e pensão para a família e aceitando
sempre nos seus quadros sociais associados
individuais de outras'profissões.

Os fundos de Pensão, apresentam-se en-
tre nós, com os mais variados nomes, indi-
cativos de sua antigüidade. Associações de
Auxilio Mútuos. Sociedades de Socorros Mú-
tuos, Caixa de Pecúlio dos Empregados.
União dos Funcionários, Grêmio Beneficlen-
te dos Funcionários, Sociedades de Amparo
Mútuos, Caixa de Previdências e Aposenta-
dorla, Caixa Beneficlen te e de Socorros Mú-
tuos etc, e os mais modernos: Associação
dos Funcionários, Fundação de Funcionários
e Fundação de Seguridade Social. A sua
atuação é sempre restrita aos servidores de
uma empresa, particular ou pública, e têm
por finalidade conceder suplementação de
aposentadoria, pecúlio por morte e pensão
para a família. As características multifor-
mes da nossa seguridade social, são tam-
bém observadas-nos Estados.Unidos.

John Cameron Aspley, dedica 150 pági-
nas do seu livro "Hahdbook of Employee Re-
lations" ao estudo dos "Pension Funds" ame-
ricanos. Sem esquecer o sistema compulsó-
rio abrangido pelo "Social Securlty Act", ali
introduzido em 1935. o autor analisa minu-
ciosamente mais de 100 planos privados em
uso naquele País, Destacando a formulação
dos seus elementos e a filosofia social que
os inspira examina a estrutura de execução
dos Fundos, que agem por iniciativa das em-
presas, des empregados ou dos Sindicatos;
correspondendo, muitas vezes à uma forma
de participação dos empregados nós lucros
das empresas. Aprecia também a influência
dos benefícios fiscais, desde o"Revenue Act"
de 1954.

Finalmente o autor classifica os "Pen-
sion Funds" em 5 grupos, numa tentativa de
caracterizar, os vários tipos existentes,, que
vão desde aqueles em que todos os empre-
gados participam, embora facultativamente,
mediante descontos nos seus salários, até os
denominados por ele de "Pay as you go",
constituídos apenas pela contribuição da em-
presa, representada por parte' dos seus 1U-
cros. "" , ' .¦¦¦: \

No Brasil os Fundos de Pensão, têm-se
mantido fiéis aos fundamentos doutrinários
é à filosofia mutualista, com que foram im-
plantados, não obstante as modificações de
processos operacionais, o apuramento da
técnica atuarial e a assimilação das crês-
centes reivindicações prevldenclahstas.

\
Os três milhões de

beneficiários
Atualmente, o número de associados dos

Fundos de Pensão pode ser estimado em três
milhões, em todo o Brasil. Assim, admitin-

do-se uma contribuição média mensal pei
capita de Cr$ 50,00, chega-se a uma arrecaij
üação mensal de Cr$ 150 milhões, ou seja
CrS 1,8 bilhões anuais. ||

Já os Montepios, embora em menor nü4
mero, possuem multo mais associados, con|
siderando-se como tal. os subscritores dol
seus planos de benefícios, sendo què uma
pessoa pode subscrever mais de um plano em
várias associações. jT

Como alguns Montepios, talves pari,
fins promocionais, adotam uma' numeraçáj
seguida nas inscrições, que nao coraespcndp

,à posição | atual (por exemplo: um dele»
anuncia possuir um milhão, de sócios, en*
tretanto, desses, apenas 

'480.000 contribuenj
presentemente), as estimativas ficariam de*
torcidas se este fato não fosse levado e*

' conta. Assim considerando, reduzimos o prf
melro total obtido de 12 milhões de Inscrfr
ções, para 5 milhões de associados pag.
gantes. i' 

Tomando-se atada Cr$ 60,00, como méj-
dia de contribuição mensal per capita, por
demos estimar a arrecadação em 250-mW j
Ihôs de cruzeiros, por mês, ou seja, 3 b^J [
lhões por ano.

A segurança dos fundos-™;

Levando em conta as tendências tra*'.
eionais e a prática usual, na maioria doa ,
Montepios e na quase totalidade dos nossos |
Fundos de Pensão,, das arrecadações sao_re-, <

tirados 15 por cento para. custear as despè^
sos com a administração e o restante é levw
do a patrimônio e aplicado, para seguranç^l
è garantia dos planos atuariais. \

A distribuição dos restantes ,85 por cei^
to pode ser, observando-se a regra dos gran-
des números, avaliada em 30 por cento par^,

/aplicações imobiliárias,..25 por cento país' 
empréstimos aos associados, prática essa tãt»
generalizada entre nós que tomou-6e wa\J\-
reito, reivindicado como um doe beneficias
da seguridade social e 30 por cento para inj.

.vestimentas em papéis de renda fixa (letra^
de- cambio, ORTN, etc.) e em papéis dé
renda variável (ações debêatures). |j

Conseqüentemente, podemos estimar em
1,5 bilhões de cruzeiros, o total que os Ms*,
teplos e os Fundos de Pensão, investem à$q-
almente no, mercado de capitais, sendoitro»
pelo menos 50 por cento, se destinam à çmrç-t
pra de ações de companhias. -^.t

Sabemos que as Cias. de Segurofl/^8
Brasil, arrecadaram em 1971, prêmios noj*8-
lor de 2,3 bilhões de cruzeiros e que o .$fl
das suas reservas técnicas íoi d9 0,9 hitófcs.
As suas aplicações em papéis negocu^h
em Bolsa é da ordem de 0,7 bilhões de mU
zeiros. WM

Conhecemos também o valor das cartel*
ras dos Fundos Mútuos de InvestlmefflWL
que em fins de dezembro de 1971. era <jft I
bilhões de cruelros, e dos Fundos de lavetó-

. mentos Fiscais (Dec.-lei 157) que,; na>m#p
data, era de 1,4 bilhões. fcg&l

Portanto, as nossas Cias. de Seguro» H
os nossos Fundos Mútuos, que são investiflo>
res institucionais, possuem em carteira, res-
pectivamente 0,7 bilhões e 6,4 bllhões^da
crueirosem ações, que se renovam estima-
ttvamente pelo menos uma vez por ano, ízt*
fluindo fortemente no movimento geral jjgás
Bolsas. i; «j i!

O número de investidores instituclOWS
pode ser acrescido, sem nos afastarmos das
entidades financeiras, dos Bancos CÓmerç^ili
e de Investimentos. As aplicações destes~ÜU
timos, em título e valores mobiliários, ore*,
ceram 100 por cento de maio de 1971 a rqaio

. d? 3972, elevando suas carteiras'de 1,2.tol-
lhess para 2,5 bilhões de cruzeiros. ifS \

Ainda assim pode-se afirmar que os noè-
sos Montepios e Fundos de Pensão não con-
tribuem tão poderosamente para fortalecei.

sistema, como nos Estados Unidos, más
não resta dúvida» que eles já influem e Já
atuam como importantes Investidores ihstl*
tucionals, e o fazem diretamente, adqulrhu
do papéis nos mercados primários ou*;»»-
cundárlo, e Indiretamente, através dos fttrú
dos mútuos.1 Talvez a sua participação j(S
atinja a 10. por cento do movimento geral
das Bolsas do Pais.

Cumpre assinalar e repetir nesta alcúra,
que as aplicações em papéis de renda varia-,
vel são vantajosas e oferecem excelente reji-
tabilidade,- principalmente se forem feitas
com a atenção e á tésnica recomendáveis.
Por isso, os "Pen^on Funds" americanos ES
utilizam do processo. E quando os admlnis*
tradores dos nossos Fur.dos e Montepios, dte»
so se apercebem, expontaneamente, por cer-
to aquela participação poderá ser elevadtai
de 5 ou 6 vezes, com os mesmos vultosos.ie-

v cursos que agora arrecadam.
Desta forma o sistema brasileiro •desfc»

gurldade social que historicamente tahid
tem contribuído para o desenvolvimento .dal
eoDnomla nacional, representando, como"!"*-
pr?senta, uma imensa força dé poupançjs,
boderla talvez atada expandir as suas apll-
cações em papéis de Bolsa, alargando a bju
se institucional do mercado e exercendo me-
lhor aquela função estabillzadora pretendida
pelos propugnadores de sua "lmplantaéj|>»
no Brasil. :V

\L ¦- '**Mas não se poderá negar que os Monte-
; pios,e Fundos de Pensão, introduzidos, pl^-

neirámente entre nós, pelos colonizadores• portugueses, influem, e de forma expressiva,
no movimento geral das nossas Bolsas lia
Valores.

.Também não podemos desconhecer a
¦ sua poderosa significação econômica, igual

, I ou superior, relativamente, aos "Pension
Funds", de. criação muito mais recente^ to

sistema prevldenciário americano. ,,
; f ¦' "* I

] A maior ou menor participação dos áoá»
sos Fundos de Pensão no mercado de cagi-
tais, resume-se numa questão de política1 Be
Investimento, que aliás transcende ao sftjxr
especifico. i\

Portanto, em.que pesem a excelência" e
a atualidade do slogan, não podemos geria,
ralizar indiscriminadamente a "necessld|$e
de mudar" sem atingir, como no caso pr».
sente da seguridade social, sadios tradições
nacionais, cujo comportamento ético doutíl-
nário e cuja evolução técnica e operacional.
têm acompanhado o ritmo de progresso e!a
dinâmica desenvolvimentlsta do Brasil. ¦»

¦

i e
is

Bio de Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro de 18JS
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Apesar da queda continua de mais de dexeiseii meses, o IBV,
conforme-mostra o gráfico acima, i esquerda, continua «mundo
tuna linha de alta nos últimos seis anos.

Na elaboração do gráfico foram consideradas as eotaçSei mediu
nsaig nue propiciam uma vlsáo mais «arai do comportamento do
fcado, permitindo previstes a médio • longe prUo.

O comportamento noa anos 65 e 66 geralmente nlo lio conside-
tiüi-v. •
-mo '

rido.» como iaajortaat*» j*r» orna anttU». Eles cotoeWem com •
«««tio do* sEa&ttoa c.íott- *» B«tIM**, s» Fa«*«a, * _°»«_»
Campos. *» PU»*)mn**!*. «tuii « «wabaie ex»e«r»aae «o pro-
cesso laOscioniri» tjkww* «.«_». t«nKr»c*s«_e na eeo«oinia na-

Apés esse jeito**, a ..>»_¦-. r***!!»*J**&™£" éS,_25__i_
mento, genwto (mi ttcw*M *# «««*»«*• *e pre<«o NaeMnai

Bruto. No entanto, apesar da manutenção da taxa de crescimento
em níveis elevados, o IBV passou a declinar a partir de 14 de Junho
do ano passado, registrando a sua «nais prolongada baixa que ju-
perou a «8/69 provocada pela morte repentina do ex-Presldente

Se a tendência de -ai-* se.«aanUver.no nivel atual, a Unha de
tendência de alta poderá ser furada apenas em março do próximo

/
ano. Contudo, aparentemente, essa possibilidade está. afastada, con- '
forme pode se notar no segundo gráfico, à direita, baseado nas
cotações diárias deste ano. _,•'¦_

De acordo com o que se pode observar, pela primeira ver nos
últimos dezessete meses foi possível so traçar mma linha fie ten-
díncia primária de alta, embora ameaçada de ser furada nos pro* j
xlmos dias, caso persista a indefinição Bo mercado. _;*

m

i
í iS<

1 Ê>
1

VEJA AQUI O QUE O MERCADO OFERECE

«01' EMPRESA

A

ÚLTIMO DIVIDENDO tftTtttA STTMCSUÇAO 1 V.LTWA BOXOTCÀÇAO
i \

1 Período l dlstr. I
J •D*t- .1

dlstr.
.Data | Valor

Are 1 Dato I D**» 1 mperç**;
1 inicio ) Eaw. '

1

Ara Dato I Proporção
toldo I

Abramo
Acesita .

íi^onorte.

Eberle

..Ex,

..a.»
'.'.Ex.

..Ex.

..IO

..2o

..Ex.

..Ex.

..Ex.

..2.»

....1»
• •••••*• e»EX

r^.__  ___ ¦¦••••••¦ »EX
.^os Villare Ex''Adolphó Lindemberg ...
AgGS ¦¦'.'..

H Água Mineral Petrópolis
;" Albarus ,¦' ^Õpargatas

Alterosa Cerveja
Aços Anhanguera 
Aç_lo Brasileira 
jAntárüea Paulista 

í ABlik 
- '«polo
_ ahmo •••
ã Jtó&t;, ••••••" Asa •.'' JAtm_i **••••'••••• t»«••.••••••••***•

Audi ,».;»»•?••••••••••••••»£x«
Auto Modelo .......Ex,

o 33anco da Amazfinla 2.°
_ 3anco Andrade Arnaud ...l.o
'¦J 3ünco da Bahia ...2.°11 Stmco Boavlsta 2,°
• Sancó do Brasil l.°
1_ .Banco,;Comercial Bramil..,l.0i,-gtoco Campina Grande ,.1,«

Banco Com. Ind. S. Paulo .1,°
Banco C. Beal Minas Geraisl.0

8 giricò Econftmico da Bahlal.o
« 'Banco Est. Amazonas ....1.°
, Banco-Est da Bahia 1-l.J

Banco do Estado do Cearál.0
S 'BáneoEst. Esp. Santo íV..l.°
_ Banco Estado Goiás 
jj ^ancq Est. da Guanabara .1."

.Banco Est. R.G.S. 2.»
Banco Brtado S5o Paulo ..l.o
Banco Francês e Brasilelrol.0

1U Banco Halles 1.9
a«inco Invest. Brasil I.°
» 'Banco Itaú América ;..... 1.°

Banco Halles Com. Ind. S/Al»."1'Banco Mercantil S. Paulo .l.o
f 

'-Banco Minas Gerais

S. 71
71
71
71
71

S 71

23.11.71
31.07.73
10.07.72
22.11.71

13.06.72

0,06
0,06
0,08
0,12
0.12
0,06

02.07.71
06.13.71
10.11.71
35.10,73
01.07.71
30.04.71
13.07.63

C6.0T.71
10.01.73

27.19.73
13.07.71
1T.W.71
13.07. «a

M.T1
1Í.C4.TS

37.lif.tS
1Í.W.T1
17.W.71
IJ.CÍ B

<0

,  1.0
Banco Mineiro do Oeste ...
Banco Nacional M. Gerais ,¦ganco Nordeste l.°
Banco Português do Brasill.o
Banco Real 
Banco Real de Invest ....
Banco de Santos l-a
Bardella Ex.--•-'- Ex»

71

71
S 72
S 71

71

71,
S 71
"" 

71
71
71

S 71
S 72
S 71
S 71
S 72
SM .
ST 72
S 72
S 72
S 73
S 72
S 72
S 72
S 71

li 72
S. 71

72
72
72
72
72
72
72
72

15.05.7- 0.10 jj.04.70 34.04.70 13.WW

Belgo Mineira'Borghoff ••••••••*••
..Ex.

S 72
S 72

S 72
71
71
71

Bradesco
Bradesco de Investimento . I

.jl-Brahma 1.°
Iras. Energia Elétrica „..1.°
Jrasileira de Roupas Ex,

si •Brásilwagen 1°.
Brasmotor Ex.
Brnspla ••••••#••"••• ••sEx.
Brasval .....4.°
Bundy Tublng ...Ex.
Cacique Café Solúvel l.o
Café Brasília 
,Café Dlnamo  Ex.
vCarioça Industrial ....... Ex.
Casa José Silva ....,..,. Ex.
Casa Masson  Ex.
Cosas da Banha  Ex.
CBUM, 
CBV ..  2.0
Cemig-i ••  1°
Oépaima
Cervejaria Brasília ......

Cervejaria Polar ...
»' <!ica 

í_ Cimaf ......... ....
Cimento Ara tu .....
Cimento Cauê 
Cimento Gaúcho ....

_

S 72
S 72

71
S 71

71
71

T 71
71

S 72
~ 

71
70
71
71
71

"S71

S71

Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

J aClmento Itaú 
£, XSmento Paraíso ...
g CESP 
-t Cobrasma 
,.i<tolorado RQ

l Com. Borda Campo
ü*'CAnsul 

! <Ebrdelro Guerra ...
jCcçipa

É >_-.„„ 
a», XL T. Vasconcellos ....

Distribuidora Ipiranga
Docas Imbituba 

.. .Docas de Santos 
Dona Isabel

"^'Dona Rosa
(V Dreher •"••.'¦

JX Ducal Roupas 
to1 Dulcora ..«•'

Duratex 
Ecisa
Equipo 
Eletrobrás

B Eletroniar
C iSmbrayá >•••
rt Ericsson 

Estrela
Eternit 
aicatex,"-« í&cposlçao •„•¦•;"

Ji ffáb. Nacional de Vagões
£t Bábrlca Henaux
. , ,Ferbasa',!k'Fertlplan 

Fertisul 
Ferragens Brasil

7 ferreira Guimarães ....
i.«*erro Aço Vitória 

ferro Brasileiro
ílat Lux.

inanciadora Bradesco ..
,1(1, Catag. Leopoldina
Força e Lur Minas Gerais

¦ Força e Luz do Paraná ..'TlTord Brasil ••••••••*•••••

l.o
Ex.
2.o
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

71
71
71
71
71

S73
70

S 71
71
71
71
71

25.08.72
20.09.72
26.06.72
15.05.71
22.06.71
01.09.72
18.09.72

27.04.73
30.08.71
14.06.72
10.07.71
27.01.73
17.01.71
15.09.72
30.06.71
03.07.72
17.07.71
17.07.71

.07.72
10.08.73

.08.71
01.09.71' .07.71

17.07.71
03.01.72
24.07.71

.07.71
26.10.71
25.08.72

.07.71
20.10.71
06 07.71

.07.71

12.07.71
31.07.73

31.07.72
26.10.71
28.07.71
26.07.72

09.10.71
24 11.71
31.07.71
01.11.71
24.01.72
01.07.72
15.01.72
05.06.72
25.10.71

11.11.71
06.09.71
10.10.71
17.10 71
25.09.72

13.06.72
02.10.73

.06.72
15.06.72
06.09.71
19.05.72
03.09.72
16.11.72
01.09.71
15.05.72
10.04.72
06.11.72
26.06.72

.03.73

0.10
0,06
0,04

0,06
0.13
0,06

0,10
0,03
0,06
0,04
0,08
0,10
0,09
0.08
O.0S
0.06
0.0?
0,03
0.08
0.06
0,08
0,12
0.06

0,06
0,06
0.07S
0.06
0,10
0.06
0,06
0,06
0.06
0.05

0,08
0,08

0.06
0,08
0.12
0.13

0.06
0.08
4,06
0.11
0,11
0,12

0,12
0,08

0.06
0.12
0.12
0.12
0.11

0,06
0.06

042
0.11
0.12
OM
0,10
0.03
0,09
0,05
0,06
0.10
0.11
0.08

30.07.71
13.08.71 12.09.71 15.W.71

S„í
1!4
l:S
J-0
lí<
ISS
lá

1U4--KWsa
53;»

M.CT.T1
W.ÍI.T1
M.tt.Tl
95.M.T2M.re.tt
J»,N,T1

3«.ft4.Tl

SS.11.71
».06.7l
«.IB.7J
«1.10.71

K.OT.71

Jo.64.71
13,05.72

EMPRESA

15.06.71
08.09.71
11.06.71
22.05.70
08.04.73
30.08.71
13.07.71
08.07.71
21.12.71
01.07.71
01.09.72
18.02.71
24.06:71
34.06.71
08.11.71
39.10.71
11.10.71
28.12.70
35.02.71
10.13.70
25.11.70
38.04.73
05.07.71
29.01.71
38.13.71
18.05.73

12.11.71 .
03.11.71
17.08.71
34.06.71
30.06.71
03.03.70
30.08.72
20.08.71
19.10.73
11.09.73
28.08.73
18.10.71
10.04.70

«U0.71
19.08.72
08.09.71
35.10.67
15.03.71
08.10.71
03.08.69
23.06.71

09.10.73
13.06.71
09.06.70
08.09.71
26.09.71
05.06.71
17.02.72
09.08.7i
03.07.71
12.04.73
20.07.71
31.03.71

12.10.71
17.02.72

M.05.73
17.06.71
04.05.70

31.06.71
30.09.71

u.pr.n
14.1CU

07.04.7t 9S.ti.TS

IO.07.71
37.13.71
30.07.71
29.11.73
U.03-71

05.07.71
36.11.71
23.11.71
05.11.71
20.01.71
25.08.71
11.U.TC
19.04.71
26.07.73
23.08.71
29.01.71
04.01.73
25.03.73

. 15.12.71
06.01.73
W.08.71
09.07.71

01.08-73
30.08.71

08.W.73
26.10.71
20.04.70

05.11.71
19.07.73
11.10.71
16.11.67
03.06.71
01.11.71
03.08.69
29.06.71

25.10.72
13.08.71
15.08.70
20.09.71
08.09.71
09.08.71

01.08.71
12.C8.73

27.10.71

».«.n
S7.W.T1
17.WJ1
38.tt.TI
1J.Í4.U

05.W.71
S3.13.Ti
J1.W.T3
ÍI.11.71
30.C-.T1
S5.W.11
11.01.71
W.W.71
38.W.TJ
31.W.T1
W.CO.T1
W.C-.T3
33 .«.13

15.ffl.TJ
W.SS.T3
31.ffT.Tl
CS.C8.71

JC.tff.Tt
3U.CS\Usr.n.n
0T.lff.Tl
3S.lt.71
1T.C8.T»

W.tS.Tl
W.W.T1
«.n.Ti
13.0B.R:
lo.ffT.n
3C.11.T.
2.1 ÍT.W
se.íT.n

.11.TI
.«.TI
07.TO
.10.71w.n
ÍT.T1
.«.T»

C8.T3
-»T.T3
.C8.T.

ia
}*J
I:S
.nis
sil
í:l*
1.1
1-5v»
l!í

lia»
3:T»is ao
ld
1-.5
ltl
4:1
5:1
1J4

«4:VW

I.J
W
s^T
taws*
1.4

S3-.WVs
1:1

J1A">
T35
lí4

13;1»
l:«l
sa»

tt;tw
ia
:.n "
in»
l^

*f.í:'.«9
l!4
13

&n
3;4
s^sa
SM

JSd»
s$m
33
l!4
líl
33»
ia

ST.04.T1i«.e*.n
4W.CU.»
it.M.n
«1.0Í.T1

31.M.W
«tf.«4.T3

«*.(lí.«9
IT.tS.7_
ü .11.71
<tf.#7.Tl
«l.M.TS
u.re.Ti
«.«.TI
«.ll.Tl
SS.M.T1
11.1*.TI
».12.TOlí.er.e»
ií.lí.Tê
».ra.M
st.04.n

SS.41.T1
SS.C_.T3
S».(*.T1

Sí.ll.Tl•.í.ll.S.
1T.06.T1
S*.W.T1

Sí.ll.Tl'
X».í*.Tí
flS.flí.W
U.M.T1
Tl.Oft.T3
SS.«.T1
«.li.ví
3».N.«
SS.tS.Tl
».16.T1
1».«.T1
«,».T1
S*.M.T1
St.AS.TI

lí.07.71
S8.06.Tl

SÍ,<I5.7S

ST.04.71

Í1.U.T1

«.02.71

I3.ii.Tl
W.1I.71

ir.07.eii
11.IS.70

IT.0T.T1

tS.01.71
SJ.6J.Ti

4.11.»
K.C7.T1
SS.M.Tl

ll.16.Tt
SS.W.TJ
«S.06.T1

SS.N.T1 S1.U.T1

3:10
1:4
1-3
1:4
7:20
1:3

89:100
33,3:100

1:5

6:15
1:6
1:4

113:10»
1:5
1:4

são
1:1

7:3
23
1:1
1:4
13

16,7:100

ísl?»
1:5
1:5
1:5
13
1:5
3:10
1:5
1:4

Í55
1:4
3:23
i:S
1:3
2:5

1730
13

1:1
1:10

335 '

1.-4
33
3:20
13
13

11:100
13
3:11
13
13

13

tLTIMO DIVIDENDO ULTIMA SUBSCRIÇÃO ÚLTIMA BONIFICAÇÃO

Período .Data
dlstr.

Valor Age Data
. inicio

Dato Proporção A_e | Date JProporçSo
Encer. | tateio

Tupy

*.«.T1

«.«.TI
».«t.Tl

M.04.»
81.f7.Tl
1S.04.TJ
3K.er.Tt

K..05.T2

S8.06.T1
W.08.T1

«J.ns.Ti
li.Oí.Ti

«:l«l N.J0.89 —

16.tl.Tl
31.08.T3

Ex.
2.0
2.o
Ex.
l.o

Ex.
Ex.
l.o
Ex.

l.oEx.
Ex.'Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.

Ex.

Ex.

Ex.
l.o

Ex.
Ex.

l.o
l.o
1.0

71
S71
S71

71
S71

70
71

S71
71

"S7Í

71

71
70
71
71
71
71

71

71

: 
"¦ 

7i
373

71
71

S73
871.
S71

28.08.71
03.07.72
02.06.71
03.07.72
10.11.71

01.11.71
04.09.72
20.01.71
30.06.72

30.09.71
01.08.72

08.06.73
23.11.71
38.07.72
15.05.71
15.03.72
31.07.71
03.07.73
23.03.72

11.09.73

01.Tl.T3

02.05.73
11.08.7)

23.06.73
«.08.71

JO.10.71
10.11.72
08.11.71

o.io
0.04
0.08
0.13
0,18

0.11
0.11
0.11
0,11

0,05
0.08

0.13
0.11
0.12
02)
0.03
0.10
0.10
0.13

0,06.

0.08

0,10
0.03

0.08
0,08

0.04
0.06
0,08

06.03.73 —
O7.04.Í9 07.04.69
23.09.71 29.09.71
29.06.69 29.11.69
23.06.73 U.07.73
03,05.71 —
TM1.71 —

19.12.71 15.13.71
16.08.71 23.08.71
24.09.71 06.10.71
11.10.71 —

15.08.70
30.11.70
10.06.71

07.W.71
12.06.71
28.04.73
05.01.72
07.06.71
14.08.73
39.10.68
23.0i.TJ
08.10.70
39.07.71
_4.0S.7O
18.09.69
18.08.71
38.06.71
04.06.71

30.08.71
18.07.71
13.10.71
01.11.69
03.11.71
30.04.71

19.06.73
03.08 71
36.06.73
28.11.71
08.11.73

07.U.T9

17.08.71
12.08.71
19.08,73
08.W.71
20.07.71
21.08.73
08.11.68
01.66.71
30,07.71

Í9.1..T!

U.C8.T3

W.flB.Tt
34.C9.T1M.n.n
W.12.T1

9...1.7.
SJ.C9.T1

».«.n
13.».T1
10.flU.T3« ca rs
w.cs.n
19.C..O
J9.11.Í9
J0.W.T3
JU.C8.T1

23.09.» 94.1# Í9

04.W.71 —

01.W.71
06.C8.T1
13.10.71

«9.11.71
28.08.71

30. w.n
C8.C9.T1
33.11.71

C8.13.T1
W.C8.T1

19.ff7.T3 U.C6.TJ

1J*Í
ítií

13
13

Ittí
1T30»
li*}
13
73»

1134
«TJ:IM

13
13
13

J_.J-:.,V

3T;5Wttst
"l3

II-.V»
33
13
13
13*
S:«
13-
13
1*

U-.M»
\ü

SJ:.V
3:1*

Í3..W

S::«
53
13
% Vi
1JÍ
13»

~\i

63J

TÍ.WI.T1
SÍ.OS.Tl
14.N.ÍS
S".«..T2
M.«S.T1
Tft.ll.TI
Í?,C*.T1
Jtt.í«.»
3H.ftt.Tifl«.«.»
SS.ÍS.T1
IT.04.»
SJ.M.TS
S».16.71

15,d..T(l
lí.IÍ.71

a,ift.Ti

W.M.R)
S9.N.T3
W.M.T1
S3.1ft.T2
39.M.8*
3P.CI..W
SS.04.tt<o:w.«
».is.»

04.0Í.TS
SS.OS.Ti
SkVN.Tl
S».Í7.T1
«.ti.n
9f.CIS.Tft
W.0Í.8Í
».U.»
^4.«.T^

S0.OS.T1
1S.0Í.T2
96.10.72

1:5
13-30

13
1:4
1:3

13
1:1
1:4
13

11:10

1:4
1:3
1:2
23

39:50
5:10

S. Paulo

SS.0T.T1 4.15
1:2

I9.06.T1 433
(6.05.70 13
IS.6J.T2 3:20
IT.M.» 13,33:100
ll.er.Tl T:20

1:5

1S.I2.T1

».f7.fi?

u.ot.et
SS.06.73
ff.0ft.Tl

l^.ot.W
93.07.72
lí.OÍ.Ti
S9.11.T1

.01.TI
99.08.70

lt.03.Tl
14.06.71

j«.íi».ti íe.n ti

13

w.oj.rs
Sí.11.78
»,N,T1
W.N.T1
Sí.f*.»
ift.0l.Tl
».«.T3
9ft.fe.Tl
ti.KVS
22,CttT>

OS.04.T3
S3.4tl.71

SS.M.Tl

.M.T3'.ft.M.TJ
15.M.T3

19:10
1:4

93.5:100
27:100
738

1:10
4:10
13
T3S
1:5
3:4
3:10
1:3
330
1:2
1:5
1:3
3:20
13
7:10
1:50

1235

3:10

3:4
1:10
1:3
13
330
13
13
0:100
13»
S30

FundtçSo
Germanl 
Gomes de Alm. Fernandes
Goyana 
Hércules
Hering •
Hidroelétrica S. Francisco
Hime 
Hindl ..•••
IAP 
Icisa •• •
Iguaçu Café Solúvel ....
Imíurtrlal Garcia 
Indústrias Gemmer
Irdúftrias Renaux 
Indústrias Villares ,
ISAM
Kelson's ••••
Ktbon
Lacta
Lanarl 
Llght 
Ltv. José Olynuplo
Lojas Americanas
Lojas Brasileiras .......
Lojas Duton »,..•
Lotas Renner ¦
LTB 
Madelrit
Mftdequfmiea 
Magnesita 
Máquinas Piratinlnga ...
Marcovan 
Manah ••••
Mannesmann ..
Melhoramentos
Mendes Júnior 
Metbla 
Metal Lev» 
Metalílex 
Metalon
Metalúrgica Barbará ....
Metalúrgica La Fonte ...
Metalúrgica N.S. Aoareci.
Metrooolltana de Aços .
Mineira de Eletricidade .
Moinho Fluminense 
Moinho Santista 
Mftveis Cimo ••
Mundial A. Couro 
Nova América 
Ornlex
Oxigênio do Brasil 
Paflsa 
Panambra
Paraná Eauinamentos ...
Paulista Fértiltaantès ....
Paulista de Força e Luz
Peg-Peg 
Petrobrás 
Petróleo Amazônia ......
Petróleo Ipiranga 
Petrommas 
Pirelli
Progresso Industrial 
Refinaria íotranga 
Refinaria de Manguinhos
Refinaria TJniSo 
RetrlgerccSo Paraná ..,.
Roupas Epson 
Santa Cecília 
Samitri
Sano
Sev. Aerofot. C, Sul ..
Siderúrgica Nacional ....
Siderúrgica Palns ,...;..
Siderúrgica Riograndense
Sifco 
Solorrico 
Sondotécnica <
Souza Cruz 
Sparta 
Sprlnger RefrigeracRo ...
Sul-América T.M Acid. .
Sopergacbrás 
Technos 
Tibrás 
T. Janer
Trogion 
Ultralar 
União de Bancos 
UnlSo de Refmadores ...
Usiba 
Usiminas 
Vale do Rio Doce ,i.....
Varig
Veplan
Vulcabrás
Walllg
White Martins
Ztvl
Beo. Agrícola M. 
Beo. Crefisul de Invest. .
Brahma de M Gerais ...
Drasiljuta 
Brasimet 
Eletrobrás ••••¦>•
Elevador Sur
Engesa
Everest
Fiação e Tecei. S. José ..
Halles Financeira ........
Halles S. Paulo v...
ITAP 
Keralux
Metalurgia Gerdau 
Metalúrgica Rio .........
Persianas Colúmbia
ProsdAcimo 
Redmpla 
Rosai Servix 
Senap
Slt ."..
SflpAVA ••••«•
Tecnosolo _;..'..
Viatarat ;.
Beo. d* Sío Paulo .......
8MQ0H •««•••••••«••»•••••

Ex.
Ex.

2.o
Ex.'
1?
29
Ex.

Ex.
Ex.
Ex.
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/Caféfoi a
da década para

pechincha
os EUA

__ .

O custo de vida nos Esta-
dos Unidos — incluindo ali-
mentos — elevou-se em 24
por cento entre 1960 e 1969,
enquanto o preço do café au-
mentou em menos de 2 por
cento no mesmo período.

A conclusão'faz parte de
um longo estudo elaborado
por técnicos do Centro de'In-
formação Mundial do Café
que, diante da minguada va.
lorização do produto no mer-
cado americano (que absor-
¦vê çuase a metade da expor-
taçâo mundial), classifica-
ram o café de "a pechincha
da década", nos EUA.

*. ACORDO MUNDIAL
Fazendo uma análise re-

trospectiva do mercado café-
elro- mundial, os técnicos do'
Centro de Informação Mun- .
dial do Café concluíram que,
nos seus doze anos de vigên-
cia. o Acordo Internacional ;
do ii Café i constituiu-se na
mais "genuína e efetiva ex-
periência" proporcionando
vantagens para os 62 países-
membros.

O acordo — afirmam os
técnicos do CIMC — criou
considerável estabilidade no
mercado cafeeiro propordo.
nando grandes suprimentos
de café. Desta forma, aumen-
tou os rendimentos do comer,
do exterior dos países em
desenvolvimento que depen-
dem em grande parte das ex.
portações de café para firian-
dar seus programas de in-
vesümento. .'Antes dó acordo, os preços
Só café variavam, furiosa-
mente e.sem controle, elevan- ;
do-se ,em tempo de escassez,
caihdp em época de exceden-
tèsV, Em conseqüência, as eco-
rlõmias dos países produtores
passavam periodicamente por
momentos de fausto e por ex-
tensas épocas de penúria.

_______ BENEFICIADO
. OB Estados Unidos sur-
gen* também como' grande-
mente beneficiados com o
acordo cujo funcionamento
ajudou a estimular as expor-
tações norte-americanas pa-
ra a América Latina, produ-
tora de dois terços das expor-
tações mundiais de café;

Em 1960 eram necessários
niíicativas vantagens para o
balanço comercial dos Esta-
dos Unidos. Além disso, o
tratado vem sendo utilizado
para assegurar um constante
fornecimento de café a pre-
cos baixos para o mercado
consumidor americano, trans-
formando-se na p.chinca da
Id-cOda.

POUCO VALOR
Já no transcorrer da dé-

cada, de ,70. os norte-ameri-
canos assistiram a uma ele-
vação do custo da alimenta-
ção que alcançou 24%. en-
quanto que o café recebia
uma valorização de apenas
1.6% no período.

Este fato, resultou em sig-
21.6 minutos de trabalho de
WH operário norte-ameríca-
no para comprar uma libra
de' café. Em 1969. este tem-
po foi reduzido para 15.1 mi-'
nutos..

PRESSÃO BAIXISTA
Diz o estudo do Centro de

Informação Mundial do Ca-
íé que "apenas um ano após
ter sido implantado, o açor-
do mostrou-se particular-
mente vantajoso para os con-
eumidóres. em 1964".

Os preços do café tinham
começado a subir em reação
à grave geada que, em 1963,
havia reduzido a produção
brasileira (na época o maior
produtor e exportador mun-
dial de café).

Diante da situação, e con-'
forme as próprias palavras
do então Presidente John-
eon os Estados Unidos agi-
i_m • "Imediatamente, em
consonância com a estrutu-
-xa do acordo, fazendo tudo
ç que era possível para as-
Segurar que o abastecimen-'
to fosse adequado. Como re-
sufltado, a alta de preços foi |
contida em.março de 1964 e
o acordo passou por ieu prl-
meiro teste sério —I ironi
«mente mantendo os pre-
ços baixos e tião deuendo
susíentd-Ios, como fora pre-
visto".

QUEDA CONTÍNUA
. Apesar do estudo do Cen-
tro de Informação Mundial
do Café afirmar que o açor-
do trouxe imensas vantagens
a produtores e consumido-
res, a verdade é que os pró-
prios números apresentados
no trabalho provam que o
Acordo Internacional do Ca-
fé, embora tenha provocado
uma ordenação no merca-
do, não significou qua'quer
vantagem para os produto-
res que.assistem à queda
Continua dos preços.•\*Os própric- técnicos do
CIMC, depois de analisarem
_f comportamento do merca-
dó mundial em relação ao
produto durante a década
passada, conduem que "em
termos reais de dólares de-
flacionados o preço de mar-
co de 1970 está abaixo do
nível dé 1965".

AIC ajudou exportações americanas
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Superprodução em 1975
O ex-Presldente da Colora-

bia, Carlos Lleras Restrepo
afirmou que 1975 será o ano
de uma crise cafeeira de gran-
des dimensões pela superpro-
dução mundial. "Ê certo que
para 1975 teremos uma super-
produção e as perspectivas fu-.
turas são lnquietantes".

O café colombiano é cotado
atualmente a 61.50 centavos
de dólar a libra, num- nivel
.considerado relativamente ai-
to, o que também é partilhado
pelos demais tipos de café do
Brasil, América Central e
África. íj

Restrepo afirmou que esta
alta dos preços "deve-se ex-
cluslvamente a um fator de
mercado como é a geada do
BrasU".

EUA SAEM DO ACORDO

Os cálculos feitos pelas au-
torldades cafeeiras indicam
que a colheita da safra ....
1973-74 diminuirá em oito ml-
lhões de sacas, o que eqüivale
à produção da Colômbia num
ano. L ¦.""-

O ex-presidente também
1 examinou as possibilidades de

que os Estados Unidos con-
tinuem no Acordo Mundial do
Café (AIC) e disse que por
enquanto elas são multo In-
certas devido à disputa com os
países produtores pela greve
decretada nos mecanismos de
seleção qus obriga a enviar
mais café ao mercado quando
os preços Ee elevam acima do
teto previsto pela Organização
Internacional, do Café (OIC)."Os Estados Unidos se retl-
rarão do AIC e é possiveL que
o façam também do convênio
do café", afirmou. Ante esta
perspectiva, restam duas ai-
ternatlvas: "fazer um acordo de
quotas entre os paises produ-
tores ou voltar à livre scompe-
tição o que seria desastroso".

' Opinou que o 'acordo "de

produtores é difícil de se fazer
respeitar por falta de contro-
le dos embarques dos países
consumidores, mas ressaltou
que de qualquer forma havia
a necessidade de uma- tenta-
tiva. (Bogotá, AP).

Café teve os menores índices de aumento
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Petrobrás:
Iraque

apoia acordo
O Conselho de Comando da

Revolução Iraquiana aprovou
o contrato concluído no dia 6
de agosto último em Bagdá
entre a Petrobrás e a Compa-
nhia Nacional de Petróleo do
Irae/ue (CNPI), segundo
anúncio da Agência Iraqula-
na de Informação. ¦ ''

De acordo com os termos do
contrato, a Petrobrás iniciará
os trabalhos Ide investigação e
de prospecção no Sul e no
Centro do Iraquepor conta da ,
CNPI e comercializará ou
comprará até quinze milhões
anuais de petróleo cru.

A zona de prospecção atrl-
bufda. à Petrobrás é de 7.900
quilômetros quadrados e o
contrato é válido por sete
anos. Se durante esse perto-
do a Petrobrás não descobrir
camadas de petróleo comer-
clallzáveis, o contrato será
anulado e a empresa brasi-
lelra suportará sozinha os
gastos das operações de prós-
pecção e perfuração. (Bagdá,
AFP). ; I 

'

Ebèrlè nega
confronto

no Gatt
O representante norte-ame-

ricano no Acordo Geral sobre
.Tarifas e Ccenérdo (Gatt).
Wllliam Eberle, negou a exis-
tenda de um confronto entre
os Estados Unidos e o Merca-
do Comum Europeu (MCE)
em relação à planejada nova
série de conversações sobre a
liberalização do intercâmbio.

Disse Eberle que as duas
partes tiveram "diálogo cons-
trutlvo,. mais que uma con-
frontação construtiva", dú-
rante a reunião anual do
Gatt, em Genebra. "Mas
não houve confrontação como
tai».. „ ; . ; • .

Os Estados Unidos e ò Ja-
pão propuseram que o Obje-
tlvo primário dos próximos
anos de negociações seja a
eliminação completa de tari-
fas aduaneiras sobre artigos
industrializados.

ILUSÕES h-
O tylCÉ não esteve no ácor-

do, dizendo que tal objetivo
\ carecia de realismo. Pontes

do Gatt disseram que o go-
verno dos Estados Unidos
compreende que! em qualquer
caso o Congresso jamais apro-
varia legislação que diminas-
se todas as barreiras adua-
neiras contra os produtos es-"trangetros.

Eberle disse numa entre-

apresamais
americanos
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O estudo apresenta, ainda
um gráfico d. preços dos
produtos consumidos no des-
jejum do consumidor norte-
americano no período 
1960-69. O gráfico baseia-se
em levantamento de preços
efetuado pela Repartição de
Estatística do Trabalho dos
Estados Unidos e motra que,
de todos os produtos consu-
midos no café da manhã, o
café é o que obteve meno-
res índices de aumento.

AINDA O ACORDO
Ao analisar a situação, atual

do mercado, os técnicos do
CIMC levam em considera-
ção a possibilidade de uma
ruptura do pacto entre con-
sumldores e produtores.

Segundo a conclusão a que
chegou o estudo, caso o sis-
tema de controles utilizado
pelo Acordo Mundial do Ca-
fé seja abandonado "advirá
uma tremenda onda de su-
perprodução de café. como
sempre ocorreu no passado, e
mais uma vez 20.500.000
pessoas das áreas subdesen.
volvidas ou em desenvolvi-
mento do mundo que vivem
do café sofrerão um longo
período de baixa de preços e
opressão econômica".

O que o estudo, infeliz-
mente, esqueceu de conside-
rar é a atitude dos produ-
tores que, reunidos no cha-
mado Grupo de Genebra, já
pensaram e colocaram em
prática uma solução alterna-
tiva: o controle dos estoques
mundiais através da progra-
maçãp do cultivo e mesmo
da aquisição de excedentes
de safra, a fim de impedir
uma oferta excessiva. E que,
diante do alto nivel de uni.

dade que vem sendo alcan-
çado dentro do grupo, aos
produtores somente Interessa
agora um acordo que mante-
nha os preços em níveis
reais. '

Nas negociações de Abid-
jan. entretanto, os represen.
tantes dos países produtores
não estão esquecendo que o
café é apenas um produto,
Integrante de economias ex-
tremamente frágds como a
dos paises em desenvolvimen"
toe. ao mesmo tempo, extre-
mamente dependentes do
consumidor norte-americano,
O pacto de Genebra poderá
resolver a questão do café
em si, mas a importância do
capital americano na econo-
mia destes países poderá se
fazer sentir, através da pres-
são em outros setores da eco-
nomia. Não é de uma hora
para outra que estes países
poderão pôr em prática atos
de rebeldia, ignorando possí.
ve is conseqüências em ter-
mos de uma revarrche ameri-
cana. • ,

De qualquer forma, tam-
bém deve ser' levado em con-
ta que o maior ato de rebel-
dia até agora cometido por
um país produtor (a desvin-
culação dos preços do produ-
to brasileiro das cotações es.
tabdecidas pela Organização
Mundial do Café), não trou-
xe. aparentemente, qualquer
conseqüênria desastrosa, uma
vez que a própria OIC vem
mantendo as cotações brasi-
leiras acima mesmo do pre-
ço pretendido para janeiro de
1973. que seria de 58 centavos
_. dólar por llbra-peso. A
cotação atual é de 58,70 cen-
tavos por libra-peso.

Vista à imprensa, em Gene-
bra, que todas as partes con-
cordaram em realizar -uma
conferência ministerial se-
tembro próximo para fixar ae
condições de uma "segunda
série Kennedy".

DECISÕES |
A 28." reunião do Acordo

Geral sobre Tarifas e Comer-
cio (Gatt) terminou em Ge-
nebra seus trabalhas prepara-
tórios da próxima reunião ml-
nisteria. em setembro de 1973
que terá por objetivo a solu-
çâo de vários problemas co-
merdals entre os países de^
senvolvidoB e subdesenvolvi-
dos.

Entre as decisões mais im-
portantes, debateu-se a con-
cessão de preferêntíae gene-
ralizadas e não recíprocas
lnsütuidas em 1971 pelo Mer-
cado Comum Europeu (MCE)]
em favor dos produtos aca-
bados e semi-acabados dos
paises em desenvolvimento.

A reunião preparatória) de-
cidiu o seguinte:

— realizar uma reunião
cm nivel ministerial de 80 a \
110 paises em setembro de

1973 para abrir a negociação
comercial Internacional que
deverá estar conduida an
1975;

— a reunião de setembro
terá por objetivo designar um
comitê de negociação e forrhu-
lar as diretrizes para os tra-
talhos desse comitê;

— criação de um comitê
de preparação das negocia-
ções; a convocação desse co-
mltê estará a cargo de Oli-
vier Long, j diretor-geral do
Gatt após consulta às de-
íegações;

— as renegociações entre
o MCE ampliado e seus par-
ceiros comerciais se abrirão a
primeiro' de março de 1973;

— o novo presidente do
Gatt é a Embaixador Patel
(índia) e o novo presidente
do \ conselho do Gatt é o
Embaixador Hideo Kitahara
(Japão). ¦•¦-',

PREFERENCIAS
O Parlamento Europeu

reiterou o desejo de qip o
MCE ampliado — primeiro
importador de produtos de ba-
ee e principal mercado para
os paises em desenvelvimen-
to — favorecesse ativamente
& conclusão de acordos inter-
nadonais por 

"produtos 
para

regular o comércio de mate-
rias-primas as quais a comu-
nldade deveria aderir como
tal. (Genebra, AFE, ___,

Mais dois pesqueiros norte-americanos foram apreendi-
dos pela Marinha do Equador por operarem sem autoriza-
ção em águas territoriais de 200 milhas: CHrof San Diego e
W-ster. Os barcos foram levados ao Porto de Salinas onde
estão atualmente outros dez pesqueiros capturados em águas
nacionais, um canadense, e nove norte-americatios.

O mini-tfo do __rterior afirmou que a aprovação pelo
Congresso norte-americano de _ma emenda que protege os
pescadores alentou1 "a pirataria pesqueira em nossa zona
marítima, em flagrante .violação da soberania nacional".¦; PffiATA-UA: PESQUEIRA

Depois de afirmar que. a emenda aprovada pelo Con-
gresso norte-americano e sandonada pelo Presidente Nixon
— qué estabelece represálias econômicas para oe países que
apresem pesqueiros dos Estados Unidos — estimulou a pi-
rataria pesqueira, a eliancelaria espreascíp que a atitude dos
pesqueiros norte-americanos contrasta com1 a de' outras em-
barcações estrangeiras que realizam normalmente suas atl-
vldades de pesca, após cumprir' os requlstos legais estabe.
tecidos para tanto.

O gabinete equatoriano realizou ontem uma sessão ordl-
nária, mas que despertou expectativa. Contudo nenhum co-
municado íol emitido com rdação ao problema. O reinicio
da chamada "guerra do atum" coincidiu com ó começo da
temporada' de pesca e se registra poucos dias depois da
aprovação da emenda que protege os pesqueiros norte-ame- -
ricanos. O governo equatoriano e o comando da Marinha
reafirmaram, contudo, que prosseguirá a ação contra as em-
barcações que pescam sam permissão.

OPINIÕES
Três Jornais peruanos quallflcaram.de. «tatlnüdatório",

"prelúdio de ofensiva contra a soberania" e "interferência
na política'interna" a incursão de barcos pesqudros norte-
americanos em águas do Equador. )¦" - •.

La Prensa: diz que «exatamente no momento em que to-
da a humanidade está preocupada com a preservação dos i
mares e suas riquezas e que os países desenvolvidos falam
de ajuda às nações pre-industrials, a lei pesqueira norte,
americana que ampara os piratas, contradiz essas atitudes,
além de se constituírem uma violação dos direitos alheios".

Expresso define a situação como um "prelúdio de ofen.
siva contra a soberania dos países desta região da Amé. .
rica Latina. Com a ação soberana do Equador frente ato-
cursão dos barcos norte-americanos, inida-se uma prova de
força que o governo de Richard Nixon enfrenta com a opção
de aplicar uma medida que não há de ficar sem resposta
por parte dos países da Costa do Pacífico".

Correo afirma "que as operações maciças de pesqueiros
norte-americanos não ê dâusula e revela uma decisão do
mais alto nivel político. A situação tem um claro sentido
intimidatório com vistas aos países asiáticos e africanos, que
certamente irão apoiar a tese latino-americana". (Quito e
tlma-UPI e AP.)

Paz no Vietnã reduz
"superavif í do Japão

Um acordo de paz do Vietnã reduzirá o superfl.it
do balanço de pagamentos do Japão em mais de um
milhão de dólares ao ano» de acordo com relatório di-
Évúlgado oritemíeb Tóquio.' O. Estados U-ddos, por;.súa;
vez, iriam aumentar seu balanço de pagamentos em
3.600 milhões de dólares por ano.

Ò relatório ressalta, entretanto, que os efeitos emer-
girão lentamente não sendo esperado um súbito impac-
to nas economias do Japão e dos Estados Unidos. As
exportações japonesas para os países do sudeste asiático,
em conseqüência da guerra do Vietnã, totalizaram 400
milho, de dólares em 1970. Tais exportações serão
praticamente eliminadas com o fim da guerra.

Formosa. Hong Kong. Tailândia, Filipinas e Coréia
do Sul serão duramente atingidas pelo corte nos nego-
dos especiais norte-americanos, Informou o relatório.
Tais négódos os vêm ajudando a adquirir poder eco-
nônimo. Espedfica, entretanto, que a situação é dife-
rente em relação ao Vietnã do Sul que depende ampla-
mente dos negócios norte-americanos.

O relatório afirma que os negócios dos Estados Uni-
dos têm sustentado a economia sul vietnamita, cujo Pro-
duto Bruto Nacional aumentou numa taxa anual de
4,4 pòr cento nos últimos' anos. Diz também que a
desfavorável balança de pagamentos dos Estados Unidos
causada pela guerra do Vietnã foi de 2.130 milhões de
dólares em comércio visível e de 1.520 milhões de dó-
lares em comércio invisível no ano financeiro de 1970.

Entreianto, a paz no Vietnã não ajudará a econo-
mia norte-americana imediatamente, porque os Estados
Unidos terão que despender uma ampla soma para co-
operação econômica a . países do sudeste asiático.

REDUÇÃO DE EXPORTAÇÕES
, O Japão está em vias de aplicar leis que reduzar

às exportações num esforço para evitar uma nova re-
valorização do iene, afirmou uma fonte comerdal. To-
shio Nishfrvaki, Conselheiro do Ministério do Comérdo,
disse numa entrevista coletiva que inicialmente, as ex-
portações dé 19 itens serão reguladas a partir do pró-
xirno mês, com o objetivo de reduzir o superávit co-
merdal para 1 milhão de dólares ao ano.

Negociações já foram inidadas com as indústrias
locais, que terão que relatar no final deste mês em que
termos planejam voluntariamente dirainuir suas expor-
tações. Se elas se negarem, o ministro poderá fazer
cartéis de exportação ou ordenar seu controle, afirmoi-

CRESCIMENTO ECONÔMICO
Fontes bancárias de Tóquio informaram que o Japão

está se dirigindo para um novo período de rápido cresci-
mento, mas será necessário que diminua suas exportações.
Afirmaram que para o primeiro período de 18 meses a
maioria das firmas japonesas está registrando aumentos
nas vendas brutas e nos lucros líquidos.

A Bolsa de Valores vem crescendo,-com a média de
mercado aumentando a um nível de 4.600 contra pouco
mais de 2.100 no inicio do ano. Os preços aumentaram_a

wmmmmmm^ÊmmmtwmmmÊKmtmmmm

__________———

um nível recorde devido à especulação de uma época de
fácil melo circulante.

O governo revisou suas estimativas de crescimento
econômico real para este ano financeiro (termina em mar-
ço) com um aumento para 9,5 por cento dos 7,2 por cento
previamente previstos. O Banco Dailchl Kangyo estima
que o crescimento real crescerá rapidamente para cerca de
12 por cento ao ano. O Banco do Japão já está preparado
contra o rápido crescimento dos preços de atacado e o crês-
cimento de número de notas em circulação.

Fontes industriais Informaram que a cartelização e a
menor carga de Interesse têm sidb os principais fatores
responsável- pdos bons resultados de muitas firmas. Aço,
química, têxteis sintéticos e outras indústrias tem se bene-
ílciado substancialmente de um declínio nos preços das
matérias-primas importadas. As reservas externas do Ja-
pão aumentaram cerca de 10 bilhões de dólares nos últimos
sete meses de 1971 e continuaram a crescer depois disso.

O influxo de dólares expandiu grandemente a liquidez
doméstica e trouxe facilidades de condições monetárias
sem precedentes na história do pais. Parte do dinheiro
íol canalizado na especulação da Bolsa de Valores, da
qual os industriais japoneses também absorveram fundos
através de novas emissões de capital.

O Japão também já tomou diversas medidas para in-
crementar as importações e diminuir as exportações para
reduzir o superávit comercial. O governo planeja apresen-
tar um amplo orçamento nacional para o próximo ano.
Mas muitos economistas japoneses acreditam que o progra-
ma será insuficiente para restaurar o equilíbrio externo
econômico e que algumas medidas drásticas, como a re-
valorização do Iene, serão necessárias para deter as ex-
portações japonesas a um, nível aceitável para o resto do
mundo. (Tóqulo-Reuters).

Reflexões
MAURO RIBEIRO

SAO PAULO (Siir-ursal) — O presidente da or-
ganização mundial Volkswagen, Rudolf Leiding,
anunâou em Wolfsburg que' a empresa, tem
planos de duplicar a capacidade de produção de
sua filial brasileira. Isto significara uma fabri-
cação de 600 mil unidades, aproximadamente,
até 1975, o que asseguraria a Volks brasdeira
uma participação de 60 por cento do total de
autoveículos fabricados naquele ano -- l mi-
lhão — segundo previsões do sindicato do setor.

O fato não constitui novidade maior, em-
bora sua revelação por fonte tão autorizada un-
plique na confirmação de planos já conhecidos
exfcra-oficialmente e passe a .ser encarada co-
mo a palavra última e definitiva a respeito. Ex-
celente para o Brasü que seu crescimento eco-
nômico suscite decisões .empresariais de vulto,
como a anunciada por Leiding. Mas, antes que
a euforia atue como elemento inibidor de ne-
cessárias reflexões em torno das repercussões
de tão ambicioso plano de expansão, torna-se
imprescindível situá-la dentro de um contexto
específico do setor e do quadro geral da eçonc-l
mia brasileira nos próximos anos.

É conhecida á capacidade de resposta do
setor automobilístico aos desafios de demanda
impostos pelo espantoso boom nacional. A ca-
da uma das empresas integrantes desse setor
sobram recursos e disposição orientados exa-
tamente para reforçar o impulso com o qual
vão ampliando seus compromissos e interesses
no País. Todas elas estão vivamente empenha-
das em consolidar suas posições no Brasil, ai-
ternativa maior e, melhor (seria umea, a médio
e longo .prazos?) para seus captais, de investi-
mento Quer dizer, à decisão da Volkswagen
se seguirá a resposta das demais empresas, par-
ticularmente Ford Brasil e General Motors, re-
sultando numa expansão global ão setor reai-
mente espetacular. > :

. O que isso poderá provocar? A primeira
vista, sobretudo reflexos sociais e econômicos
positivos. Mas somente isso? Quero dizer,, nao
poderia esse impulso vertiginoso da capacida-
de de produção das fábricas brasdeiras gerar
reações adversas, se não orientado e canalizado
de acordo com os objetivos maiores, da política
econômica nacional nos próximos anos?

Hjj O aumento das exportações constitui o su->

porte básico da programação econômica do País

para o futuro. Está todo mundo consciente dis-

so, não apenas porque os responsáveis pela
economia nacional o disseram e proclamaram,
comprovando já reiteradas vezes. Mas porque
se afigura elementar, mesmo aos olhos mais
leigos. Se há consenso, portanto, em relação a

matéria, nada mais razoável que esperar que o

programa econômico contemple como impres-

cindívei, merecedor de todo e qualquer esforço,

o incentivo vigoroso ao comércio do Brasil com

o exterior.

É nesse quadro de dependência nacional às
exportações que devem se situar os projetos in-

dustriai- de vulto, como os existentes na área
automobilística. Não se conceberia de outra ma-
neira a aplicação direta' de recursos que até
1975 atingirão 500 milhões de dólares (somen-
te no setor terminal) com o objetivo restrito
de atender à demanda interna, demanda esta

que, é certo, apesar de longe ainda de alcan-

çar níveis respeitáveis de satisfação, tem de
ser coberta gradativamente, ou melhor, propor-
cionalmente à capacidade da Nação de auto-
sustentar seu crescimento, sem crises. No ba-
lanço de pagamento, sem artificialismos na for-
mação de agentes de compra — enfim, sem in-
duzir à expansão do contingente dos que "aper-

to o cinto mas tenho carro".

A insistência com que o colunista tem fa-
lado do assunto exportação.não constitui üm
exercício monótono da repetição pela repeti-

ção. Origina-se tão-somentè de reflexões preo-
cupadas ante o deslumbrante horizonte de

^escmentoJas.fábri^aSjjwten^

pelas renovadas decisões de investimentos
anunciadas por seus dirigentes, que-esquecem
ou omitem, entretanto, o elemento primordial
para a Nação de tais projetos expansionistas.

A sinceridade, quando expressa por meias-

palavTas ou por palavras rebuscadas ou muito

pensadas, começa a sofrer o necessário descon-
to. Exatamente assim pensei eu ao ler na ata
da recente assembléia geral da Ford Brasil què
a fábrica de motores em construção no Muni-
cípio de Taubaté, em São Paulo, tem "boas pos-
sibilidades de exportação". Onde fica a verda-
de? Boas possibilidades de exportação ou sua
construção está condicionada à exportação, ga-
rantida a pelo menos 50 a 60 por cento de sua
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produção de motores?

Se não houve modificação no objetivo há-
sico do projeto — e dificilmente com isso con-
cordaria o Governo — deve ter sido uso inde-
vido do vernáculo pelo redator da ata. E se o
redator tiver falado a verdade? Compreendam
agora a origem dessas reflexões preocupadas.
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Internacional,

Incidente
BERLIM. BONN, EBANCFORT,
HAMBURGO — Um dispositivo
automático instalado na fron-
teira da República Democrú-
tica Alemã (RDA) com a Ale-
manha Ocidental disparou
ontem e atingiu um homem
no momento que tentava íu-
gir para a República Federal
da Alemanha, segundo iníor-
macfies^da policia desta capi-
tal. Essa incidente transfor-
mou-se^no cçntro da atual
campanha eleitoral da RPA."Com? podemos assinar um
tratado,que regulará as rela-
ções entre os dois 'Estados, se
alemães estão sendo assàssi-
nados na fronteira? perguri-
tou o líder democrata-cristão,
Rptiner Banzei, ao. Ministério
das Relagões Exteriores da
RFA. Os lideres do Partido
SoclaliDfemocrata, que gover-
nam atualmente a RFA repü-
caram/imedíatamente: "Apa-

relhos automáticos que dispa-
ram balas, alambrados e cara-
pos minados na fronteira são
encontrados em todas as par-
tes do. mundo, como provável
evidência de 20 anos de con-
frontação e. malogro político,
disse o ministro das Relações

i

entre as duas
Egon Franke.

Alemanhas.

Portugal
¦ Marcelo Caetano qualifi-
cou ontem de "sacrilégio" a
eventualidade de negociações
com os movimentos de liber-
tação- africanos. Rejeitou
também qualquer decisão das
Nações Unidas sobre a África
Portuguesa, "e declarou aps
portugueses, que devem es-
perarVüma ofensiva coorde-
nada das atividades terroris-
tas na África e manobras di-
plomátteas' contra 'Portugali

O pronunciamento do pre-
mier fól através da televisão.
Caetano afirmou, categórica-
mente, que o pais não nego-
ciará a cessão de seus terri-
tórios portugueses na África,
"parece que no Conselho de
Segufança_das_^íações Uni-
das, os Estados africanos se
propõtoi agora a convidar
Portugal para negociar com
os terroristas a cessão de
nossas províncias de Angola,
Guiné Portuguesa e Moçàm-
bique". O primeiro-ministro,
finalizando, disse que seu
pais rhànterá com firmeza e
energia sua política de reter
os territórios africanos como
"Estados autônomos".

Quarentena
CABO KENNEDY (AP —

UPI ~» UH) — Os três as-
tionaufes da Apolo-17 co-
meçaraiji ontem o regime de

quarentena que durará três
semanas até o lançamento
do úítüno vôo programado
pelos Estados Unidos à Lua.
Esse isolamento restringe ao
máximo seus movimentos e
contatos para anular o risco
de exposição ou contagio de
doenças, que poderiam adiar
o lançamento dt última nus-
são da série Apoio, prevista
par» o próximo dia 6 de de-
zeipbro. A.••¦}*A .U.

Os' .astronautas, Éugene
Cemani Ronald. Éveng e
Harrison "Jack" Smith, e a
tripulação de emergência es-
tão restritos a três áreas do
centro espacial de Cabo Ken-
nedy: alojamentos, edifício
de treinamento e a platafor-
ma de lançamento. Farão
também algumas viagens a
uma base aérea próxima,
para .comprovar a capacida-
de no manejo de aviões a
reação. Apenas 109 pessoas,
a maioria instrutores e pes-
sodTíestacadõ~nã zona, 'es-

tão autorizados a trabalhar
diretamente, com os astro-
nautas pois fizeram unia sé-
lie de testes para veriticar
seus estados biológicos.

Fracassa

atentado

em Goncepci• ron

CONCEPCIÓN, SANTIAGO — Dois estudantes foram gravemente feridos ontem
pehs disparos feitos por elementos (presumivelmente de extrema esquerda) que
tentaram assassinar, na cidade de Colonél, 30 quilômetros oo norte de Con-
cepción, os candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade de Concepción,
Carlos Vou P/m» e Lorenzo Gonzalez, respectivamente, ambos apoiados pela
Frente Universitária, oposicionista.

Segundo informações da Polícia de Concepción, a reduzida guarnição po-
licial de Colonel, que acorreu ao detonar dos disparos, não foi suficiente para
conter os extremistas que, além de atingirem várias outras pessoas, deixaram

gravemente feridos os jovens Alberto Sanhueza, de 14 anos, e Hector H. Rodri-

guez. de 22, que foram internados em estado grave no hospital local. Ignora-

vase, até as últimas horas de ontem, o número exato de pessoas atingidas

pelas balas perdidas e a gravidade de seus ferimentos.

DETENÇÕES — Informou-se ainda que o corpo de carabhêhas <fcf*Y*

grande número de pessoas suspeitas de pertencerem oo grupo extremista res*

ponsável pelo atentado. Ao mesmo tempo, os autoridades locais solicitaram

urgentes reforços ao quartel-general de Concepción.

É sabido que a Universidade de Concepción, Centro de Estudos Superiores

daquela cidade industrial do sul do Chile, encontra-se há vários anos dominada

por elementos do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR),

VIAGEM — Roberto Otaequi, diretor do Departamento de Protocolo da

Presidência da República do Chile, embarcou ontem para os BstadàS Unidos

com a finalidade dé ultimar junto às autoridades das Nações Unidas oi detalhe»

da visita de Salvador Allende.

Saigòn une-se à negociação secreta
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SAIGON, PARIS, WASHINGTON,
MOSCOU, HANÓI — Os esforços
destinados a encerrar o conflito
vietnamita atingiam ontem üma
etapa considerada pelos observa-
dores diplomáticos como de suma
importância com a viagem dos
principais negociadores dos dois
Vietnãs a Paris e a confirmação
da presença de Henry Kissinger
na capital francesa ainda esta se-
mana, com a finalidade de elabo-
rar um acordo final de paz.

O órgão senii-oficial do Viet-
nã do Sul, o Tin Song, anunciou
ontem que o governo sul-vietna-
mita. participará das entrevistas
secretas entre os Estados Unidos
e o Vietnã do Notre, em Paris. O

Çrincipal 
assessor do Presidente

hieu, Hoang Duc Nha, deverá
embarcar hoje para Paris e a de-
cisão da presença sul-vietnamita
nas negociações secretas foi toma-
da conjuntamente por Washington
e Saigon. O negociador máximo do
Vietnã do Norte, Le Düc Tho, dei-
xou ontem Pequim e pernoitou em
Moscou, devendo seguir também
hoje para a capital francesa.

PRESENÇA DE SAIGON — Hoang
Duc Nha, que deverá represen-
tar o Vietnã do Sul nas conversa-
Ções secretas entre Kissinger e
Duc Tho, é, além de porta-voz da
presidência, tambép o principal
assessor de Thieu e seu secreta-
rio particular. O Tin Song, anun-
ciando a participação de Duc Nha
nas conversações secretas, diz que
os Estados Unidos deverão fazer
uma gestão junto ao Vietnã do
Norte no sentido de que a pre-
sença de Saigon seja aceita. Até
ontem ignorava-se a resposta dos
nòrte-vietnamitas. O jornal diz
que, todos os esforços de Saigon
tentando negociações secretas com
Hanói fracassaram porque os nor-
te-vietnamitas "jamais admitiram
a realidade dè um governo legal
e constitucional no Vietnã do
Sul". O Tin Song, entretanto, mos^
tra-se otimista agora, dizendo
que "neste momento as esperan-
ças são maiores, visto que ô lado
comunista já não exige a elimina-
ção do regime de Saigon e a des-
tituição imediata do Presidente
Thieu antes de qualquer
discussão relativa ao futuro poli-

tico do Vietnã do Sul". Ontem o
Presidente Thieu conferenciou
durante 25 minutos com o émbai-
xador norte-americano Ellsworth
Bunker. , A

KISSINGER E THO — Ronald
Ziegler, secretário de Imprensa da;
Casa Branca, disse ontem que "é;

razoável esperar-se um encontro"
entre Kissinger e Le Duc Tho ainV.;,
da este fim de semana", fazendo
a.ressalva de que "a data efefí:..
va dá entrevista poderá, entretan-v
to, adiar-se um pouco, talvez até,
os meados da próxima semana". >

Le Duc Tho, como é habitual;;•
esteve em Pequim e está em Mos-?:
cou antes de dirigir-se a Paris.-
Nada foi.revelado do teor de sua
entrevista, tendo a agência noti-;
ciosa chinesa Hsin Hua assinj
apenas que o "contato foi Mt!
cordial e amistoso".

mm-
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Israel quer relações diplomáticas
com os Vietnãs do Norte e do Sül

EUA bombardeiam 333 vezes o Vietnã do Norte

JERUSALÉM — O Ministro das Rela-
ções Exteriores de Israel,'Abba Ebán.
afirmou ontem que seu pais está dis-
posto a estabelecer relações diploma-
ticas normais tanto com o Vietnã do
Norte como com o Vietnã:do Sul, bem
como com qualquer, país que deseje
aproximar-se do governo de Jerusalém
dentro dos princípios òe respeito mú-
tuo. '

O Chanceler Abba Eban fez estas
declaraçõesi em discurso pronunciado
no parlamento israelense como respos-
ta às críticas feitas por .alguns parta-
montares ao projeto de estabelecer ré-
lações diplomáticas, e comerciais com o
yiétnã do Sul, anunciando há alguns

dias por fontes do Ministério do Rela-
ções Exteriores,

Abba Eban afirmou que a política
Israelense atual consiste em manter re-
lações- com todo e qualquer pais que
demonstre desejo de ligar-se diplomati-
camente a Israel "sem levar em con-
ta a estrutura social, o governo ou a
orientação política que impere nestes
países". Abba Eban foi severamente
criticado tanto por membros do Parla-
mento como pela imprensa oposicionis-
ta por encarar unilateralmente o con-
ílito político na Indochina quando o
mesmo está chegando à sua solução
através de um acordo de paz anuncia-
do para os próximos dias.

SAIGON, HANÓI, WASHINGTON -
Os aviões norte-americanos realizaram
pelo menos 333 missões de bombardeio
ontem, acima da Zona Desmilitarizada,
na ação do maior envergadura lançada
contra o Vietnã do Norte eni um mês
e-uma das maiores desde o inicio da
guerra. Os ataques mais violentos fo-
ram desfechados contra as províncias
meridionais de Ihanh Hoa, Nghe An,
Ha Tinh e Quang Binh.

Foram incendiados dois grandes
depósitos de petróleo (produzindo uma
coluna de fumaça com 800 mótros de
altura) e onze depósitos menores de
gasolina, sendo destruídos nove pecas
de artilharia, 15 pontes, 20 vagões fer-
roviários e cerca de 40 caminhões,
além de um número não revelado de

veículos blindados. A USAF bombar-
deou vigorosamente, também, as con-
contrações norte-vielnamitas e viet-
congs no Vietnã do Sul o as trilhas do
íntiltraçâo no Laos e Camboja. Q total
dos bombardeios: 600.
ATAQUES VIETS — A atividade béli-
ca dos norte-vletnamitas e vietcongs
atingiu ontem a iniciativa em 65 ata-
quês, número considerado reduzido com
relação aos últimos dias. Os combates
mais importantes ocorreram na_ pro-
víncia de Quang Tri, onde também os
governamentais estiveram ativos. A lu-
lá foi encarniçada também na provín-
cia costeira de Binh Dinh. E em toda
à região da capital. A cidade de Tri
Tam, na região de plantações de borra-
cha, foi alvejada por cem obuses viets,
ocasionando a fuga de seus habitantes.

AJUDA MILITAR — O
anunciou ontem que mais de 609 J
p helicópteros foram entregues ijiieáeBfte-
mente pelos Estados Unidos ao Vietnã,
do Sul, visando o íòrtalecimepta ida-
aviação saigonesa antes de um pósstvel
cessar-fogo. Este número respreaçqita a
quase completa realização do próiççi-
ma estadunidense de ajuda às F6r£as
Armadas sul-vietnamitas. Este progra-
ma vem sendo acelerado desde o aiá:
passado, após ser anunciada a possiBDi-
dade de um cessar-fogo c a limitação,
para ambas as parles, da substituição
do material bélico. Em resposta à aju-
da dos EUA a Saigon, uma delegação
norte-vietnamita partiu ontem de HÉ-'
nói em viagem aos países comunistas"'-
para discutir a ajuda militar e «conò-^
mica.-

Perón vê enviado do Papa e Lanusse mobiliza tropas
ROMA, BUENOS AIRES, PARIS — Juan
Domingo Perón nÇo conseguiu entrevis-
tar-sé com o Papa Paulo VI, recebendo
porém a visita do "chanceler" do Vati-
cano Monsenhor Agostino Casaroli em
seu hotel de Roma. Faltando apenas 24
horas para o regresso à Argentina, o ex-
presidente reuniu-se com os 130 correlt-
gionirlos que chegaram ontem de manhã
a Roma para Integrar a comissão da vol-
ta. Em Buenos Aires, o governo Lanusse
adotou severas medidas de segurança
iniciando uma ampla mobilização de íor-
ças militares, ao mesmo tempo que limi-
tava em 300 o número de pessoas àutori-
zadas para comparecer ao Aeroporto de
Ezelza,
ENTREVISTA — Paulo VI preferiu, por
motivos políticos óbvios, enviar Monse-
nhor Casaroli para ver Perón. O pro-
prio "chanceler" explicou aos jornalistas
que o ex-presldentí "com quem mantive
uma cordial entrevista de caráter parti-

cular", renunciou ver o Papa "devido ôs
interpretações que poderiam dar a essa
audiência". Em Roma circulam rumores
de que a cúpula peronista pressionou foi-
temente o Vaticano para obter o encon-
tro com o Papa, o que talvez tenha mo-
tivado a nota da chancelaria argentina
sobre a atuação de um funcionário d»
RAI ~ Rádio-Televislone Italiana -
Oiacarlo Valori durante a chegada do ex-
presidente à Itália.
COMITÊ — Hector Campora, que clievóu
a Roma, liderando o comitê da volta,
anunciou que a manifestação que se es-

-pera para depois de amanhã em Ezelta
"será extraordinária, embora espontânea
e natural". Campora estava em viagem
quando o governo Lanusse anunciou a
limitação do número de pessoas no ae-
roporto, e aparentemente não tomara co-
nheclmento do assunto.

No comitê encontram-6e várias per-
sonalldades peronistas e dois padres per-

tencentes ao movimento Sacerdotes do
Tpirelro Mundo. Um deles, o Padre Car-
los Mujica, di6se que é preciso compre-
ender que o "peronismo é mais do que
um partido político já que constitue um
movimento popular. Na Argentina po-
de-se facilmente dividir o povo do anti-
povo".

MOBILIZAÇÃO — Trinta mil homens do
I Exercito foram destacados para man-
ter a ordem na capital argentina. Tro-
pas da província de Corrientes c a 1.»
Brigada de Cavalaria Blindada de Tan-
dll foram removidas para Buenos Aires
para formar um cerco de segurança em
torno do Aeroporto de Ezeiza. As emls-
soras de rádio estão transmitindo apelos
para que a ordem seja mantida, subll-1
nhando "a finalidade pacifica" da volta,
de Perón, As medidas de segurança em
torno $ia Casa Rosada, edifícios públicos
e centros de comunicação foram reforça-
das.

O jornal liberal La Nacián publicou,
que foi ordenada a captura do dirigente
da Juventude Peronista, Rodolfo Galim-
berti, que na semana passada incitou o
povo a armar-se c ir para o'aeroporto
receber Perón. A noticia não foi cohíir-
raada pelas autoridades de segurança.

NAUFRÁGIO — O Giornale d'ItiHa pü-
bllcou ontem uma entrevista' exclusiva
de Perón na qual o ex-presidente usando
de metáforas diz quo a Argentina está
naufragando, inas que regressa a seu país
"sem ódios, rancores ou ambições de po-
der". Ser ou não presidente, pouco slg-
niflea. Tenho só uma intenção, servir »
meu pais de qualquer modo. Chamaram-
me e eu estou seguindo para lá. Não
compartilho da discórdia".
LANUSSE — O presidente argentino dis-
se ao Nuevo Diário de Madrl.que "alguns

pretenderam provocar um estado de in-
tranqüilidade e agitação divulgando que
o governo dissera não ao regresso de Pe-

Cuba propõe^aos EUA um
convênio anti-seqüestro
MTTWTi-in-u-\»Y ttÁttaxta íMrtnrnA nãn -nfin tüm s>rmrHr>nf>a nnrn t.rfltfliWASHINGTON. HAVANA, MÉXICO

Cuba propôs aos Estados Unidos a assl-
natura "imediata" de ium convênio bila-
teral contra a piratana aérea e "outros
tipos de delitos semelhantes". Uma nota
oficial, publicada ontem pela manhã em
Havana, informou sobre o recente inter-
câmbio de comunicações entre os dois
Governos, acrescentando que Washing-
ton "está estudando a contento" a pro-
posta cubana formulada a 30 de outu-
bro. •

Em Washington, a Associação dos
Pilotos de Linhas Aéreas dos Estados
Unidos (Alpa) defendeu ontem a aber-
tura de negociações com Cuba para evi-
tar que os seqüestradores de aviões con-

- sigam, asilo nesse pais. Uma carta envia-
da pela alpa aoTKêsIdente 

"Rlchárd Tíl-
xon declarou que as companhias de avia-

ção não têm condições para tratar do
problema sem a ajuda do Governo'fe-
deral.

\ REVISTA GERAL

A Alpa sugeriu, ainda, a abertura de
negociações com Cuba como solução a
longo prazo para o problema. A curto
prazo, pediu que' todos os passageiros
fessem revistados antes do embarque por
agentes federais. O presidente da Asso-
ciação. John ODonnel, afirmou que "de-
vido à magnitude do problema e à apa-
rente incapacidade das autoridades mu-
nicipats. estaduais e federais e as em-
presas de navegação aérea em conseguir
bons resultados, temos que pedir a V.
Exa. (Nlxon) que destaquejgentesje^

naerãls~nbs aeroportos para os vôos dé
todas as linhas aéreas".

Países árabes estudam juntos uma
estratégia de luta contra Israel

*A ... ;'¦'¦. .. í!j„- ..„ v,„„ait. mu íipiinião pom líderes ool

rón. Temos que estar prevenidos contr»,
qualquer escala terrorista, mas nunca toi
nossa intenção impedir a volta do ex-
presidente". Lanusse afirmou ainda quer
Perón 'Irealmente não tem possibilidade
de ocupar a Casa Rosada", lembrando
que um dispositivo anexado à Constitui-
gão proíbe a candidatura de quem nio-
se encontrasse na Argentina no dia M.
do agosto.

COMENTÁRIOS — Le Monde, comen»
tando a "operação retomo" afirma «p»
ela íol calculada para calibrar as ações
argentinas, mas teme a ocorrência de dis«
túrbios na chegada do que chama de "ex-
ditador argentino".

Juan Perón voltou a ser esta semana
a figura latino-americana mais conheci»
da nos Estados Unidos. Os Jornais e a
televisão estão dando destaque à volta e
grandes fotos foram publicadas tanto no
Washington Fost quanto no The New
York Times,

VA

KUWAIT. CAIRO (AP. UPI. UH) -
"Precisamos remover os desacordes que
atravancam a mobilização total de nos-
sas capacidades", advertiu ontem o se-
cretário-gerai da IJga Árabe, pedindo
áos paísesrmemibros da organização que
se unam na luta contra Israel, "pois
nenhum país árabe tem condições de
vencer, sozinho, o seu inimigo".

Mahmoud Riad fez essas declara-
ções ao presidir a Inauguração, no
Kuwait, de uma conferência de 11 pai-
ses da Liga Árabe destinada a traçar
uma estratégia comum para a luta.
"Precisámos preparar urgentemente um
plano concreto para usar todas as ca.
paddades des países árabes no objeti-"võ~dFdêterãáiressãõre~ recuperar nos-
sas terras conquistadas", disse Riad aos

dirigentes árabes reunidos no Kuwait
Hilton Hotel. Está sendo preparado um
relatório de cerca de duas mil páginas.
que especifica a forma através da qual
cada país-niembro pode contribuir pa-
ra uma ação unificada.

SADAT — "A luta é nessa, e cabe a
nós mantê-la", declarou na última quar-
ta-feira o Presidente Anuar Sadat. do
Egito, em discurso aos líderes da União
Socialista Árabe, quando afirmou que
"o Egito não pode mais confiar nem nos
Estados UnidC6 nem na União Soviética
para resolver a crise do Oriente Médio".

A'imprensa situacionista do Cairo
publicou ontem com grande destaque
uma série de respostas (sem especificar
as perguntas, feitas pelos jornalistas nu-

Morto primeiro pirata australiano
ADELAIDE, Austrália — A Polícia ma
tou ontem o primeiro pirata aéreo da
Austrália durante um tiroteio ocorrido
em Alice Springs. Os agentes trocaram.
tiros com o assaltante cabeludo no
Aeroporto de Alice, quando o indivíduo
procurava alcançar outro avião para
fugir com uma aeromoça que mantinha
como refém.

A.moça escapou ilesa, segundo dis-
seram as autoridades, mas um dos po-
liciais ficou gravemente ferido. O as-
saltante, identificado inicialmente como
M. Nelson, e cuja.idade se calculou em
20 anos, morreu ontem à noite no Hos-

_ pitai.de_AHçe Springs em conseqüência
dos tiros recebidos."

AEROMOÇAS AMEAÇADAS — O as-
salto começou pouco antes que um jato
da Companhia Australiana Ansett, com
36 passageiros é quatro tripulantes a
bordo, aterrissasse em Alice Springs de-

pois de um vôo de 1.650 quilômetros
desde Adelaide. Os passageiros disse-
ram que o assaltante íci ao banheiro e
saiu com o fuzil.

Segundo os informantes, Nelson
ameaçou as aeromoças Kay Gorcham
e Gayc Rennie, obrigando-as a prece-
dê-lò até a cabina onde estava o co-
mandante do avião, Ralph Young, junto
com o co-piloto Walter Gowan- O as-
saltante exigiu que quando o avião
aterrissasse lhe entregassem um pára-
quedas e o esperasse um avião menor
para levá-lo uns 500 metros a oeste
de Adelaide. . Aí

]" Depois 
"que 

o aparelho aterrissou,
ele permitiu a saída.de todos os passa-
geiros, exceto oito e os tripulantes.
Quando o assaltante aceitou ura Cessna-
para a fuga, forçou a aeromoça a prece-
dê-lo até o avião. Depois foi fuzilado.

Governo e operários da
Bolívia iniciam diálogo

LA PAZ — O Movimento Nacionalista Revolucionário
(MNH) e a Falange -Sociausta-Bollviana-(FSB),_lnte=
grantes da Frente Popular Nacionalista do regime do
Presidente Hugo Banzer, decretaram ontem mobilização
geral em suas fileiras, para anular qualquer tentativa de
subversão e colaborar com os organismos de segurança
do governo.

A tensão no país atingiu o ponto máximo depoi?
da atitude assumida pela Federação de Operários de Fa-
bricas, que ameaçaram iniciar uma greve indefinida, caso
o governo não atendesse suas exigências econômicas. En-
tretanto, esse sindicato já iniciou o diálogo direto com o
governo, enquanto o Comitê de Defesa dos Trabalhadores
se preparava-para-apresentar um plano geral,- apesar- de

"até 
agora ignoradò~pêlãs"autoridades o comitê continua

funcionando e atribuem a ele a representação de toda
a classe operária boliviana Mas o governo numa tenta-

exterminar com as ameaças de greve advertiu

através do Ministério das Informações, que não aceitará

prazos nem imposições .nas negociações com os operários.

ma reunião com líderes políticos), do
presidente egípcio sobre a situação in;
terna do pais. Sobre os rumores de dl»?
crepâncias entre ce líderes nacionais*
Sadat disse que "não há tempo para.
diferenças entre pessoas responsáveis era
diversos postos. Afastarei imediatarnsote
qualquer funcionário que não atue com
espírito de cooperação e compreensão"i

Sadat. dizendo que "o Egito deve
ser uma família", referiu.se ainda so-
bre o recente conflito religioso que pro-
voeou na semana passada o incêndio de
«ma igreja do Cairo afirmando que
'qualquer tentativa dei incitar o povo

. a uma rebelião, será reprimida com fii*
meza e severidade".¦ 

v.V";^- -.a
Uruguai quer soberania
mantida no Rio da Prata

MONTEVIDÉU — Uma denúncia considerada "explò-

siva" pelos meios políticos foi formulada ontem-gri^
Senado? Wilson Ferreira Aldunate, líder do setor majori- . \
tário do Partido Nacional, o principal da oposição, sobre
o que classificou de lesões à soberania marítima deste
país no rio da Prata. :

Ferreira Aldunate leu um documento secreto datado
tle 24 de fevereiro último, pelo qual se estabelecia juna
íérie de disposições discriminatórias para que a Marinha
uruguaia virtualmente "tenha que violar as leis nacio-
nais. Esta ordem foi transmitida pelo anterior Comando
Geral da Marinha a todas as unidades de nossa frota
de guerra e dispõe sobre a aplicação das instruções dadas
pelo Ministério das Relações Exteriores sob o título de
Projeto de Instruções aos Comandos da Marinha e auV*
ridades da Prefeitura Geral Marítima", disse o senador.

Na ONU, o Uruguai qualificou ontem o terrorismo
como "agressão" o disse que tentar justificar algumas
de suas formas seria levar a civilização para a selva.

-Enquanto-issOr-a-Justica- civil declarou-se Incompetente—
pnra julgar n líder do Partido Colprad" ¦w<r» mt11-

preso em Montevidéu.

l.o CADERNO CORREIO DA MANHA.—Rio de Janeiro, quinta-feira, 18 de novembro de 1972 1f
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Aniversário do 1.° Batalhão de Guardas

São João votou sob
tensão e até ameaça

O 1.° PtfrTh8" de Guardas,
da. Gu&rnição de São Cristo-
vão. estará comemorando ama-
pha a passagem de mais um
aniversário de sua criação,
ocasião em que serão realiza-
das Tirlas solenidades alusivas
à data, acvquais inldar-se-ão
às lShiímln, com Compro-
misso do Recruta.

As ldbiãmln, o Comandante
do 1.» BG e Senhor» Coronel
Pedro Lttis de Araújo Braga
oferecerão um coquetel, se-
guindo-se, às 20h30mln, uma
demonstração, de adestramen-
to. As íesüridades serão en-
cerradas com um Jantar-Bu-
íete Dançante, de 33 à 1 hora.
•mjt: uniforme 3.° D, para
müilans. e passeio completo,
para civis. Ao evento deverão
comparecer várias autoridades
civis e militares e convidados.

C.S.S.Ei

O Clube dos Subtenentes e
Sargentos do Exército realiza-
r4 amanhã, às 20 horas, uma

seção de cinema, quando será
apresentado o filme Que De-
lida de Guerra, sendo o mes-.
mo proibido para menores de
14 anos. Das 23 às 4 horas, fa-
rã realizar "Boate-Show-Se-
resta", sob a animação do
Conjunto de Agostinho Silva,
tendo como atração o cantor
Nelson Gonçalves; traje: es-
porte.

PAGAMENTO

O chefe da Pagadorla Cen-
trai do Pessoal avisa que os
Proventos, Pensões, Vencimen-
tos, Aluguéis de Casa e Pen-
soes Judiciais referentes ao
mês de novembro de 1972 do
pessoal pago pelo Sistema
Centralizado de Pagamento, .Banco Mercantil de São |"aulo
de acordo com o Calendá- S/A, Banco Bamerindus do
rio determinado pela  Brasil S/A e Banco Real S/A.

Banco Boavista S/A. Banco
Nacional de Minas Gerais
S/A, Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S/A, Banco
Português do Brasil S/A,
União de Bancos Brasileiros
S/A. Banco de Crédito Terri-
torial S/A, Banco de. Minas
Gerais S/A. Banco Comércio
e Indústria de Minas Gerais
S/A, Banco Andrade Arnaud
S/A, Banco Novo Mundo S/A,
Banco da Bahia S/A, Banco
da Província do Rio Grande
do Sul S/A, Banco Lar Brasl-
lelro S/A, Banco Irmãos Gul-
marães S/A, Banco Sotto
Maior S/A. Banco do Brasil
S/A (Agência Centro), Caixa
Econômica Federal, Banco Co-
mereial de Minas Gerais S/A.

DGEP, foram depositados
na rede bancária, sendo «fe-
tuado como abaixo se segue:

Dia 17; Banco do Estado da
Guanabara S/A, Banco do Es-
tado de Minas Gerais S/A,

Outrosskn. avisa às OM
apoiadas que os' Contra-Che-
quês do mês de novembro de
1972, já se encontram à dis-
posição das interessadas na
Seção do Pessoal da Ativa.

MAJRINHAv
Curso de Subespecializaçãó de Topógraf os

O Mfaistro Adalberto Nu-
ses sssíaou aviso criando o
Curso de Subespecializaçãó
de Sargentos Topógrafos do
Corpo de Fuzileiros Navais,
a ser mkiistredo pela Dire.
toria de Hidrografia e Nave-
gacSa . ;

O curso tem como propo-
sito qualificar praças para
as tarefes de levantamentos
topográficas de vulto em be-
neffclo das atividades opera-
tivss da Forca de Fuzileiros
da Esquadra e. em particular.
ob levantamentos exigidos

para os exerclcic» de üro nas
unidades de artilharia ou pa-
ra o desenvolvimento dos
serviços das unidades do en-
genharia. bem cosno. levan-
tamentns topográficos de ter.
renos da União sob responsa.
billdade da Marinha e ins-
trução de topografia nos di-
vemos cursos do Corpo de
FuzfleiKB Navais.

CURSO

O Capitãode-Corveta Jor-
ge Alberto Ferreira da Silva

foi designado para fazer, na
Inglaterra, o Curso Avançado
de Comunicações, com inicio
previsto para janeiro de 73.

COMANDO

O Capitão-Tenente Kleper
José de Azevedo Rodrigues
Lima assumiu, na última ter-
ça-feira. o comando, interino,
do navio-hldrográfioo Orion,
recebendo-ò do Capitão.Te-
nente Raul Rúlz Diaz Vaz-
quez e que também o vinha
exercendo Interinamente.

AERONÁUTICA
Atribuições da Consultoria Jurídica

O Ministro da Aeronáutica.
Ten. Brig. Jotímir Campos de
Araripe Macedo, baixou por-
tazia aprovando o regimento
interno da Consultoria Júri-
iflfy vinculada admlnstrati-
Tamente, a seu Gatõnete, a
qual caberá assessorá-lo nas
decisões de nivel superior,
assim oomo coordenar e su-
pa jiipnn^- os trabalhos afe-
toa às demais assessorias ju-
ridkas. de modo a uniíonni-
s» a Jurisprudência admiras-
traüva no âmbito do Minis-
tário.

A Co;.£er é chefiada pelo
Ccesuiíor Juriüco, que des-
pachará diretamente com o
IBnitòo. cabeaõo-lhe emitir
parecer sotee questões Juridi-
cas que lhe ferem submetidas
ã apreciação ou referendar as
qoe tenham são proferidas
pelos assistentes jurídicos,
secs assessores ou oferecendo
sea próprio entendimento so-
íse a ^axeria. bem como su-
gerir so Ministro proTiàências
õe orcss Jurídica que lhe pa-
reçam ledanatto pelo Inte-
resse pócüco ou necessárias à
boa aplicado das leis.

O Regimento Interno, apro-
vado pela portaria do Minis-
tro Araripe Macedo, define
ainda várias outras atribui-
ções do Consultor Jurídico,
tais como: prestar informa-
ções em mandado de seguran-
ça impetrado contra ato do
titular da Pasta, baseado em
parecer da Consultoria Juridi-
ca; fornecer ao Ministério Pu-
Mico os elementos e informa-
ções úteis à defesa da União,
nos feitos jurídicos em que o

. Ministério da Aeronáutica se-
ja parte interessada, requlsl-
tando, quando entender ne-
cessário. os que lhe sirvam à
argumentação ou dos órgãos
diretamente vinculados à ma-
teria.

O Consultor Jurídico opina-
rá, juridicamente, nos casos de
desapropriações e incorpora-
ções de Imóveis ao Patrimó-
nio da União, nos processos
de alienação, transferência,
locação e arrendamento de
imóveis, contratos de cónces-
são de serviços, de construção
e outros, da alçada do Minis-
tro.

Também é atribuição do
Consultor Jurídico colaborar,
quando solicitado, nã elabora-
ção de projetos de leis, decre-
tos. convênios, portarias.' avi-
sos, acordos internacionais so-
bre assuntos aeronáuticos.

ITA ENCERFA
INSCRIÇÕES

Encerra-se dia 20 o prazo
de inscrição para o concurso
de admissão ao Instituto Tec-
nológico da Aeronáutica, em
Sãó José dos Campos. São
Paulo.

Os candidatos ao ITA de-
vem enviar, com tod aurgên-
cia. as fichas de inscrição,
via postal, para o Centro
Técnico Aeroespacial — Ins-
ütuto Tecnológico da Acro-
náutica — Divisão de Alu-
nos. As provas serão reali-
zadãs em janeiro: dia 3, 8
horas — Física; dia 4, 3 ho-
ras — Matemática; dia 4.
14 horas — Português/In-
glês; dia 5, 8 horas — Quí-
mica; dia 6, 8 horas — De-
senho.

Dois grandes contrastes marcaram, on-
tem, as eleições da Baixada Fluminense.
Enquanto no Município de Pirai o clima
era de absoluta tranqüilidade, não havendo
necessidade de um policial, sequer, para
manter a ordem, em São João de Meriti a
situação era inteiramente diferente. Os dois
principais candidatos se atacavam mutua-
mente, o que provocou reforço dó policia'

/mento para manutenção da ordem^ já que
os adeptos dos dois concorrentes se exalta-
ram desde as primeiras horas do dia, ha-
vendo até ameaças.

Em Nilópolis os eleitores se mostraram
contrariados pela falta, de ¦ esquematização
do Tribunal Regional Eleitoral. í que eles
tiveram que enfrentar quilométrica fila
para apanhar seus títulos e depois votar
em outro lugar. No Município de Caxias a
situação esteve bem nónnal. TB que a área
está sob segurança federal,, Lá não houve
eleição para prefeito. O pleito, em toda a
Baixada, começou as oito e (findou às '17 ho-
ras. Na grande maioria das seções visitadas
os candidatos da Arena eram'considerados
como favoritos.

PIRAI..""-'

6 Município de Pirai era a pura imagem
da tranqüilidade. Três candidatos concorre-
ram iia prefeito. Luis" Nunes Vieira, da
Arena 2; Nurldim Hassim (Noro); Arena 1;
è Francisco Diogo, do MDB. O candidato
mais forte, filho da terra e bastante èstl-
mado ha cidade, é'o Sr. Nurldim, o popu-
lar Noro. Praticamente todos ps jovens fl-
zeram sua campanha eleitoral.

O pleito em Pirai foi realizado no Co-
légio Estadual Lá não houve necessidade da
Prefeitura destacar nenhum policial para
dar serviço nas 54 seções espalhadas no es-
tabelecimento, não obstante, é claro, todos
eles terem permanecidos em prontidão em
seus quartéis. A cidade tem 14.800 votantes
e seu principal distrito é Santa Anésia,
onde eles dizem orgulhosos existir, a maior
fábrica de .papel'da América do Sul.

Oirmão do candidato Noro é o Sr,
Ramze Hassim. Ele acha que o povo estima
sua família que vive na localidade há vários
anos.

Lenimar Vioentina Ferreira, é uma jo-
vem advogada, de 27. anos, que pela primei-
ra vez entrou na política. Ela se candidatou
a vereadora com o apoio do candidato da
Arena 1.

Cleusá Coelho, outra jovem da locali-
dade, disse que sua cidade éa mais pacata
e aoolhedwa do Estado do Rio.

— Aqui praticamente não precisava se
fazer eleição. Mesmo os candidatos oposicio-
nistas vivem em inteira harmonia. Eles são.
amigos. Olha, moço, aqui é uma tranqüili-
dade;

CAXIAS

Caxias é outra cidade onde a eleição se
realizou num clima cordial. Os candidatos
a vereadores, em grupos espalhados, passa-
ram todo o dia se confraternizando. Aquela
área esta" sob segurança federal e nfió hou-
ve pleito para prefeito.

O candidato a vereador mais popular,
pelo menos 6 o que disseram os eleitores
entrevistados, foi o Sr. Francisco Estacio da
Silva, o popular "Chiquinho''.

. Em Caxias funcionaram duas zonas elei-
torais e 537 seções. A principal delas foi a
200*, onde foram inscritos '300 eleitores. O
presidente da mesa, Sr. Júlio de Moura Ma-
galhães, afirmou que alguns títulos ficaram
retidos porque estavam ilegíveis. Muitos
deles pertenciam a pessoas que residem aqui
na Guanabara è não providenciaram a
transferência com antecedência. O pleito
nesta cidade foi tranqüilo do princípio ao
flm. | , ,X

SAO JOÃO DE MERITI

Em São João de Meriti a situação foi
inteiramente diferente. Sejs candidatos con-
correram a prefeito. Maria Lúcia', Domin-
gos Corrêa da Silva e Valdílio VUlas Boas,
da Arena; e Abdo Gonçalves, Jorge Bedran
e Denúsio Afonso, pelo MDB. O atual pre-
feito, Sr. Àlair Moreira Dias, apoiou o-can-
didato Abdo Gonçalves.

POLICIA MILITAR
¦ 

\

Deputado exalta a eficiente atuação da PM
O Depusario Babem Doara-

6o. Tjce-Uàer do MDB, ceceu
varias caaàâeswçôes sobre a
PcBd» lEKrsr d*. Guaaaba-
ra. grat^ttnrtn o oaasxzsx com-
case q^K vem momxio, rão
só na áre« oe ação oos tra-
Sceores de tóxlooe- como na
repreesSo à criea3ntBd*ae em
gerai, âessacanôo. em certo

ponto- o aperfeiçoamento de
métodos e técnicas adotados
na PM peto "dinâmico e hon-
rado comaadaate-geral da
Corporação. General-de-Briga-
gada Oswaido Perraro de
Carralho".

OFICIAIS DO EXÉRCITO
Uma, delegação de Oficiais

Instrutores e Alunos da Esco-
Ia de Formação de Aperfei-
çosmento de Oficiais do Exér-
oito, visitarão o Regimento
Marechal Caetano de Faria,
amanhã, visando um estreito
contato entre os Oficials-Alu-
nos da Obbo e o pessoal do
RMCF, como parte da Dos-
truçáo.

Ás filas eram grandes, a impaciência
também.

As duas principais forças foram, segun-
do os eleitores, Maria Lúcia e Jorge Be-
drfln. Desde as primeiras os dois se ata-
caram mutuamente à distância. Maria Lú-
cia desfilou pelas ruas em jipe aberto e
Bedran ficou durante todo o dia na Praça
Central.

Aristides Silva, proprietário da Gráfica
Brasil, afirmou que imprimiu folhetos para
a propaganda eleitoral de vários candidatos.
Ele disse que a maior quantidade foi lm-
pressa para Maria Lúcia e Jorge Bedran.
Acha que fez uns, 20 mil folhetos para Ma-
ria Lúcia e que ela gastou, somente na sua
gráfica. 20 mil cruzeiros. Jorge Bedran —
afirmou — gastou menos, mas não íòl In-
ferior a 15 mil cruzeiros.

Maria Lúcia, que se rotulou em sua cam-
panha.como "o símbolo da valentia", teve
um esquema todo especial. Contratou os
eerv'cos de 30 kombls e 20 ônibus, da em-
presa de Transportes América S/A. Em sua
casa. na Rua São Pedro, 75, desde as pri-
melras horas do dia se verificou verdadeira
romaria. Eram Jovens e adultos que foram
levar-lhe solidariedade. Em sua porta seu
automóvel, de marca Moústangue, placa AE
43-12. estava encoberto por uma Bandeira
Brasileira. Inúmeros estudantes vestiram
camisetas com os dlzeres "só ela é diferente".

Maria Lúcia tem 24' anos de idade, es-
tudou francês na Europa e cursa o 3» ano
de direito. Seus cabos eleitorais disseram que
ela é a única idealista na política de São
João de Meriti.

Seu principal opositor, Sr. Jorge Bedran.
lhe fez várias críticas. Disse que agora es-
pera às autoridades apurar de onde partiu
tanto dinheiro. Pára ele a campanha da
candidata Maria Lúcia, cujo nome preferia
não mencionar e apenas se referir como "a
candidata da Arena", custou 250 milhões de
cruzeiros.

— Esse dinheiro foi tirado de algum
lugar. O Ministério da Fazenda precisa apu-
rar de onde ele veio.

O Sr. Jorge Bedran também foi um can-
didato forte. Na Praça Central de São João
de Meriti. multa gente o aclamou duran-
te o dia.

Francisca Martins Pazinato, casada, de
23 anos, disse ao candidato que pela ma-
drugada, em companhia de sua colega Fran-
cisca Eliete, fez uma promessa a N. S. do
Perpétuo Socorro pela sua vitória.

Em Olinda e Nilópolis a eleição se pro-
cessou sem atrito entre os candidatos. Mas
os eleitores disseram que o Tribunal Elei-
toral não esquematizou bem o pleito. Eles
tiveram que entrar em grandes filas pare
apanhar o título e depois votar. ' .

Bispos pedem açãq do continente
em favor das classes oprimidas

Gapomi
Agradecimentos

Keseòeaos da Sectária õe Cultura e
yèzCfTJX t Turismo do Esado da Gusua-
:*ra. o caráo qjae bazãcrevemoE abaixo:

À direção éa Cspfmi: resebi, e sgrs-
íeço, a reriE* dessa eiidade, com a r=ag-
ajflgj repeCagem sacre o menor abando-
nado, e <ps ban retrata tnn dos quadros—«* crz&t de 2QBB6 soáedade.

órgãos como o bratmério Lír Fabia-
ao de Cristo são um auxiliar predaso 20
extermírJo dessa -rerdadera praga soia:,
cvlpt de nós. adotes e de tpe são vítimas
pe<pe=os luwruJrs. que nada mais psd^ra
se^ão ma pera» de cirsüo ã rida.

Gsrdiii2«".e. FerrAsdo de Carvalho
Banda — saíseíárii de Estado de Cultura,
De-fpntos e TuróEnc."

i um wníor» r&»ber tão expressiva
monógem njoe dení^síra qus-to o assur:-
(o mexe com slusoi < corações í«síreis.
Agradecemos a bc=ra e o nulimuV oerxs
de çx o trsbsj>5 do bem mer»ce &»r «ti-

Descontos para associados

A Dra. M&r.s Alba da Silva Oliveira.
dnagS-deottibu cozi eossultório à Rua
.C=írt>4» jT?ftM, O, stla 2C4. Jíacurei-

ra (GB), oferece desconto de 30 por cento
psra os associados da Caixa.

•'("-';¦•

Sócios chamados
Está sendo solicitada a presença dos

seguintes sócios para comparecerem à Rua1
Senador Dantas, 117, sala 1.233:

Abel Carvílho de Almeida, Alcyr Ave-
lez Gomes, Aldir Barbosa, Antônio Nunes
Barbosa, Argeu Salino Vieira, Délio Silva,
•Dinarte José d? Sousa, Dionislo Castro da
Silva, Elmarina Nascimento Dias, Florisval
Alves Vasconcelos, Francisco de Sousa Lima,
José de Sousa, Lourdes de Almeida Sousa,
Zíul Silva Malafaia, Ubirajara Gomes de
Aguiar, Vanda Slmonato Nunes, William
Cardoso de Sousa. Antônio dos Santos, Geor-
ge M. de Araújo Olivier, Manoel Vieira
Campos Filho, Waldemar Pinto Vieira.

Mensagem do Dia
"A paz também pode ser comparada a

^m aroma. Onde este apareoe beneficia dis-
cretaniente a todos que o sentem, modlfl-
cando a poesia da paisagem: assim a paz
de quem, renovado, consegue renovar em
derredof." (Simbad — do livro Poemas da
Paz.)

SUCRE, BOLÍVIA (AP-CM)
— Com um apelo por uma
ação geral no Continente em
favor das classes oprimidas
por ordens sociais e políticas
injustas, começou ontem, ofi-
cialmente, a XVI Assembléia
do Conselho Episcopal Lati-
no-Americano (Ceiam).

O presidente do Ceiam,
declarou que aos .bispos da
América Latina "dói com-
provar a realidade de tantos
marginalizados e fazemos
votos por sua incorporação,

CASAMENTOS
No Eiterior - 1! anos eiperiencia
Documentos legalizados, inclusme
Itamanti DESQUITES Ini EXCOBB
R. 24 Maio, 247. C| 42 Tel 32-9)72-S.P.
Tel 2429110 ¦ RIO

cada vez mais crescente aos
benefícios da cultura".

"A Igreja — continuou o
prelado brasileiro — sente
agora mais que nunca suas
grandes responsabilidade? e
convoca todos seus filhos pa-
ra atuar decididamente em
busca de um desenvolvimen-
to harmônico e humano do
homem deste Continente".

"Fazemos votos para que
se verifique nesta parte do
mundo uma promoção huma-
na crescente e justa, como
reflexo da doutrina que nos
coloca a todos como mem-
bros de uma mesma família,
a família de Deus", acres-
centou..

Disse que há quatro anos
da Conferência da Ceiam,
em Medellin, Colômbia, "en-

c o ntramo-nos empenhados
em íazer uma reflexão pro-
funda sobre nossa tarefa, de
aplicar à realidade concreta

da América Latina os ensi-

namentos do Concilio
Ecumênico".

O secretário-geral do
Ceiam, monsenhor Eduardo
Pirohio, bispo de Mar Del
Plata, Argentina, disse que a
igreja latino-americana, que
deve ser a igreja dos pobres,
deve dar a resposta a um
Continente em ebulição, den-
tro de um sentido religioso e
também humano.

"Ao fazer um exame de
consciência sobre o serviço
que presta o Ceiam, duran-
te erta assembléia faremos
também um exame da igreja
latino-americana."

Monsenhor Pironio sinte-
tizou assim o perfil da igre-
ja na América Latina. "Sua
presença no campo da pro-
moção -humana, sua aspira-
ção para identlficár-se com
o homem latino-americano
que busca ser sujeito ativo
em sua história, proporcio-
nando à igreja seu. fermento
religioso."

Exército condecora
civis e militares

5T

Em solenidade presidida pelo mmlstro do Exército, a
realizar-se às 11 horas de 19 do corrente- Dia da B^-
delra — no salão nobre do Ministério do Exérdjp terá
lugar a cerimônia de entrega da Medalha do Pacificador,
conferida a personalidades civis e militares, como hpmena-
gem e. reconhecimento a serviços prestados às Forças A55.AW
madas de terra. . ^H^^

Os agraciados que deverão comparecer naquela aarça,;.^.
local e hora, são os seguintes: o ktta

MILITARES . ,v'^2
"Pacificador" — Exército: Coronéis Edmundo A*gVti

pho Murgel e. Domingos Donato Balbl Mareta; Ten6ntçs?^tf1
Coronéis Nilson Vieira Ferreira de Mello, Luiz Guil^ermé^
de Freitas Coutinho, Alfe Guimarães, Mário José Sotero^,
de Menezes. Raphael Cittadirio de São Paulo, Arlel Mar-
tlm de Oliveira e SUva, Raymundo Onórlo Ribeiro Sam-
pato, MoacVr Guimarães, Ronaldo Celso Lima, Pedro Tesa ail
iahdo Santa Rita Carvalho de Athayde, Hélio de Olivetowèe
Figueiredo, Antônio Gomes Ribeiro e R/l João Pereira «Jo_ií<j>
Nascimento; Majores Leo Frederico Cinelll, salvador Co»-^,
lho Tavares Delcy Gorgot Doubrawa, Ned Belles, HamuVjií
ton José de Souza Magalhães, Jayme Henrique Antunes^,
Lamelra, Annlbal Mendonça, João Machado Oliveira e Oítt-ifl'
lando Martins Rossl; Capitães Elyslo Dantas ItapicuiftçíH.
Luiz Arthur Guerreiro de Castro e Luiz Gonzaga de BritP,*i'
Nobre; Tenentes Rubens Sarmento Coelho e Fernando Km-
der; subtenentes Edlpo Espíndola, Fernando Campos B«-
reto e Sosslgenes de Oliveira; sargentos Iran Fonseca $&_W
bra, Ottmar Alberto Furrer. Pedro Miguel Arcanjo ^Hg^..
berto Eugênio da SUva. Marinha: Almirante BtraiíW*
Façanha Sobrinho; Capltães-de-Mar-e-Guerra itaWíJg!'1
drigues Lopes e Rogério Cardoso Brochado; Capltao-fK»"-
Fragata Amaido Braga de Oliveira; e Capitão-de-Corveta
Dino Wffly Coza. Aeronáutica; coronéis Aviadores. Ney
Vasques dei Carvalho Freitas, Octávlo Luiz Tude dé SoÇxa-
e Aldemár Antunes Pinheiro; Tenentes-Coronéls Aviadores
Alamlro Pereira dos Santos, Humberto Zignagb Fluza e
Alcyr Lintz Gerald; e cabo Ângelo Begarl.

"Pacificador com Palma" — Exército — Tenente-
Coronel Acrislò Figueira; Majores Rubens Palm Samp«M>

. Darcy Ramalho, Victor Motta de Castro Gomes e Géno
Augusto Barbara Frezapanl; Tenente Álvaro de SWW'J
Flnhelro; e sargentos Jurandyr Ochesendorf e Souza, <&•$$&
doaldo Paes Cabral, DanUo da Rocha Ramos, Ubfraja»,t«»
Escórcio, Ubirajara Ribeiro de Souza, Altamiro Martins .de -^

Siqueira, Jacyr Ochessendorf e Souza, Jurlvê Nunes VlaBfc.r,
e Raimundo Barbosa- .loicçt'
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CIVIS ôBa
Doutores Alfredo Carlos Guimarães Pinheiro, AloÊK'.f..

SanfAnna Ávila, Altair Pedro Pires da Motta, Henrim»,^,,
Manoel Assumpção Rupp, Jocymar Dias Azevedo. gS&aji
Albano de Carvalho da Nova Monteiro, José Puoci\ J^J,» .^
César Catalano, Raymundo Fernando Pantoja Magno, Ra%
mundo Moreira de Oliveira, Raimundo Ramos, Ronan Ró- „,
drigues Borges, Sebastião TU1, Sílvio Rubens. Barbosa d^, .
Cruz e TheófUo Sallm; Professores Antônio Plmentel WM B
e^Armando Martins Vianna; Senhores Aristótdes Luiz W?£ .,
nezes VasconceUos Drumond, Darcy Ferreira Louro, Eélg.^
Jcseph Rabito, Florestão Faria, Fred Estermann, Hugo.,,,
Rumjanek, Jorge EUas Burgelli, José Gemenez m&m
Luiz Carlos de TJrqulza Nóbrega, Nelson Paschoal, ,Odln,Bq
José de Magalhães Pinto, Rubens de Castro Chapava».. c,
Waldyr Leandro da SUva, Crislpo Neves Batista de M^sí..
randa, Evaristo. Nogueira de Sá FUho e Thoraás João Lte.r-,
riez Landau; Frei Anthony Guve;,Irmã Maria Cdesljiaj,. ,.
da SUva; e Senhoras Dulce Leite Gomes de Pinho, Hedwíí .v,:
Brunow, Maria José Milanez da Cunha Lima, Neusada?!r,
Costa Cavalcanti e Raquel Ribeiro da Fonseca. .. ,W;rt.f
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'.iflColônia de férias é

programa dos garotos
As férias de 1973 estão chegando e a garotada 4fc «

está programando os seus dias de descanso. A partir d»>. v.
i 1 de dezembro várias escolas Já estarão fechadas e outeai -*,.

começarão as férias à partir do dia 15. 5Rjôtoj
As colônias de férias são'a fuga das crianças que *__»o-__

vão para fora do Rio e que precisam fugir da polulgfio*rcw
ou dos apartamentos sem parques o\i ¦ play-graunds. Arrm
Escola de Educação Física do Exército, na Fortaleza j d» WS
São João. foi a primeira a dar a partida para as íénas/.
Duas mil e duzentas crianças vão ter o privilégio de »*;»'"
creação orientada pelos técnicos. E suas mamães não P^1^-
deram o tempo: terão ginástica. As mais gordinhas P*T."*
derão emagrecer- sem-necessidade de dieta L"%~

A Escola de Educação Física do Exército da ,U«**"
marcou para sábado e domingo, dias 18 e 19, ás inscM- ?¦ '

ções para a Colônia de Férias de 73. com quase 3 mü.
vagas, a exemplo do que realizou nos anos anterioregí-^;
com atividades para crianças de 4 a 14 anos de amboi^
os sexos e para as mães. fi&toi

O- caráter todo especial dessa Colônia de Férias OM^,
integra as mães das crianças participantes na ginástica __
feminina estética para emagrecer, é motivo da .grandp,/lft
disputa pelas vagas. -j-bx;

NECESSIDADE >«t
A falta de locais para as crianças brincarem, comedi)

praças e parques públicos, a poluição das praias, a falta-O
de uma ocupação principal durante as férias, foram tís'J™
motivos principais da criação das colônias de férias. Vi

Vivendo presas em apartamentos durante quase toda«g
o ano. as crianças participam dos jogos com grande vi;^
braçao, fazendo da promoção um sucesso total. 'f**;

ORIENTAÇÃO ..f"
Com a finalidade de orientar Minicolônias d3 Férias f?

para crianças faveladas e moradoras de conjuntos resi-
denciais, será realizado o III Curso de Monitores de Re-
creação destinado a normalistas e ginasianos no período
de 2 a 16 de janeiro. A coordenação está a cargo da assis-
tente social Maria Pacheco, do Centro Social do INPS
de Olaria.

O Grupo Integrado de Serviço Social da Área da' 
Leopoldina — Gissal — tem 70 vagas para o curso e
dará início às inscrições no dia 27 próümo, enèerràn-
do-se a 20 de dezembro. O treinamento para a recreação
orientada será 3ado; por técnicas da Legião, Brasileira do
Assistência — LBA — todas as tardes em horário e lo-
cal ainda a serem fixados. '¦ *

. ^m 
mm/_ ¦ Im ¦ ¦ • yftiy11"

INPS — SRGB — HOSPITAL DA LAGOA v

AVISO DE CONCORRÊNCIA
A Seção do Material, do Hospital da Lagoa, co

munica aos interessados que no dia 18. de dezembro.^.^LJ
de 1972, às 9,00 horas, na Rua Jardim Botânico, 501, ;•.. #
anexo terreoi será aberta a Concorrência n? 2/72. re- ^ 1^
ferente ao fornecimento e distribuição de Alimentos,
para este Hospital. - \f^ o

O Edital completo e demais informações poderão „, %
ser obtidos no endereço acima. . .« jj

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1978. \ , ra
MILTON VALLE „

W 801.420 ¦:-¦. «
Encarregado do Setor de Compras (B) jgj a
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES ,
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

AVISO
TOMADA DB PREÇOS N.« 7Í/72

A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO
comunica que fará realliar no próximo dia 1.» de deiembro,
às 15,00 horas, na sua Sala de Concorrências, siU na^Ave-
nida Rodrigues Alves s/n.», esquina com a Rua Santo Cristo,
a Tomada de Preços n.« 78/íí, relativa à alienação de ma-
terUls diversos, n5o ferrosof.

O Edital respectivo e a discriminação dos matertói»
estão afixados no local acima citado • na Portaria Si- 

"
critorio Central desta AutarquU. na Avenida Rodrigues
Alves n.« 10. . ,_-

Rio de Janeiro, 8 d« novembro de 197J
Geraldo Alfonso Daemon de Araújo

Chefe de Gabinete

"COLÔNIA DE FÉRIAS DE 1973"
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO

INSCRIÇÃO — Dias 18 e 19 de novembro
(Sábado e domingo)

HORA — de 07.30 às 11.00 hs.
LOCAL — Es E F Ex — URCA
IDADE — de 4 a 12 anos • A „ , x „ „ .
Documentos necessários: Certidão de Nascimento e 2 fotografias 3 x ,4
Moças acima de 12 anos poderão se inscrever para Ginástica Feminina. ^ r,;
VAGAS — Crianças — 2.200 wii n

Gin. Fem. 500 " 4*
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NAÇÕES UNIDAS (UPI-CM) — O cha-
modo "Grupo dos 12" da Conferência da
Cotálissão do Desarmamento, que In-
clui o Brasil, Argentina e México, apre-
¦entou, ontem, formalmente um pro-
jeto.de resolução que exorta os Esfa-
doe Unidos e a União Soviética a asei-
b«m&' novos acordos de limitação dos
seus.'.respectivos sistemas de aimas
nudiepes estratégicas.

"O texto foi apresentado pelo che-
íe d» delegação mexicana no vigésimo-
sétíttio período de sessões da Assem-
blééà Geral, Embaixador Afonso Gar-
da Robles, que atuou em nome dos
trérpafees latino-americanos que inte-
firam o grupo juntamente com a Blr-
rnâata, Egito, Etiópia, Índia, Marrocos,
Nigéria, Paquistão, Suécia e Iugoslá*
T_fc'j':

•>.(h.
• Garcia Robles destacou na sua ex-

posição "A Significação Política e o
Impacto Psicológico" os três acordos
bilãtorais assinados pelas duas super-
potências para a limitação do seu ar-
ownemto nuclear de ataque e defesa.

^Portugal"sepulta
embaixador

LISBOA (UPI-CM) — O an-
tigo "embaixador de Portugal
em-Madri, no Rio de Janel-
iro,leTn Londres, e, por duas
vezes*, em Washington, Pedro
Teotônio Pereira, que foi
também, um dos princinais
doutrinadores e realizadores
do tÔrporativlsmo português*
inorreíi anteontem, com .«*-
ten^ anos. na sua residência
ide Lisboa.
1 iSttre as primeiras pessoas
fluê^velaram os seus restos
mortais contaram-se o chefe
de ísjado, Almirante Améri-
co Tnomaz e o chefe do Go-
rerM Prof. Marcelo Cae-

O representante Teferia-se a\5 re-
sultados ccosesuidos das conversações
_c*te-americano-soviétic_5 para a li-
mitação das armas estratégicas (Salt),
cujo reinicio está previsto para a pró-
xima terça-feira em Genebra.

Garcia Robles observou, contudo,
que a fim de "ganhar o alcance e a
transcendência que todo6 desejamos",
é preciso que posteriormente se consl-
gam "resultados positivos" na esfera
do desarmamento nuclear conforme o
exposto no preâmbulo do projeto sob-
metido hoje à consideração da comis-
são política da assembléia.

Em conseqüência o "Grupo dos 12"
pede a Washington e a Moscou, entre
outras coisas:

Que se esforcem ao máximo em
apressar a negociação de novos açor-
dos que incluam limitações qualitati-
vac- importantes e reduções substanciais
dos sistemas estratégicos ofensivos e de-
fensivos de armas nucleares, e

Que mantenham informada a
Assembléia Geral dos resultados de
suas negociações.

"As delegações co-autoras confiam
em que o projeto de resolução que aca-
bo de explicar possa ser aprovado por
seameção", ctedarou Garcia Robles,
porque além de seus propósitos cons-
trutívos óbvios, constitui uma deraons-
tração de que a assembléia toma roui-
to a sério o que se afirmou expressa-
mente no ano passado sobre a Conte-
rêncla Mundial do Desarmamento."

O preâmbulo da resolução sobre a
referida conferência estipula:

A _2sponsab_idade que, de açor-
co com a carta, cabe às Nações Unidas
em relação ao desarmamento e à con-
to-d-ç5o da paz.

O fato de que todos os povos
do mundo têm um interesse vital no
êxito das negociações do desarma-
mento, e

Que "é imperativo que todos os
países façam novos esforços para a
_doçâo de medidas eficazes para o de-
•armamento e, em especial — o deaar-
mamento nuclear".
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Reco-reco foi carnaval
na-festa do Flamengo

• K>1>W

, Depois, na Igreja de São
__úlo, de.onde saiu à tarde
o funeral, os presidentes da
Assembléia Nacional e da
Cântara Corporativa, atuais
e anSgos ministros, diploma-
tas^dirigentes corporativos»
representantes de todos os se-
tores da vida portugueia, mi-
Dhares de pessoas, prestaram
as últimas homenagens a um
dos homens que mais desta*
tado papel desempenharam
na história dos últimos qua-
renta anos.

Teotônio Pereira iniciou a
-ua_»rreira quando o Presi-
deriWSalazar lhe'atribuiu o
lugar entSo recém-criado de
eübèècretário de Estado das
Corporações e íoi ele o autor
do Estatuto do Trabalho Na-
cional. Seria, 1 depois, minis-
Itro^b Comércio e da Indús-
trl^àté 1936, e, vinte e dois
anos mais tarde, ministro da
Presidência.

Aícarreira diplomática co-
jneçou com a sua, designação
ipara.chefe da Missão portu-
guesa junto ao Generalíssimo
IVanco. em plena guerra civil
espanhola, seguindo-se o lugar
de embaixador de Portugal
em,Madri, onde desempenhou
missão relevante na execução
da .política de neutralidade
taaç-da por Salazar, que per-
jnitiú aos dois países da pe-
nínstíla mahterem-se em paz
dur-nte a Segunda Guerra
Murtdial. Foi. depois, embai-
-rador no Rio de Janeiro (de
1.45 a 1947). em Washington
1(1947 a 1950), em Londres
'(1953 a 1958) e de novo em
ÍJWaabington (1961 a 1963).

Nos últimos oito anos, a
maior parte da atividade de
Pedro Teotônio Pereira, que
publicara há um mês o pri-
meiro volume das suas "Me-
mórias", dedicara-se à Fun-
daçâo Gulbenkian, da qual
«ra um dos administradores.

Ainda há
telefones
à venda

A Companhia Telefônica
Brasileira (CTB) manteve o
¦i(çp_mento no feriado de on-

T. no posto da Rua Barão
Mesquita. 380, fornecendo

nês para a compra de tele-
les. no horário de 8 às 17

. horas. Ao contrário dos
íebos dias — segunda e

.a-feira, — quando foram
vãklldoB 10 mil carnes, o mo-
vi oento foi multo baixo.

Ds funcionários, sem muito
e que fazer, informaram que
3á ce esgotaram os canoês para
tola a área d* Lecpddlna,
m is ainda restam roulto6 pa-
rs as outras regiões d» Zôo*
N «te. além dos bairros da Zo-
Bi, Sul. como Laranjelru. Fia-
mengo, Cosme Velho. Catete e
pa_» da Glória, cofrespooden-
tèfàs estações 325. 245. 265 e

_ não está pierlsto o
_jo das inscrições, que de-

_, se estender até o fim des-
semana, nos trts postos (Av.

„^> Branco. 156; Rua Mexi-
ca 158 o BarSo de Mesquita,
3*) até que todos os camês
sáam vendidos. Algumas pes-
«is de Copacabana, l*me.
i^iunema. Leblon. Gávea e par-
te'da Lagoa, ainda estáo pro-
asando os postos para se Ins-
ofeverem. mes a CTB avisa

Iipfe 

"Infellanente o prazo pa-
rc___es candidatos já se es-
gotou".-

I

Como parte das festividades do 77.° ani-
versário do CSube de Regatas do Flamengo.
o Grupo Flamengos de Verdade promoveu,
ontem, o já famoso baile de carnaval Reco-
Reco, na antiga sede do clube, na Praia
do Flamengo, mantendo uma tradlçáo de
28 anos, desde o aparecimento do grupa

Dentro do programa de festividades do
grupo, foi feita uma salva de 21 tiros de
morteiro, às seis horas da manhã, seguln-
do-se uma olarlnada. executada por um
soldado do Corpo de Bombeiros, o hastea-
mento dos pavilhões do Brasil, Guanabara
e do Flamengo e discursos de alguns fun-
dadores do grupo é do presidente do Fia-
mengo, André Rlcher, a execução do Hino
Nacional e do Flamengo.

O BAILE

Previsto paia às lOh, o-baile começou
por wdta das 10h30min, alcançando seu
ponto alto por volta de meio-dia. A banda
do Bola Preta, que animou o saiáo do clu-
be, deu início 

'ao 
baile entoando o Hino do

Flamengo, cantado por quase todos os pre-
soites. Dentre os foliões mais antigos, do
Grupo Flamengos de Verdade, estiveram
presentes: Manoel Vaz Júnior, fundador do
grupo e conselheiro do Flamengo; William
Freitas, presidente do GFV e diretor social
do d«be; José Maria Penabarro, ccnselhel-
ro do clube; Júlio Silva, membro do grupo
e tradicional ío_áo carioca, responsável pe-
lo Bloco do EU SoBtahoí Almirante Carva-
lho.Rego, um dos veteranos do Flamengo,
cem mais de 60 anos de torcida, «e outros.

Vestindo camisas do clube, os membros
do grupo animaram bastante o baile, onde
crianças, adolescentes e adultos mistura-
Vam-se on um só grito de euforia, que só
cessou, a contra gosto dos presentes, no ini-
cio da tarde ao enoemr-se a festa cama-
valesca.

SEM BANHO DE MAR A FAUTASIA

Para alguns veteranos do grupo, a ca-
raoterifitica principal do Reco-Reco, antiga-
mente era o banho de mar à fantasia, qus
era. realizado na própria Praia do Flamen-
go, em frente ao clube. Mas, com a cons-
truçáo do Parque do Aterro, o qae coloca

a praia distante do dube, e a intensifica-
çáo do triíego de veículos na áre*. essa
festividade foi aboMda, para desgosto de
muitos foliões.

Manoel Augusto Vai Júnior,' de 69 anos,
um doe fundadores do grupo e sócio do
Flamengo há 45 ano», lembra o primeiro
felle e a fundação do grupo: _ ,

— A criação foi em 6 de janeiro da
1944, na red&çào do antigo jornal A Noite,
na Praça Mauá. A idéia original íoi do
cheíe d» seçáo de esporte deste jornal, Ed-
gar Pular Drumond, que resolveu convo-
»r, nesta data, uma turma de flamenguls-
tas par» formar o grupo. l*mbro que esti-
\-__m presentes 38 pessoas, entre eles, Joào
dei Aguila, Louverey Lima, ESmano Moraes,
Ulisses Paiiào, Nelson Teles e outros.

__ O primeiro baile foi raallsado em
15 de novembro do meemo «no, passando,
can o tempo, a faser parle da tradlçáo car»
n&ralesca da cidade. Naquela época, a ani-
mftçáo era bem maior. Náo que a veia car-
naralesca do carioca tenha murchado, mas
as cccdtçóes eram outras. O banho de mar
à fantasia d&v» um colorido todo especial
à fests, mas o progresso íes encerrar essa
pitoresca iniciativa.

PROGRAMA

Como complemento das comemorações
do.anlwrs-rto do ch_* a entidade premo-
veu, ontem, ff_* série de outras programa»
ções: no Bsttdio da Gávea; partidas emis-
tosas de futebol dente-de-leit*, corrida rús»
tica em tomo da Lagoa. oom salda e c_*-
gads oa pista de atiettano do Estádio da
GAvea; terneio de tênis, oom a partidpaçáo
dra ctabes sediados na Lagoa; torneio triaa-
guiar de basquete, categoria mirim; exibi»
çáo de _*^"^« oiímpka e feminina mo-
deraa; torneio quadrangular de futebol de
6-láo, categoria mirim.

Hoje, havei- sesrto solei» na Assem-
bléla Legislativa, em homenagem so ani-
rosário do dube. O presidente da entida-
de e_porU«, André Biche:, receberá o ti-
tulo de "CMadáo do Estado da Guanabara",
s<ndo homeo-geado, também, por várias as-
sedados s torcedores n&nMKgros,

A Vila só quer mostrai'
que tem batucada também

Sob os acordes inidals de "Prá Fren-
te Brasil" a menina levanta.se da calça-
da. onde cochilava, e sai pulando no meio
da roa. Seguem-se a ela um grupo de ga-
ioto6 que jogava uma bola improvisada
de papel; um senhor, idoso, e um casal-
que bebia no barziriho. A marcha carna-

valesca era executada pela Banda do Pe-

tisco, que promete "muita incrementaçfio"

para o Bairro de Vila Isabel.

O "avanço carnavalesco" da Banda

da Vila comemorou o feriado de melo de

semana, mas. antetípando o carnaval que
todo sábado acontece na esquina da Ave-
nld» 28 de Setembro, com Visconde de

Abaeté.

- A BANDA

Carlos Santana é o dirigente da bw-

da. que nasceu a 10 de abril do ano pas-
sado. numa das mesas do Petisco da Vi.
Ia, no oue. juntamente com o Bar Star.
são os pontos de encontro da rapaziada do
bairro. Ao mesmo tempo que comanda os

músicos, indicando a próxima marcha ou
samba a ser executado, dá uns pulos ani-
mados e conta a história da banda, "que

nasceu para náo deixar Ipanema contan-
do vantagem de ter uma". Carlos, para

os amigos da VIU. é simplesmente "Perna"
— pela altura e pela resistência Rn agüen-
tar a maratona carnavalesca por horas a
fio. •

— A boa nova foi recebida com aplau-
ses. A banda da VUa teve até ata lnaugu-
raL escrita numa folha de papel de cigar-
ros. Cs músicos a gente arregimentou do
bairro mesmo, e dos pontos de músicas da
praça Tiradentes. Do ano passado até ago-

ra, cs sábados de Vila Isabd são um car.

naval só.

.Além dos sábados, a banda está com

programações para o NaíaL quando, en-

tão- a 28 de Setembro e Visconde de Abae-
té se transformarão em praças carnava-
lascas, Para isso. o comendo e os morado.
i« das imediações estão preparando uma

decoração de acordo.

Dos blocos que conseguiram vencer a

maratona de ontem, os formados por cri-

ancas com idades entre cinco e doxe anos
foram o» mais animados. Apesar do sol

forte, o b-fle só era toterromj~do quando
do descanso dos músicos ou da passagem
de algum ;v*iculo. 

"Perna" explicou que
a animação será a principal "fantasia"

que ce foüôas vão apresentar no carnaval.

7

Justiça Militar mantém a
condenação de assaltantes

O Superior Tribunal Militar manteve a
sentença do Conselho Permanente de Jüs-
tiça da 2.» Auditoria da 2.» Reglio Multar,
de Sáo Paulo, que em 11 de agosto último
condenou a 30 anos de redusáo Altarir AL
ves da BUva, e a 20 anos Joáo Batista, ta-
cursos no artigo 27 da Ld de Segurança Na-
cional.

Eles foram acusados de assaltos a vários
bancos, durante os anos de 1MB, 70 e Ti,
entra os quais o Banco Portogoé» do Brasil,
Banco do Comércio ds Minas Gerais e Ban-
co Itaú América, todos em Sáo Paulo. O Sr.
Rol _e Lima Pessoa, procurador-geral da
Justiça Militar, pedia % manutençio da pe-
n» e disse ojne os réos confessaram a parti-
c;paç-o nesses delitos.

u
Abertas as inscrições
para exame supletivo
Começam hoje, em dor postos,

as inscrições para os exames súpla-
tivos — antigo mndure^a — da rc.cie
estadual do Estado da Guanabara,
cuja matricula é estimada em 30 mil
candidatos. A taxa de inscrição foi
ftxada em Cr$ 13,00 por matéria e
a idade mínima para o l.o grau é
de 1S anos e para o 2° grau 21 anos.

Os candidatos ao 1° grau rea-
liiarão provas do Linfíua Portu.cue-
sü em Comunicação e Expressão, Ma-
temática. Ciências, Geografia, Histó-
ria e Educação Moral o Civica. Os
candidatos ao 2 ° ciclo que não apre-
sentarem o diploma de conclusão do
l.o ciclo realizarão, além das ma-
térias exigidas para os do l.o ciclo,
as provas de francês e Inglês.

Os candidatos que apresentarem
o diploma do l.o grau realizarão
obrigatoriamente exames de Portu-
guês. Francês ou Inglês e Educação
Moral e Cívica, podendo escolher 4
outras disciplinas dentre as seguln-
tes: Matemática, Geografia, Histó-
ria, Desenho, Füosofia, Sociologia,
Ciências Naturais (Física, Quimica,
Biologia), Literatura (brasileira e
portuguesa). Francês ou Inglês (des-
de que não haja repetição da m(sma
ling\ia).

O candidato deverá preencher o
formulário de inscrição anexando
dois retratos datados de 1972, e
quando tratar de candidato rnldan-
to será obrigado a apresentar mais

o> seguintes documentos: fotocópia
autenticada da certidão de nasci-
mento ou documento hábil que prove
ter o mesmo a idade mínima de 18
anos, no caso de 1.° gran e 21 anos
para o 2.° grau, completos ou a com-
pletar até o dia 23 de novembro
de 1972.

OS LOCAIS DE INSCRIÇÃO

Os candidatos antigos se Insere-
verão nas escola sem que Iniciaram
o exame, enquanto os novatos po-
derão escolher entre alguns ; locais
Indicados abaixo:

Colégio Estadual Amaro Cavai-
canti, Largo do Madiadó, 29 — La-
ranjelras: Escola Técnica de Comer-
cio México — Rua Dona Marianá,
148, Botafogo; Colégio Estadual Pe-
dro Alvarez Cabral, Rua República
do Peru. 104, Copacabana; Colégio
Estadual Martin Luther King, Rua
Joaquim Palhares, 648, P. da Ban-
deirâ; Colégio Estadual Veríssimo,
Rua Henrique Dias, Rocha; Escola
Técnica de Comércio R. G. do Sul,
Rua Adolfo Bergaminl, 201, Eng. de
Dentro; Colégio Estadual Cidade de
Lisboa, Av. Edgard Romero. 31, Ma-
dureira; Colégio Estadual Brigadeiro
Schorcht. Rua dos Prazeres, 71, Ja-
carepaguá; Colégio Estadual Daltro
Santos, Rua Coronel Tamarlndo, ..
2.246, Bangu; e Colégio Estadual Ma-
rechál João Batista de Mattos, Av.
Brasil, 19.644, Acari.

Pedro II dá as datas
A direção do Cdéglo Pedro II

divulgou, ontem, a data e o horário,
das provas para os Exames Supleti-
vos. Serão realizadas no período de
15 a 25 de novembro e os candidatos
devem comparecer com o cartão de
inscrição o carteira de Identidade,
mela hora antes das provas.

CHAMADA PARA AS
PROVAS ESCRITAS

Dia 18, às 10 horas, serão rcall-
cas as provas de Francês. Inglês, Ale-
mão, Espanhol e Italiano; às 15 ho-
ras„ Português — 1.° o 2.° graus.
Dia 19, às 10 horas. Matemática; às
15, História — 1.° o 2.o graus. No

dia 2, Geografia, às 19 horas. Dia 21,
às 19 horas, Ciências; às 20h30mln.
Física. Dia 22, às 19 horas, Litcra-
tura; às 20h30min, História Natural.
Dia 23. às 19 líoras, Filosofia; às ,,.
2nh30mln, Química. Dia 24, às 19
horas, Ed. Moral e Cívica, 2.° grau;
e, às 20h30mln. Ed. Moral e Civica,
l.o grau. No dia 24, sábado, às 15
horas, Desenho e Latim.

Todas as provas serão realizadas
na sede provisória do Cdégio Pe-
dro II, Campo de Sáo Cristóvão, 177.

Os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a três, na
prova escrita de línguas vivas, serio
chamados para prova oral, oportuna-
mente. ,

Federação
comemora

Dia da Umbanda
O Dia. da Umbanda foi comemorado

ontem, porque há 64 anos. na sede da Fe-
deraç&o Espírita do Estado do Rio. incor-
porou pela primeira vez o Caboclo das 7
Encruzilhadas, tendo como "aparelho" o mé-
dltfs Zéllo de Morais, que hoje está com 80
anos.

Segundo a "mãe de santo" Lflia Ribeiro,
dirigente do Templo de Umbanda Luz, Es-
perança e Fraternidade, sediado na Rua
Marlz e Barros, foi o Caboclo das 7 Ehcru-
r.ilhadas quem criou esta modalidade me-
diúníca que passou a chamar-se Umbanda,

— Naquela ocasião, os videntes presen-tes à reunião em Niterói viram uma enti-
dado de jesuíta. Perguntaram entío O seu
nome o o espirito disse ser o Caboclo das 7
Encruzilhadas. A caracterização de Jesuíta
deve tor ligação com outra encamaçaoda»
quele espírito.

O PRIMEIRO TEMPLO

No dia imediato à primeira comunica-
çáo de uma entidade, fundou-se o primeiro
templo de Umbanda utilizando-se vestes
brancas, humildade e caridade e, segundo a
Sra. Lílla Ribeiro, o pioneiro espiritual da-
quela crença no Brasil a definiu como "ma-
nifestação de espírito para a caridade". A
missão inidal íoi de se fundar sete tem-
p'.os para o culto, O primeiro è a Tenda
Nossa Senhora da Piedade, localizada na
Rua Dom Gerardo, 51, há mais de mdo sé-
tulo. o que hoje estará recebendo a visita
de Zéllo Morais, o médium mais velho do
Brasil, Na Tenda de Umbanda Luz, Espe-
rança e' Fraternidade, realizou-se ontem
uma sessão em comemoração ao Dia da Um-
banda.

Diz ainda a "mie de santo" Lílla Ribeiro
que "o primeiro médium umbandlsta do BrV
sil é um homem destituído de vaidades, com
inteligência e sensibilidade fora do comum,
c que não chegou a conhecer as distrações
comuns à juventude do seu tempo, para se
dedicar inteiramente ás tarefas da caridade, .
sempre trabalhando para prover o sustento

, de sua família e Jamais acdtando qualquer
retribuição aos trabalhos de cura a earl»
dade". -¦ 7 

'

SAMARITANAS

Ainda em comemoração ao Dia da Um»'
banda, na sede da União Espiritualista de
Umbanda do Brasil, foi instalado o Movi-
mento Ordem Primeira das Samaritanas d»
Umbanda, comparecendo ao ato, como seu
patrono, o Juiz Ellezer Rosa e discursando
o Professor AlraniO de Oliveira.
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I—rv-ri.-Chegou Admirai

linha Transamazônica.
Pioneirismo e qualidade com
a técnica mais avançada.
Só no País que mais cresce
no mundo (12% ao ano)seria

possível a transamazônica
e o mais sofisticado

desenvolvimento eletro-eletrônicot
É a tecnologia a serviço do progresso.
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Maxifreezer
Revolução dos refrigeradores:
oprimeiro no Brasil
com duas portas verticais:
congelador a 30 graus
negativos para 170 litros
e refrigerador para 340 litros.
Tiescongehmhito automático.

ArCbíxftíonacío
A mais completa linha:

para o automóvel, para o lar,

para o escritório.

-^ Springer Admirai
Linha Transamazônica^

no ano do Sesquicentenário.
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Filha de Floriano já nao
se recorda da História

W

A única filha viva do Marechal Floriano,
Dona Maria Anunciata Peixoto Abreu passou
O aniversário da República como todos os
seus outros dias. na bela residência da Rua
Siqueira Campos. Com 79 anos não se lem-
bra' quase nada da história. Tinha apenas
dois anos, e é a caçula de oito filhos.

Na parede da sala item uma flamula
oferecida pela Aman uma reprodução do/

autor da estátua que hoje ainda esta: na,

praça Floriano, na Clnelándia. O "Marechal

de Ferro" sentado meio de lado,/com três

musas sobre ele: a da história, com Um li-

vro nas mãos; a da glória, com uma coroa
de louros; e a da fama, segurando uma

pena Fixando-se na fotografia ela comenta:
. Mamãe dizia que é a mais fiel cópia do

retrato do papai. .Apenas o Ijigode está

multo espesso. .) \ ¦'/ , f¦•;•',
Lamentando sempre súa artenosclerose,

Dona Anunciata fala de sua vida agora.
Carioca, desde que o pai morreu fixou re-

sidêneia no Rio, primeiro na chácara de
São Cristóvão, onde hoje está o colégio
Floriano, e desde 1955 em Copacabana. ,

Além da filha Suely, dos netos e de dois
trinetos, com ela mora a preta babá, Emi-
liana, de 85 anos. que antes fora empregada
na casa do Marechal Floriano e juntas con-
servam lembranças contidas em documen-
tos, revistas, publicações e até em cédulas,
como a de mil réis do tempo do. império.

trma das lembranças mais 'presentes é
o discurso que Floriano prograinou às vés-

peras de sua morte, para que fosse lido nu-
mia homenagem de políticos e estudantes.
Foi encontrado por Arthur Peixoto em seu
bolso do pijama e pela primeira vez é di-
vulgado: ":."¦•"Recebo com especial agrado a sincera
manifestação de vosso apreço. Ella tem para
mim um valor inetfavel, pois revela a ge-
nerosidade do vosso coração.'Ella me enche
a alma de um prazer imenso porque vejo
nela um tributo de vossa presteza a um ve-
lho servidor da Pátria que lhe .consagrou do
coração o melhor de sua vida e de Repú-
bllca por amor da "qual sacrifiquei o resto

O Marechal de Ferro

¦

\

Floriano Peixoto nasceu no engenho
"Riacho Grande", no interior de Alagoas, '

em 1839- Era o quinto filho do casal de
agricultores Manuel Vieira de Araújo
Peixoto e Ana Joaquina de Albuquerque
Peixoto. "..'

Ainda garoto, Floriano foi levado pa-
ra a casa de seu tio — o coronel José Vi-
eira de Araújo Peixoto, dono de alguma
fortuna, que logo notou a vivacidade e a
inteligência do sobrinho.

Posteriormente,. o menino foi estudar
em Maceió, onde fêz o curso de Humani-
dades è, aos 16 anos, já .estava no Rio dè
Janeiro, com o firme propósito de abraçar
a carreira militar. Em primeiro de maio
de 1857, jurou à bandeira e, tempos de-
pois, ingressava na Escola Militar.

Quando arrebentou a Guerra do Pa-
raguai, Floriano foi designado para cp-
mandar uma esquadrilha de três pequenas
unidades, em 16 de fevereiro de 1865. De-
pois dâ guerra, regressou aoPaís, passan-
do a desempenhar importantes missões. A
sua nomeação a coronel deu-se quando

dirigia o Departamento de Obras Milita-
res de seu Estado. Depois foi a brigadeiro
e chegou a ser nomeado presidente de
Mato Grosso. Assumiu a Presidência da
República depois da renúncia de Deodó-
ro, falecendo, em 29 de abril de 1895, no
retiro de Divisão, do Estado do Rio.

Considerado o "Consolidador da Re-
pública" e conhecido também como o
"Marechal de Ferro", Floriano Peixoto era
casado com Josina Peixoto, deixando oito
filhos, todos, à exceção dé dona Maria
Anunciata, já falecidos. São eles: José
Floriano Peixoto, Maria Josina Peixoto
Costa, Ana Peixoto Ramos, José Peixoto,
Floriano Peixoto Filho, Maria Teresa Pei-
xoto Pessoa e Maria Amélia Peixoto
Abreu.

Dona Maria Anunciata Peixoto Abreu
é viúva do General Renato Veiga Abreu e
dessa união nasceram três filhos: Gene-
ral Renato Peixoto Abreu, Almirante Fio-
riano Peixoto Abreu e Suely Peixoto
Abreu.

I Ar doce ar (mais sofisticado, quase exclusivo)

QUEM ENTENDE DE FRIO È GAÚCHO I
Compressor importado

' 2 anos de garantia (os outros sô dão um)

Direto da Fábrica em atê 24 meses ;
Assistência e instalação própria
Capacidade variadas de 8.600BTU(3/4HP)

¦--¦•té 30.600BTU13HP) - - -:——

Chassis e gabinete em fiberglass-opcionai

VENDA DIRETA PARA
V. COMPRAR DIREITO

-ÜH^

MACLAM: Rua Franciieo Serrador,.2<ir.605
Tels.242-6871 e 221-2649

ARSUL : Rua Joana Angélica, 155 - A
Tel. 267-0793

Associação Médica Brasileira
CONVITE

A Associação Médica Brasileira tem o prazer de convidar seus associados e a

Classe Médica em geral para, participarem do Seminário sobre Resistência Bacte-

liana Transferlvel. que será realizado n0 próximo dia 21, às 20,30 horas, mo audi-

tório da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (Av. Mem de Sá, 197

— Guanabara) e que contará com a presença dos seguintes conferenclstas:

Prof.L. R. Trabulsi (Brasil)
Prof. N. Datta (Inglaterra)

1 —Prof. M. Moreno López (Espanha)
Prof. J. Olarte (México)

Aléclici pocle decretar hoje
a exmJsão dos mafiosos

da saúde e vigor, que. lhe deixou a penosa
guerra do Paraguay.

Hoje vivo longe do lar a procura de
vários olimas para recuperação nas lutas
pela Pátria, e pelas vossas instituições, Nes-
sa peregrinação alimento a esperança de ai-
cançar do Criador a mercê de viver mala
alguns anos para prover de educação meus
filhos órfãos há cinco anos dos cuidados pa-
ternos e para ter o prazer de contemplar .J
a jovem República livre dos embaraços que
ora lhe estorvam, o povo a marchar deeas-
sombrado e feliz ao lado das nações mais
adiantadas do Velho e do Novo Mundo.

Diz-se' e repete-se que ela está con-
solidada e não corre perigo. Não fiéis nis-
so, nem tão pouco deixeis vos apanhar de
6urpresa.\Ò fermento da restauração agite-- '

sé em uma ação lenta mas continua e sur-,'¦/
da. ,'i •

Alerta, polsl • 
' '

A mim chamais o Consolidador da Repú-
bllca o, Consolidador da Obra grandiosa de
Benjamln e Deodoro é o Exército Nacional ,
e uma parte da armada que à Lei e às ine-
tituiçôes conservaram-e» fiéis. Consolidador
da. República e o guarda nacional são os cor-
pos de polida da capital e do estado do -
Rio pelo lnexoesslvel heroísmo da Revolução
de 15 de novembro.

Num texto de mais 15 linhas continua
(mamando dè herói a mocldade das escolas
civis ,e militares,, o partido republicano a /
quem augura admiração e 'respeito das ge-
rações futuras. Ao encerrar comenta: aa
prescrições médicas nfio me permitem mais
trabalho mental, faço destes linhas um tes-
tamento de minha rgr*tMáo."

A FAMÍLIA' 
Dias depois o Marechal Floriano Peixoto

morreu aos 56 anos de idade, em 29 de ju-
nho de 1895. Dona Maria Anunciata não se
lembra mais. Mostra uma revista com a his-
tória, onde se lê Barra Mansa o local do
falecimento, mas seu filho, o General Rena-
to Peixoto de Abreu, achava que foi no sul,
na cidade que hoje tem seu nome. ¦_;

BRASÍLIA (Sucursal) — O Ministro . da
Justiça, Alfredo Buzaid, despachará hoje com
o Presidente Mediei, devendo levar o deore-
to de expulsão do Pais dos estrangeiros en-
volvidos no episódio da Máfia, que se en-
contram presos em Brasília. Os doze ita-
«anos e franceses estão recolhidos a uma
unidade militar, onde, são submetidos a in-
terrogatórios diários, a fim de se apurar a
extensão da rede Internacional de tráfico de
narcóticos. .

Ao que se informa, o Governo brasilei- /
ro não pensa em extraditar os estrangeiros

, — procurados pela Polícia de vários países .
— preferindo o-processo sumário da expul-
são. Isto porque a extradição implica no
exame de cada caso pelo STF, e como essa
Corte entrará em recesso nos primeiros dias
de dezembro, os julgamentos só poderiam
ser realizados no segundo trimestre do pró-,
ximoano. . j- "

INQUÉRITO

Já se encontra na fase final o inquérito
sobre as atividades dos integrantes da
'•União Corsa" e "Máfia" no Brasil, que es-
tão sendo interrogados pelo Departamento
de. Polícia Federal, em Brasília. O inquért-
to está, agora na fase íormalístlca de instru-
ção dos autos.

O Delegado Carlos Alberto Garcia, da
Guanabara, encarregado do inquérito desde
o Rio e que, por motivo de «centralização
dos trabalhos", transferiu-se para Brasília
juntamente com os envolvidos no caso, já
concluiu os interrogatórios, inclusive o do
Cônsul Antônio de Sá Netto, cuja prisão foi
decretada a pedido do Delegado Garcia, pe-
Io Juiz da Sexta Vara da Justiça Federal e
ontem mesmo transportado para a capital
federal. O delegado está aguardando somen-
te alguns documentos para completar os au-
tos que ele mesmo, como autoridade encar-
regada do inquérito, deverá entregar ao Juiz
da Sexta Vara, Carlos Alberto Thibau Gui-
marães. .

Estes documentos, segundo uma.fonte
do DPF, são, respostas a alguns ofícios pe.
dindo providências de outras autoridades,
como ficha de antecedentes dos implicados,
além dos resultados dos exames periciais íel-
tos em alguns dos documentos. Apesar do
feriado de ontem os encarregados do Jnqué-
rito passaram o dia colocando em ordem á
documentação e tirando cópia de outras.
Foram feitas, algumas fotos dos implicados'

que ainda faltavam. Entre os que foram fo-
tografadoe está o Cônsul Sá Neto.

• Desde a vinda dos implicados para Bra-
fiílla, o DPF dizia que estavam presos na
Delegacia Regional do DPF 16 Implicados ,
no caso]—10 do Rio e cinco de Sao Paulo. .
Entretanto, ontem informou-se que somente .
com a prisão do cônsul é que esse número
sè completou. Na verdade estavam presos
em Brasília 15 membros da "União Corsa",
sendo que Homero Guimarães .Júnior está
detido somente paira investigações. Provada
sua participação ativa no caso, com os de-
polmentos tomados, o Delegado Garcia pe-
di/u ao juiz federal que decretasse também
a sua prisão.

Espera-se que até o início da próxima
semana,.com o término do inquérito, os pre-
sos saiam da incomunlcabUJdade a que estão
sujeitos, pois o Delegado Carlos Alberto
Garcia deverá ir ainda esta 'semana ao Rio
providenciar a remessa dos documentos que
ainda estão faltando e assim terminar tudo.

Hoje o Ministro Alfredo Buzaid deverá
despachar lcom o Presidente Médica, quando
espera-ee seja examinada a hipótese de
expulsão dos estrangeiros envolvidos nó caso.

EM MIAMI
Meyer Lansky, o ''cérebro" financeiro da

Máfia estadunidense, deixou o hospital de
Monte SSnai, no' qual havia ingressado, na
semana passada, por uma "insuficiência"
cardíaca.

Meyer Lansky, que foi solto sob fiança,
depois üe ter sWo detido em 7 de novem-
bro, após sua chegada a Miami, terá que
comparecer poente a justiça em 19 de ja-
nelro próxinx>y i

Ao sair dó hospital, Lansky dirigiu-se
ao seu apartamento nesta cidade.

1 , EM LOS ANGELES

Cães treinados para detetar narcóticos
descobriram mais de 20 quilos de maconha
escondidos num veículo embarcado em Rot-
terdam, segundo informaram as autoridades.

Foram detidos Mióhael John Salta e Ha.
rold Nelson Gray que compraram o veiculo
na terça-feira. '

Quase dois quilos de cocaína, avaliados
em 175 mil dólares, foram descobertos em
poder de Melville Ernest Wfolf e Sharl Ann

, Walden, ambos callíornianòs, que procediam
do Panamá.

A detenção ocorreu depois de desembar-
carem de um avião no aeroporto internado-
nal de Los Angeles.

Preso áv> • 1e leritto assassino
e seqüestrador do ônibus

Sírande lefláoS
W dearte m

SAO PAULO (Sucursal) — João Conte de
Souza, o «João Conde" que há vinte dias

vinha sendo procurado pela Polícia por ter
participado juntamente com João Sebas-
tlão Matos (já preso) do assassinato do
motorista e de um passageiro e do estupro
de uma menor ao seqüestrar um ônibus na
Avenida Morumbi, foi localizado e.preso
ontem à tarde, depois de troca de tiros
com seus perseguidores, saindo ferido com
três balais na perna direita e uma no pé es-
querdo.

Soldados do, 19.° Batalhão de Polícia
Militar que fazem o serviço de patrulha
tática-móvel rondavam a zona de paralhei-
ros, com as viaturas 501 e 537 quando vi-
ram a amante do criminoso de nome Eli--
zabeth Palmlra de Souza. A moça foi se-
guida discretamente até encontrar-se com
João. Conte na esquina da Avenida Santa
Catarina com a Rua São Paulo, Bairro de
Santa Catarina, zona sul da cidade. Cerca-
do, enquanto a moça fugia, João Conte sa-
cou de um revólver calibre 38 passando a
disparar a esmo. O cerco dos policiais f61
se fechando gradaüvamente até que o às-'
sassino foi atingido pelos tiros. Quando viu
sua munição terminar jogou-se ao chãtf e se
entregoà Nenhum policial-saiu ferido. ^

SUAS VIOLÊNCIAS
João Conde foi removido para o Pron-

to Socorro do Jabaguara.e de lá para o
Hospital das Clínicas. Durante todo o tem-
po em que vinha sendo procurado pela Po-
lida paulista, o bandido de 18 anos de ida-
de permanecera escondido num casebre \
abandonado no Bairro de Helena Maria,
município de Osasco, e alimenta va-se so»
mente de pipocas. ^

A-pergunta "porquê você matou duas
pessoas e violentou uma moça?", João rès-
pondeu:"Quando eu coloquei a "máquina" em
cima do cobrador do ônibus para que me
entregasse a féria do dia, ele reagiu. Aí dei
um tiro nele. Quando disparei contra o co-
brador, outro passageiro tentou me agarrar.
Meu revólver caiu no chão e ele apanhou-o.
Atirou, mas não me atingiu, Apanhei ml-
nhá,outra «máquina" e dei üm tiro nele
também. Em seguida, "Zé Branqulnho"
(João Batista Matos) levou a moça para
fora do ônibus e a violentou. Depois, então
fui eu, e a violentei."

João Conde disse que matou os dois
funcionários da Empresa1 iReal Parque
(além do cobrador, o outro passageiro era
também motorista da firma i e estava de
folga) apenas porque eles reagiram, e quem
teve a idéia de tomar o ônibus para depois
seqüestrá-lo e roubar os passageiros foi o
"Zé Branquinho": "O "Zé" me disse —

í

I

!

dia 16 de novembro, às 21 horas,
no 5.° andar do Hotel Serrador.

Patrocínio da Associação de Pais e
^ Amigos dos Excepcionais - APAE.

Obras de Teruz, Di Cavalcanti, Djanira,
tapeçaria de Colaço, pratas inglesas e
biscuits.

Financiamento em até 24 meses através do
' Ji

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S.A.
- o banco que está a seu lado.
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vamos pegar o ônibus do Morumbi que dá
muito dinheiro. E nós fomos. Pegámos o I
'•bicho"-na Avenida Morumbi."

O, bandido chegou até a confessar que
observara o trabalho da policia que tenta-
va capturá-lo nas .matas da Zona Sul e que
tinha sempre em. seu, poder, duas armas,
desde o c]íb, óo seqüestro. Também "Zé

Branqulnho" sempre portava dois revolve-
res. Disse que estava consciente do crime
que, praticou.e tinha certeza de seu des-
tino:

. — Agora vou para a cadela.
O SEQÜESTRO

Na madrugada de 28 de outubro últi-
mo, João Conde e João Batista Matos' íi-
7.eram sinal de parada ao coletivo da Em-
presa Campo Belo, de chapa HX-7736, que
fazia o percurso Cidade—Bairro do Real
Parque. Quando o ônibus, com cerca de
dez passageiros, atingia a Rua Professor
Carlos Gomes, João Batista Matos aproxl-
mou-se do motorista Geraldo Ferreira (29
anos, solteiro) e, encostando-lhe um revól-
ver na cabeça, ,obrlgou-o a mudar o ltlne-
rário do veículo. Seu companheiro João
Conde permaneceu junto ao cobrador, exi-
glndo-lhe a féria ido dia. Fora da estrada,
num matagal dâ Avenida Morumbi, fundos
de um cemitério, os bandidos exigiram que
o motorista estacionasse o coletivo. Nesse
instante, o còbracíor Cornélio Fernandes
(42 anes, casado), resolveu enfrentar os
marginais recusando-se a entregar o di-'¦: 
nhelro. Foi quando João Conde, sacando
deis revólveres fez a indagação: *!Com qual
ceies prefere morrer?" E assim falando,

, desfechou quatro tiros no funcionário da
v Empresa Campo Belo. '

i . Ato continuo, os criminosos obrigaram
os passageiros â descerem do ônibus e se
desnudassem inteiramente, não sem antes
desferirem ainda pontapés rio cadáver do
cobrador. Um dos passageiros mais assus-
tado, provocou novamente a ira dos ban-
didos, embora sem reagir. Mas seu medo
custou-lhe a vida. João Conde o assassinou
Irlamente com diversos tiros. A segunda
vitima tinha 29 anos e era casada.

Os dois bandidos atearam fogo as ves-
tès dos passageiros e para perto dessa fo-
guelra conduziram a menor L. F., de 17
anos. Ambos se revezaram na vigilância
sos demais passageiros e no estupro da
moça. Depois desapareceram no me;ò do
matagal levando os pertences pessoais de
suas vitimas, além da féria do ônibus (cer-
ca de Cr$ 180,00).

Agora, ambos estão presos e deverão
ser acareados e interrogados, quando será
esclarecida devidamente a chacina que trau-
matizou toda São Paulo.

,. João Conde acabou bastante íerido

I1I
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Civilização anuncia*,
concordata prevmtí^

A Editora Civilização Brasileira requereu conco:
preventiva em conseqüência, principalmente, dos P"
zos que sofreu com a invasão e destruiíão de sua
no ano passado, na Rua Sete de Setembro.

. Garante a editora que -no prazo a ser fixado
ressarcirá integralmente seus compromissos e os 3
gais contraídos com autores, gráficos, papeleiros. e
riss

Em comunicado ontem distribuído, a editora d:
seguinte explicação para os recursos à concordata:

• "A Editora Civilização Brasileira S.A. /vêm .
camente declarar que requere concordata preventiva. Era
o procedimento mais legal que poderia assumir çom os
autores, gráficos, papeleiros. clicherias e demais credores,
aos quais se ligou até por laços de amizade, ao/longo da
quarenta anos ininterruptos de bons serviços à cultura
do Brasil. ,, ,¦.< iEL

A essa situação chegou dada uma série de tírcunsw**r
cias adversas, sobrelevando as que estão enumeradas na
própria ata da Assembléia Geral Extraordinária. rttaü>
zada em 7 do corrente, em que os acionistas dá empr»**"
por unanimidade, aprovaram a deliberação concordâtt-
ria: a invasão e destruição da antiga sede da companhia,
na Rua Sete de Setembro n.° 97, ocorridas em janeiro
de 1971. acarretando vultosos .danos, fixados em laBdo
judicial num valor superior a Cr| 2.500.000.00; a pejda
de seu tradicional ponto de venda, que a privou de, infaa
receita bruta anual de Crf 2.000.000.00. que íói a alcan-
cada no exercício de 1970; a esses danos e prejuttoto
acrescidos dia a dia. somaram-se ainda despesas *éOB»
mão-de-obra ociosa e obrigações financeiras de gíanfit
monta. ;!^

Tendo movido ação contra o Estado da Guanabara.
a Sursan. è' a Santa Casa de Misericórdia, pwpriefiRte
do imóvel, a empresa, já obteve decisão favorável da'3mz
da 19 Vara da Fazenda Pública, pendente, entretanto, de
apreciação em instância superior. Conseqüentemente, a
indenização que lhe é devida por sentença ainda nãpjpl

. recebida]. ' ;''-• if**
Apesar de todos os esforços e do comprometüriento

até mesmo de bens pessoais dos principais acionistas, a
empresa se viu na contingência de não poder ateatte*
pontualmente as obrigações assumidas. '™"

A concordata ora impetrada garante a todos, ho pwu»
fixado por lei. o ressarcimento integral dos seus créeSHÉ.
bem como os juros legais. "f^-1

A Editora Civilização Brasileira S.A. tem plenaWC<
vicçâo de que, no decorrer dé sua história, cumpriüWa*
liosa e importante missão cultural, publicando obras.-5ftí*>
cionais e estrangeiras, de relevante interesse, todas íecun-
dantes do espírito,; disseminando idéias, debatendo f Wj-
blemas do maior alcance e significado. ' J*£.

Não obstante a atual situação, a Editora Civilizjfâao
Brasileira dará continuidade ao seu programa eáltorsH.
Vencida essa etapa transitória, talvez antes mesmó/jflírt
prazos previstos, retormará, em plenitude, o seu ritmo
de produção, de novo assegurando ao Brasil a presença
de um trabalho cultural a que se entregou sem medir
sacrifícios, colocando, mesmo, em segundo plano, os mais
legítimos interesse comerciais". » r • ,- ,

Aleg aprova alteraçõ§|
na sistema tributário^

Em sessão extraordinária realizada pntem a Assem-
bléia Legislativa aprovou em discussão final a mensageiO
do Governador Chagas Freitas que estabelece nova.siflteS"
mática sobre o ICM e o Imposto Sobre Serviçosmááa
mesma forma que se sua primeira discussão, o proJetSJ foi
aprovado com, emendas, entre as quais à que reduziu, a
incidência de 5 por cento do ISS sobre as construçéesTPWè
o percentual de 2 por cento, conforme a legislação temtÊt,

A matéria será encaminhada hoje à sanção dó gwsr>
nador do Estado. No seu artigo 6. estabelece que a alítfaota
do ICM é de 15.5 por. cento nas operações internas e^ít
por cento nas operações interestaduais e nas de CApoWf»
ção. Entretanto, a partir de janeiro de 74, as duas alfqüIjjM
tas sofrerão redução de. 0.5 por cento, conforme tatÉWW
determina a legislação federal. ,'"w
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BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A
Seda Social: Rua Major .Facundo, 600 • Fortaleza (C»».^
Sociedade da Capital Aberto - C.G.C. nS 07.237.37^

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas e demais interessado*^
que, a fim da possibilitar a preparação do cálculo ia
atribuição dos dividendos relativos ao segundo semestre.,^
de 1972. adotaremos as seguintes medidas: ^
1) no período de 01/dez/72 até 31/dez/72 os processos 

"

da transferência de ações serão acolhidos exclusi- t
vãmente sob a forma "EX-DIVIDENDO DO 2.» St?±

MESTRE DE 1972"; *-i
2) os dividendos relativos a ações negociadas atê 30/

nov/72, cujos processos de transferência sejam
encaminhados ao Banco atá 12/dez/72. serão atri* s
buidos aos respectivos cessionários;

3) os dividendos relativos a ações negociadas até 30/
nov/72, constantes de processos de transferência
inadequadamente instruídos ou encaminhados após
12/dez/72, ser3o atribuídos aos respectivos cedentes.

Por conseguinte, farão jus aos dividendos em apreça
aqueles que de acordo com os assentamentos no livro/. .-£
próprio estejam registrados como nossos acionistas j
em 30/nov/72. «&A Diretoria í}

;|leir
impei

¦ alia

BANCO CENTRAL DO BRASIL •
COMUNICADO MECIR N9. 8 -y

O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica qtjtèi'
a cédula de Cr$; 500,00, criada pelo Conselho Monetâ;:
rio Nacional, terá poder libératório a partir de...'.....''
15.11.1972. v^

Informa, ainda, que são as seguintes as caracte-',
risticas da cédula em referência:
DIMENSÕES — 78mm x 172mm;
COR PREDOMINANTE — verde;
MARCA D'ÁGUA — Símbolo do Sesquicentenário 0*^1

Independência; ^
ANVERSO — a) dístico — BANCO CENTRAL 13Qi

t); 
',•.;... BRASIL; ••¦ 

&
b) figuras representativas da evolução

étnica brasileira, numa seqüência das
diversas raças, por ordem de prece?,
dência histórica; .4 4

c) algarismos indicativos do valor; •-
d) valor da cédula, por extenso; j
e) estampa, série e número; ' v &&

'. ¦ í) microchancelas: Presidente ConsepT
lho Monetário r*»

, 
' 
Y, Presidente Banco Central s ) /5tf

REVERSO — a) dístico: BANCO CENTRAL

con
sen

K

BB
dia
Ale
Ido-
TC

m

7
W

b) algarismos indicativos do valor; 
"fltA,>

c) valor da cédula, por extenso; „
d) seqüência de Cartas Geográficas"

históricas, nas suas diferentes fases-
Descobrimento, Comércio, ColopÇ;,,

zação, Independência e Integraç^
representando a evolução do es-

paço físico territorial brasileiro; íiiterí
e) indicação do fabricante: Casa da>

Moeda do Brasil. itint
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 1972

. BANCO CENTRAL DO BRASIL Jlf£,
Gerência do Meio Circulante *>-ih

'ira"*

. «TliV.

Celso de Lima e Silva
Gerente

j 1

14 CORREIO DA MANHA—Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro da 1972 1.0 CADERNO
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Frei
defende
reserva

indígena
i/

so ,r/
ÍÓ CHi|

BRASÍLIA (CM. AE) —
Responsável pela atração
dos grupos indígenas
Surui e Gavião que vivem
na região de Marabá, o
o Frei Dominicano
Cil Gomes declarou, em
Brasília, que condena
a integração apressada de
índios à sociedade nacional,
defendendo a criação de
reservas e parques indígenas,
policiados e dirigidos por •

Deputado de Natal é
acusado de contrabando
Bit aVi\ ,;:•.¦¦ 

'

•lCftTAIj.(CM-AE) — O ex-deputado estadual João Cha-
uw», do Rio Grande do Norte, foi recolhido à- Colônia Pe-
nal. João Chaves, em Natal, acusado de receptação de con-

¦ trábando. Entre o material apreendido íol encontrada uma
íarma de uso exclusivo das Forças Armadas, além de lns-
otMmentqs de rádio para transmissão e recepção. O ex-
ídsputado poderá ser enquadrado na Lei de Segurança Na-
srianal. \ \

iRotA Informação íol prestada pelo Sr. Francisco Alberto
.JJóibrega, da Policia Federal do Rio Grande do Norte,
^acrescentando que o processo enquadrando vJoão Ohavesno
.sarjlgo 46, do Decreto-lei n.o 898/69 — que proíbe a im-
portação, fabricação, depósito, venda, doação, cessão, trans-
ggrte e o porte de armas de' fogo ou engenhos privativos

^dfR Forças Armadas — deverá ser enviado à Justiça nos
os dias. /';¦')Ipfxim

ioij

(gajyftíTUr»

prgio Bernardes no DF
vJBttÂSíLIA (CM-AE) — O arquiteto Sérgio Bernardes de-
verá apresentar ao governo do Distrito Federal, na pró-
;«taa semana, os estudos iniciais para a construção, em
•Brasília, de um centro cultural. No centro cultural — um
conjunto de salas, auditórios e espaços para mostras, ex-

jieaições e cursos — poderão ser rreallzadas diversas atlvl-
.dades artísticas e culturais, de que Brasília tanto se res-

^Dificilmente, entretanto, o centro cultural deverá ser
í construído agora, pois o governo do Distrito. Federal sem-

«wf alega insuficiência de verbas para a realização de
Mtôm e atividades ligadas ao desenvolvimento cultural da
Vfâmto. A opinião é de altas autoridades ligadas ao DF,
1 "lembram o estado a que foi relegado o Teatro Nacional:

completo abandono, funcionando apenas uma sala pro-
$££}sSria, e sem perspectivas de conclusão.

íb? : 
,-,¦' ' ¦ :., ' 
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PR: jornada plástica
I CURITIBA (Sucursal) - Cirurgiões de todo o P^s «£"'
1 punidos hoje em Curitiba para a ^W^da^Jor-
"nada da Cirurgia Plástica», que a regional do Paraná da
?Ktedade Brasileira de Cirurgia Plástica iarájeaUzar
íatéòdia 18. Várias são as teses que «tSo despido
¦'*$&*£* dos 200 médicos inscritos, cujos.debatascom-
iendem o estudo de atualização em dru^bu^ma*' Sfflb-facial com estudos dos seguintes pontos: trauma-
íSSedt seqüelas, afecçóes congênitas;- tumores
hé, fissuras labio-palatlnas. .
KS- solenidade de abertura do «^^fe^J^
' JiMaa às 20 horas de hoje no anfiteatro do hospital de
Wm Àléihdo programa oficial do encontro os par-
iSSès cumprirão ainda um programa social, cons-
sKe vStes a Vüa Velha, Furnas, Água Dourada e
S-sSãp SSeclal da peça "Via Cmcis», que^stiéia
StíTno Teatro Gtiaira.-Antes da sessão de abertura

^ffiSlavé, a regional da SBCP realizará uma exposição
*ffi£tu'ra com obras do pintor paranaense Wilson An-
S è Sllvá, no saguão do Hotel Caravelle. ,

m4
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Computador em banco

¦OA)

! bS PAULO (Sucursal) - Um computador de ultima
! Beraçáorfabricado pela Siemens AG e importado direta-
1 

S da AlemanhV Ocidental, já está sendo mstelado
1' - erf São Paulo para atender a todas as necessidades de

• processamento de dados do Banco Novo Mundo.
| i P "Enquanto a montagem não estiver concluída, ^o 

banco
' 

codtlnuará utilizando como vem ia*ndo ^ 
ag°ra^

I serviços do Centro de Processamento de Dados da i***
1 g SÜ* Sistemas de Computadores, filial brasi-

Seira da Siemens AG - Divisão de Processamento, de

I 
,BdA 

ESC será responsável pela assistência técnica do
conaputador adquirido pelo Banco Novo Mundo, que está
sendo instalado sob sua supervisão.

Semana do Aleijadinho
BELO HORIZONTE (Sucursal) - A partir âe|bo|f ^ 

o
diTlO o Conselho Municipal de Turismo e o Museu do
SeAtóó^oclnam,;na antiga Vüa Rica, »JW
do^Aléljadinho, com programações especiais que contam com
KSoração do governo do Estado, da *^»*?%.**»

MOuro Preto, Coral, de Ouro Preto e Coral São Pio X.
O Padre Francisco Barroso, fundador e diretor do Mu-

seu do Aleijadinho, em Ouro-Preto,. celebra missa pela ma-
i seguida, de deposição de flores no'tonulo do artista
™£ mSrfto da cidade. O Professor,Francisco Curt Lange.
SSS?***»*> Xntmmerica^de £"«*££Sara conferência, discorrendo sobre o tema_Aj música
no^período colonial mineiro". «PJ^do-se W*W?J**'
renteis descobertas feitas de iiumuscritos de mú^bairoca
do^séc^o XVn. Amanhã, no TeaWMunW "**%**
nada a peça "Cristo de Lama-, sobre a morte: deAlelja-
dlnho, porkn grupo de Jovens <wropretanos, seguida pelo
festival de violões. y. y

¦ Na manhã de dommgo, Dom Oscar de OliTClra, arce-
bispo metropolltano.de Mariana. celebra missa solene Na
Pr&a' Tiradentes, na parte da tarde, haverá' apresentação
da banda sinfônica do palácio ^ fo^oj^^wtte, 

na
I^eja de Sao Francisco de Assis, audição espedal do Opral
de Ouro Preto.

v3riíi,v ,.>';-..Y-:, .'.; ¦,'. .} ¦¦'.-¦ ..¦•' .' '

Cíís brinquedos proibidos
BRASÍLIA (AE-CM) - Proibir a íaoricaçfiojde brinquedos
reproduzindo1 armas de guerra, bem como oualsquer formas
de exaltação à violência, é o objetivo do projeto de lei de
Deputado Freitas Nobre (MDB-6P) que a Ooinissão de
Economia da Câmara votará ainda\este mês, nos termoa
do parecer contrario do relator, Deputado. Bra Nogueira

6^ parecer observa nas dierjoslções do projeto "uma
clara e, talvez, indesejável interferência do Estado na int-
clativa e economia privada", alím de destacar o âmbito
uMSversal.do problema que .talvez desaconselhasse ser o Bra-
siFo pioneiro de tma tal'legislação, descoimeddas as con*
seqüências è Implicações futuras.-?«>Na Conüssfio de Constituição e Justiça, a iniciauva ao
representante oposicionista de São Paulo obteve aprovação,
jxfr unanimidade, de acordo com o parecer do relator, Depu-
tado Êlcio Alvares (Arena-ES).

A Ocmissão de Educação e Cultura, entretanto, aoom-
paah&u o^arecer do Deputado Parslíal Barroso (Arena-CE)
pela rejeição do projeto,'fundamentando-a em tiabalhos
distribuídos no Congresso Nacional pelo Sindicato idasl In-
dústrias de Instrumentos Musicais e Brinquedos i de !São

to, que anexou áo seu memorial estudo da Professora
iy da Silveira Rdolfer.

HO
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técnicos Indigen'6tas,
"onde os índios terão/ >
respeitados os seus valores
culturais".

- Atualmente, os missionários
dominicanos têm sob seu
controle grupos de Surui
e Icrin — ramificação dos
Eaiapos.

\ "Estes índios são muitos
sofridos — afirma o frei —
e durante várias décadas
íosam agredidos por ...

seringueiro1? que organizavam
expedições punitivas
para dizimá-los. Tenho . "
informações de que. numa
dessas expedições, mais
de 80 Icrins foram mortos
no Rio Branco";.
Frei Gil ressalta que a
única solução para se
preservar o Índio brasileiro
de extinção é garantir-lhe
a terra, dando-lhe

assictêr.d?. constante.
"Os Gaviões, por exemplo —
afirma — quando entraram.
em contato comigo e o
sertanista Hllma Huk, em
1955, eram 85 mas hoje
em dia chegam a 25.
Os Suruls, logo que aceitaram

o contato eram apenas 42,

hoje aumentaram para 78.

logo que os dominicanos

passaram a trabalhar

com eles". Exp£c3 Tr-M C-U
Gomes q-^e cs ü:ücs Gít;:«s
são di-idiccs en Co!s
grupes n£ ccgrUEo.
Alem do rru?o psci^-^ij
per ele. que sta&h&eâSc
soire am pr>,xes5o fie

exs;e outro ~-7<: ?ici;:k-ac3

pelo sens^is:.! A^:oíí3

Coútji: NetOj çt:e -rrre aa

Pcsw MítU- cci-e cs isc:;»5

b^biihan ca colheita,
de castanhas. Esta
fcdios enoontram-ss ean
miríbiir sítuaçad que os
outros 25 Gaviões, que
¦o íttss de se integrarem
za sociedade estão se
tomando marginais, sendo
comum a prostituição
erire eles e a bebida,
ç/je adquirem nos fins d»
sanara es Marabá.

í
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Médico explica cirurgia que
emagrece gordos em dois meses

BELO HORIZONTE (CM, AE) — Com
uma. cirurgia ainda desconhecida por
outros médicos ho Brasil e' que tem a
complicado nome de "Jejuha-Ileostomia",

Dr. Edmundo de Paula Pinto, chefe do
Departamento de Cirurgia da Santa Casa
de Belo Horizonte, e professor da Facul-
dade de Ciências Médicas de Minas Ge-
rais, está trazendo uma nova esperança
para os gordos, deixando seus pacientes
no seu peso normal em apenas alguns
meses.

Até hoje, o médico mineiro só rea-
llzou duas intervenções desse tipo, se-
guindo o método experimental do Dr. Sal-
mon, famoso cirurgião canadense, mas
ele considera os resultados "os melhores
possíveis", já que os dois casos só apre-
sentam alguns pequenos e insignificantes
efeitos colaterais desagradáveis, entre
eles uma diarréia passageira e uma 11-
geira infiltração de gordura no fígado.

OBESIDADE
As primeiras experiências de cirur-

gia para corrigir a obesidade acontece-
ram, segundo o Dr. Edmundo de Paula
Pinto, há apenas dez anos, nos Estados
unidos, com'os médicos Lewis e Tumbull
e. em seguida, com o Dr. Payne. Os re-

sultados foram satisfatórios e os pacien-
tes começaram a emagrecer rapidamen-
te. como previa a operação, mas o pro-
cesso de emagrecimento não parava nuii-
ca, ameaçando a saúde do paciente, ou
então o paciente chegava ao peso ideal,
e depois, começava a engordar de novo.

O método mais avançado o mais
eficiente, explica o Dr. Edmundo de
Paula Pinto, foi J criado e desenvolvido
pêlo cirurgião canadense Salmon, a par-
tir de operações feitas preliminarmente
nos.i cães. O método prevê a eliminação
da quase totalidade do intestino delgado,
"mas não - a ressecação da parte não
aproveitada, mas apenas um desvio o
que evitava qualquer problema fisioló-
gleo".

O processo é este: os vinte primeiros'
centímetros do intestino delgado, atra-
vés do qual chega ao estômago o bolo
alimentar já digerido, são unidos direta-
mente nos 40 centímetros finais do pró-
prio' intestino í delgado permitindo um
acesso quase Imediato ao intestino gros-
so. O resto do intestino delgado, que
normalmente tem entre seis a oito me-
tros, tem uma de suas extremidades fe-
chadas e, a outra, unida diretamente ao

reto. "Para se evitar que essa parte ím-
proveitada fique entregue aos germes.
aos gases e as infecções". explica o Dr.
Edmundo Pinto.

— Foi quase por acaso que se desço-
bríu que a obesidade poderia ser curada
com uma intervenção cirúrgica no intes-
tino. Ê que os médicos perceberam que.
toda vez que, por um acidente ou uma
infecção grave, uma parte do intestino
delgajko era seccionada, o paciente come-
cava a emagrecer.

Segundo o médico mineiro, a cirur-
.gia "até què é simples e, como não res-
seca nenhuma parte do intestino, ela
pode ser desfeita, em caso de complica-
ção". A única dificuldade da cirurgia
está na própria obesidade do paciente,"o que torna mais complicado qualquer
tipo de intervenção na barriga".

Mas os resultados já deram ao Dr.
Edmundo de Paula Pinto a certeza de
que a intervenção, na medida em que
seu método for sendo cada vez mais
aperfeiçoado, não apresentará maisne-
nhura inconveniente. Os efeitos colate-
rais verificados nas duas cirurgias que
o médico mineiro já fez são considerados
"pequenos e Irrelevantes".

Laudo quer esportes
com inf ra-estrutura

SAO PAULO (StK=rsal) — O Governador Laolo Natel
anuQcMu.- era S5o Psolo, a aplicação de investimentos da
ardem c? 50 r^ihôíç d; cnáetoos. para a construção de
unidsdes esçcsrivss em .-fa-a o> 400 municípios. "Uma in-
fra-estrajcra qps :en px objetivo fundamental fazer com
que ss stÊvidBões espcrtivsü aüesneem. entre nós. o crês-
cimento qTje a£ngt=?as ea isattis outros setoreg" — afir-
mou o governsõor patfMa.

SeguEido o Cacüíè Olímpico Internacional, nas na»
ções desenvtíviiss. pejo naicoos 5 por cento da população
jovem se c*ücô a cüer«cws praticas esportivas. "Em São
Paulo, segundo c Gowanadoc Laudo Natel. esse percen.
tufl atinge apenas 1-5 px oea». O Governo, através do
Prè-Esçorte. errara ess-a taxa ao rninimo de 3 por cento»
ceteo njeta fciãfiiL."

O Plano d* Ãçxo para o DêsenTOlvünerrto do Esporte
no Estado d* São pa^jjo — Pró-Esporte. é o resultado do
um estado feito psi a Secre-Tiris de Cultura. Esportes e
Turismo e peia Secretsris óe Economia e Planejamento.
sobre a cspsiciicsõe de atendimento de cada tipo de tas-
talação esporcivs. eocibinado sa o levantamento de to.
das as vsnidaões «risssrres e com uma análise da atual
população esrestiva do Enado.

Aíéra de 25 çpsiáras iluminadas, que serão construi-
das em ccETênio oom o 2CEC. o Pró-Esporte construirá»
até 19T4: 3T pistas d? .üe-tisrr*. DO ginásios de esporte. 6
piscinas. 45 q-jacras Qnmmsdas, 37 quadras cobertas. 149
quadras simples. 33 centros espcirii\,QS em cidades sede de
delegacias resiCDajs do Deparíanenio de Educação Física
e Esporte — Dei?- e um ginásio p&liespoitlvo no Ibira-
puera. ca capital- srz rjupaciàsde para 5 mil pessoas.
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Cariocas viveram
clima de eleições
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ELEIÇÕES
Quem não votou ontem, no Rio, foi apreciar o espetáculo das filas.
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As filas começaram desde cedo
na maioria dás Zonas Eleitorais'

do Rio, onde votaram,pessoas
em trânsito, cariocas

honorários, atrasados e
turistas. Em Copacabana, na
Rua Miguel Lemos, as filas

obrigaram os guardas a desviar
o trânsito .causando diversos

engarrafamentos.
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viveu m. maahã
ée O—ts_t __ c__ a

i de eleges, muito
fi—àora estivesse fo-
ra do pleito _-im co-

-o Bc-Sa, e as áreas de segu-
-_fá a____L Entre os vinte
e tr„- po-os, c_tr_i-iídcis pelas
_> Zqe-s E-JtaaSs da Guana-
b_~. ss ã* e 7.» Zonas foram

t_—_r/j e co-seqüe—ie_-_te
__3f3ca$ ca—iusões.

25a 7-* Zona 53e_oral —
Eo_ J-Bfjimò RasOio, 76 — a
__ £0_fec_sra todo o epartei-
rão ê- C—so os ei—tares _áo se
<Kg3__3=rrr___ eaa Sa, os pofidais
õíá_c—S^s para o local tivera—
_jE-__;__! para __nter a or-
do_, _—_o* grande o nú-
i—aro csae àepo— de aguarda-
re:_ pâ_e_fecieíJte desde às
pnaaseras boras da manhã o mo-
na_s de bs«_. atendidos, de-
á=-r_n de oo_95g_r a jiistifi-
cagás.

_-_Kãb idêntica Tiveram
cs £ú£_-%£ EB_ procuraram a
S.*__ot_ _-Ãor_. sátuada na
E_a -£gae3 Lemos, 97, em Co-
ç___3—__- 0 _£Tímsnto ali _a
1—0 p_—_ çne as Sas contor-
—bv—b d_as"ri'ezes o quarteirão
paia Serr sí-ebo as lia-cas-^ A
_í—aeão _san lão crítiea, devido
aos ésnm es—óonados em ci-
—a des passeias, gue os policiais
É_ar_____ o trecho da Eaa
MÉP2ÍB Lemos emtre as ruas
Lax>í _b l_gueí e a Barata Ei-
b_ra, p*3a par_áíir que os elei-
tares ÔEr-Síe!_ a pisfe de ro-
tuaeaÊo ès, reámüos,

fs. 

{>M a __—íira dos poli-
e_ss de _tterdüar a Rua

j 3-gBSü Lemos, a confu-
sãg _a_sferm-se para o

ftíSegs, ^~:a rex que os veícu-
les f__2_dos do Cõríe do Can-

tagalo com destino a Copacaba-
na, e os que se destinavam à
praia, vindos pela Rua Barata
Ribeiro, eram obrigados a prós-
seguir, atravessar o Túnel a ga;
nhar posteriormente a Rua Sá
Ferreira, que devido aos pro-
blemas de obras, de estaciona-
mentos de ambos os lados e de
sinal luminoso, não suportava o
fkuco de veículos, gerando daí
uma confusão generalizada.

A situação permaneceu
confusa até por volta das 11 ho-
ras, q__do uma viatura do
Detran chegou ao local e nor-
ma__»u o tráfego, desmterdi-
tando a Rua Miguel Lemos e
fazendo com qtte os carros íos-
sem retirados das calcadas pa-ra permitir o acesso dos eleito-
res.

ÜUM 

DOS policiais lotados
na 7.* Zona Eleitoral
bloqueou a entrada da
reportagem no recinto,

sob a alegação de que só teriam
acesso os repórteres credencia-
dos pelo Tribunal Regional Elei-
toral. Suas informações à gran-
de massa de eleitores, de que
os trabalhos se processariam
somente até às 17 horas, foram
mal intepretadas por uma gran-
de maioria, que ante a confu-
sáo reinante preferiram aban-
donar o local. Como a não jus-
ti_cação imphca em uma série
de sanções, esses desistentes,
assim como os que não compa-
receram por outros motivos, te-
rão, a partir de hoje, que entrar
com requerimento em juízo, ex-
picando a falta, o que poderá
demorar mais e inclusive não
ser aceita.

Na 5.8 Zona os trabalhos
estavam muito bem coordena-
dos e o atendimento era feito

de forma rápida, através dé 32
funcionários distribuídos em
diversas mesas. A supervisão
estava afeta ao Juiz Bias Fran-
cisco Gonçalves, auxiliado pelo
Escrivão Jacintho Coelho Bran-
co, que informou ter atendido
em apenas quatro horas de tra-
balho, cerca de 5 mil eleitores.

DECLAROU 

o escrivão Ja-
cintho Coelho Branco, que
80 por cento dos 16 mil

eleitores que justificam na 5.*
Zona a ausência do pleito elei-
toral, são cariocas honorários,
com residência fixa na Guaha-
bara há vários anos, sem que
contudo tenham providenciado
a transferência de seus títulos.

Frisou ser pessoalmente
contrário a esta omissão da Lei
Eleitoral e da própria Consti-
ttdção, pois a justificação da
ausência só deveria ser permi-
tida uma vez em determinado
Estado, isto é, um cidadão com"Título de eleitor de São Paulo,
por exemplo, só poderia iustifi-
car sua permanência na Guana-
bara uma vez. Nas eleições se-
suintes ele deveria estar no seu
Estado natal, ou em qualquer
outro que não fosse a Guana-
bara.

Quanto ao movimento de
Copacabana, disse yer evidtti^-
mente o maior, pois além de
possuir uma população hetero-
gênea, conta ainda com os ce
de fato estão passando suas fé-
rias, ou resolvendo seus ne?ó-
cios, devido a existência de
maior número de hotéis e à
condição de zona praiana, como
também, por possuir mais di-
vertimentos e vida noturna
mais ativa.

;

I
1I

Os animais
fizeram
afasta
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• íeinj» snej»
?—->— ÍD í-rfCEi-—m vm
pomas o 'grmsôs jaü-
rüãav r^ise s^ngjns «í-
¦W-I (9 —XCfó|foD 7t9£

feriarfesr çnarns vâsàm & 7an
areiam mcstuSr&z * íifc—srorin
«m am ráí jikis <âiiK: âe po-
Zf—frt: aa __—: í?n; 3)5— rc
xari—s, * ~íKisa saun&v esírf-
A—caitón—s «?ra . are prímâí
leque tòenss e w rmasUBM
can3eçtãuüi $irsrji~ ce rroci&-
raa garjrxCutiãts :ãe lar; ¦píÂjü-
ca sas^TixmSw* a*m • J:ttTOOf
&mp0Stfif <ü—!ií ,:nrér» tiíuí-
rio vn-inv.

Seis tpuvrtúvT ác ?Jí .rçjur-
çnnam, snésm s jiaasiCTneKÍt»
rjto ás•_. 2Jo~ .i!íia ?bc ycrie
teaÈarntt (fl* jiwsSu.. jib^c az JS*-
cri231530» üp rruícéraSBÍ» de ütí-
irada: s jaâ__. e «ir ésmea se
inawBBUuia pus n&efiar, jm-
ra. evita? ts css_iãet ¦Ktmsya
áos- pxpiücrst ant, jrar «pres-
soo 3T.-E3É— 4» éesxníkeü-
¦aiertía vi sinimo*—£1—io -fle
rjfinas iiÊnift7iSM;- ceoBDffiern
paru s íassin&iiõD fios xmi-

O rsjrjr.;ri! rü& aoüsiomeTilB

foi imjjoeío, sobreíKôo, fljw*
«t recentet morta de sms
imccrl e ttms ícrísn^s em
enraes—insic de peá--các^ O
liíhnero de uopo» jwíidoíí ei-
ceioâas paro c y—srdo w» do-
mmgw e feriaâot, tnetmo
c-nfzoâos ow aenjewía do
íTóprie Zoo, co7ííí7ij:o í«7ido
insuficiente. Para o diretor áo
Zvo. Mtíhiíus Jíotcroberto,
aüpiim— espésieí preciso-m
iC&nstaniet vigüínâu porque
Um maior procure e e*tóo
sempre más ewjeiící c essa
-«rigvs. O "maçam) Tião é iwi
nesses, que ficou reeeníemen-
te tiaspitaliztido pvr ter en-
piiião v.v. bastão de desoáo-
raide jogado por Km Tiíiícn-
Iç, çue aitcsí o Tncíírs. O»
demais sáo os aromais de põu-
,ca >mob—âede, çue ganham.
pedradas para se moverem.

Vi- o direíor que _ opra-
soes seguem, de irm certo
modo, fases etebeat, cam ?e-
ríodos de meior ir-íensidede
ssm^idBs de fases mas eterna-
dos, perclmeníe de có-mpo-
7;fi„ pele impreníc, tíertondo
¦co público das improjfieda-

ãet ác cSmevtação ao» bichos
e do respeito que merecem.
_le não «6e ezp8ew por que,
em «rfr— /_a, e» egrntõf*
se vtentifia&m, max diz qae
cçrsra, desde o -morte do *B-
«ri e do tartaruga há cerca
de frlí temcrjtt. unã/> thèmot
tmss dose» aoorrícimeníoí'.

Apssar do poUcíflmenio, o
hábito apare-nteTr.ente js/wx>
útmtrDí&t de dar cotia* de
c&mer co» onimoíí coníímio-
«.« íewáo •pctíaiâ/i rmtem,
cam aiscxÂUit, Mccfjxt ç
crriewiaira. Alimento* deste
íípí), cermo bcíst« /rtt«, já
Tostaram urna crJo.

De av/rda com ot reptf!rc<}
do Hotpsíaí VetermòTüi do
Zoológico, trtze arímali fo-
ram rT&rtrA em. lí/n&sfJiTirin.
às cçrext&i do pútitíco tm
¦QthmfJt dais &txtt, e_seíucn-
do-te ot que ameçníram rea-
gir em tempo cot tretamen-
toe.

SejrtT—ci o cJiefe do hofp-í-
íoi, peteriaârio &i#cci4o lia*-
limerr.to, as a^iestíA» yi rrAr
Usam icAs exempUsex '/speru
de or-çfl pisíade e tm de cmça

jjarda com perfurações do
aparelho digestivo por frag-
mentos de dnto plástico; uma
anta, com um taco de batata»
jrtíoí e uma garrafinha pld*-
ííca de refrigerante, que obW*
íeroa seu organismo. Dois ma»
caco* barrigudos, com íntoxi-
cação alimentar, Uma sucuri
com hemorragia interna pro-
roçada por pedrada. Um niu-
íuri cavalo (.ave), com per-
furarão da moela com '. um
jalito de xÁrulito. Uma tirie-
rna (ave), com cacos de vi-
dro e pedaços de corrente de
ir.etal, com perfvraçâo. Dois
lagartos com fratura de crà-
roo. Uma tartaruga marinha
yovem com fratura de crânio.
E um tjuati com hemorragia
fclerna.

— Entre os salvos, o ma-
caco lia» è um dos melhores,
Quando se restabelecia de ter
ingerido um bastão de deso-
dorahte, foi atacado de pneu-
rríorúa depois de tomar um
torpete ganho de um freqüen-iodar. Tião está bem agora
T.iat quase morreu por incon-
ieqãénria do publico.
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Gerico
DESCASO

Há anos, os moradores das
Ruas Neves Leão e Conselheiro
Ferraz, no Lins de Vasconcelos,
depois de insistentes reclama-
ções, receberam a promessa de
que as mesmas seriam pavimen-
tadas. São decorridos vinte anos
e a promessa não foi cumprida.
Agora voltam os interessados:"Não é admissível que o gover-
no mantenha a insensibilidade,
por mais tempo. Apelos, e mais
apelos foram dirigidos e nada
de concederem as justas melho-
rias que desejamos para nossas
ruas. Há mais de viste anos es-
peramos e nada de providên-
cias." Senhores do governo! da
Guanáhara: assim já é passar
muito além do descaso.

VAZAMENTO
Está acontecendo a meies:

Desde a inauguração da loja
destinada à venda de produtos
de artesanato, na Praça Serze-
delo Correia, com frente para a
Avenida Nossa Senhora de Co-
pacahana, dela escorre quase
cascateante, grande quantidade
de água que depois de inundar
o passeio, desaparece em um

t i ralo situado nas proximidades.
Ao que tudo indica a instalação
hidráulica está defeituosa, o que

provoca o vazamento. Antes que
o passeio seja destruído pela
inundação, convém seja o cano
reparado.. Vamos, pois, ao tra-
calho?

\
OBRAS

•A obra da Sursan, na Rua
Barão de Mesquita, entre as
Ruas Gonzaga Bastos e Araújo
lima, levou cerca de sete meses
para terminar. Pois bem, três
dias depois voltou o mesmo de-
feito, um vazamento do esgoto
subterrâneo. 0 asfalto cedeu. 0
conserto foi reiniciado há cerca
de três semanas, mas é feito mo-
deradamente, e os pedestres são
prejudicados, por causa da la-
ma existente no local. O trânsito
de veículos foi fechado nova-
mente tanto para subir como
descer, criando dificuldades,
pois os mesmos são obrigados
a percorrer ruas estreitas, e os
moradores a darem longas ca-
minhadas para apanhar condu-
ção. Ao mesmo tempo, existe no
local três lâmpadas no meio da
rua queimadas desde o início da
obra no princípio do ano. M"ra-
dores do local e proximidades,
solritam oor intermédio do seu
jornal, rvovidências junto à S_r-
san. a máxima iifòência n* obra.
aHm como a LigM ou a Co-r>a-
nhia Estadual de Energia Elétri-

ca, pois existe dúvida quanto ao
órgão responsável, a troca das
três lâmpadas queimadas. Agra-
decendo sua valiosa atenção,
aguardamos sua reportagem.'7
A missiva está correta. As ta-
lhas mostradas segundo apura-
mos. existem e merecem de ime-
diato as atenções das autor—a-
des responsáveis.

v AÇOUGUE
Dizem nossos leitores: "O

Açougue Copa Carne, instalado
na Rua Visconde de Pirajá,
número 603-A é o fim. Seu pro-
prietário ou proprietários re-
solveram não tomar conhecia
mento da tabela oficial emiti-
éa pela Sunab, referente ao
preço da carne, cobrando pre-
ços muito acima dos estabele-
cidos pelo Governo. Os fregue-
ses que ousam fazer reparos à
pouca lisura dos açougueiros
são agredidos com palavras
pouco amáveis, agressões queestendem ainda à Sunab e'sua
fiscalização, dizendo que não
temem fiscais, nem Governo,
que quem manda no açougue e
nos preços, são eles. Pelo vis-
to os proprietários do açougue
em causa estão realmente prs-cisando de uma visita dos fis-
cais da Sunab e de um profes-
6or de boas maneiras." Vamos

até Iá> —ai—tarai s_ S__tfa, po_a. gopii—çáis _ão íio_; em asso-
_cGh fij__* _ —in-». aos ___s co-
meirt—___'¦ <sxs& sErargo—h_n
os _a_S—a I igETTUg—lares das
det_m__epía: g_t__s que vi-
sam í r~ãg—2rS—- a economia
do po~s»

PESGUELA
__3 K_io adan_aâa uma

ársa na _c_—: ._i _strada Pa-,
dra Bnsaç <f _e pausrvelmente
recafcerá ¦ __nt â£ Praça Dai-
va & Í3_rsi_i. homenagem
que ia act&— á k_âoki can-
íãra rea_ten__—i „Oemá_ Os
que err-k p—u-úsnõs aos tra-'fa_:oi a_„_ _íc aíe—tarain
para • ps-gt» que leprasenía
ha. _tí ôfel—úé— z arsa, rio
que raçrêneE- 32 mi wmsiante
pcecca£ai!ãi) _or rsne re_dem
na reg—-. S—c» ele exisle uma
tasca 

"'pimgri—if- 
unile se fió—-

S—c__ ca o_í _e—:b_iam atra-
ve__-_i. Si on» h_t—m __io-
ras _aesa 25» cs ——nas âe uma
esicl_ yrrmírs. • _5 _áBtente.
BcmL 3___> bum ssm se provi-(__daa Sr_&_ t__a_is de
imef__3. am senüüo õe cons-
trair _na p_ne. mesmo quenroriesT—.. ga—t slbsã_br a pe-rignsa '•p_ògn—íT.. Eebç é o ape-
Io __gíl—b _e m_ariâaües sirs-
véa (_T a,Ger.crf.
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Em frwrtt ao prédio r,úr-,t-

ro 344 da Roa --«- Caneca «xis-
te uru placa àe parada de c-- i-
bss. Há r ¦--; tampo o círculo
metsiiee, por cíIi-jc áreunt-

ténsis caiu «obre o painel indi-
cíd-cr dí-s carros que ali dão em-
barqoe. O aspecto oferecido é o
pior possível.

\ \



(suuu
\

\

O pau-brasil e a
arte dos violinos

O professor norte-ame-
ricano Carleton Smith é
um grande conhecedor
da música brasileira. Es-
tando no Rio para parti-
cipar do júri do Concurso
Villa-Lobos, encontrou-se
para' ume entrevista com
Eurico Nogueira França.
Um dos assuntos mais dis-
cutidos foi a importância

que o pau-brasil teve no
desenvolvimento dos vio-
linos, que passou a ter
seus arcos feitos dessa
madeira logo depois do
descobrimento do Brasil.
A reportagem, que ainda
aborda a música erudita
brasileira e Mozart, está
na página 3.

I tist^^í%.'^^^i^^'^^%l'^^ __^ ¦__* — WL i CORREIO DA MANHÃ — quinta-feira. 16 cte novembro de 1971_n
Raulo César Saraceni

pdí d Uctllcu , -•ra_iÉ____ri
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-A NTES de tudo
devo dizer que
sou de escor-
pião, que se
dá muito bem

com virgem. A idéia de filmar
Amor, Carnaval e Sonho tal-
vez tenha nascido numa visi-
ta à Catedral de Brasília ou
em pleno terreiro de um can-
domblé ou ainda filmando a
festa de Nosso Senhor dos Na-
vegantes na Bahia. Uma festa
DIVINA. Comecei a lembrar
do carnaval e do seu lado sa-
grado. Fora O Desafio, os ou-
tros filmes que fiz tinham
mais a ver com o lado minei-
ró de minha mãe, o lado ita-
liano de meu pai e a grande
figura de artista que era Lú-
cio Cardoso.

PRIMEIRA POSIÇÃO
SM: What about violets?

E a borboleta azul depois da
tempestade? Misticismo ou
idolatria?

PCS: Deus é um canteiro
de violetas cuja estação não
passa nunca. Meu padrinho
Serra Negra foi quem me ca-
sou. As borboletas continuam
a transar na minha cuca. Elas
se parecem com Ferdy Car-
neiro e Mário Carneiro. Mas
sempre quis fazer filmes bem
cariocas. Nasci na Gávea e
quase sempre morei e curti
mesmo -no Rio de Janeiro. To-
do o Rio, a Zona Norte onde
vivi dos três aos treze anos
e Ipanema, onde acabei mes-
mo transando mais por lá. O
Cinema Novo que fui um dos/
fundadores e que ainda con-'
tinuo a amar e que conside-
ro o movimento mais impor-
tante do cinema internacional,
influenciando o melhor cine-
ma do mundo. Não posso re-
negar nenhuma de minhas
paixões. Afinal, o que é mes-
mo esta vida, sem paixão? E
é pela paixão que meus fil-
mes vão nascenuo. Não acre-
dito em nada que não seja um
total envolvimento e daí to-
dos os problemas de minha vi-
da pessoal depois que acabo
um fume. Devo muito a Octá-
vio de Faria e Marcos Konder
Reis, os dois com muita sensi-
bilidade cinematográfica.

DEMI-PLIÊ
SM. Como vai nosso ei-

nema? ' ,
PCS: Os filmes que não

chegam ao público sao muito

legal mesmo. Acho Família do
Barulho de Júlio Bressane
uma obra-prima completa. O
filme que é exibido com cer-
tificado de censura, não só
aqui no Brasil, vai muito maL

SM. E as bitolas? Algu-
.na coisa contra o super-8 ou
já pintou uma reformulação? \

PCS: Foi fogo romper
como preconceito da bitoli-
nha Mas vi filmes muito inte-
ressantes na super-8. Eu
sempre fui contra esta de sa-
ber técnica, empunhar uma
câmara. Acho que limita múi-
to a liberdade de criação. Mas
já cometi meu pecado na su-
per-8. Filmei Joana, a Angé-
fica.

SM. Depois de Amor, Car-
naval e Sonho quem é o pró-
ximo, por favor?

PCS: Tinha idéia de fil-
mar O Viajante, o romance
inacabado de Lúcio Cardoso,
mas ainda não vai dar. Tenho
a possibilidade de filmar ha
Espanha um filme com Norma
Bengell. Uma estória baseada
em Santa Terezinha D'Ávila
ou, ainda, uma baseada numa
novela de Marcos Konder Reis:,
A Descabelada Via Sacra.

SM. O que ,é um filme
baixinho e gordinho?

PCS: Deve ser um filme
de Miguel Borges, diretor
muito quente afinal. Saudades
de Glauber.'

Nasci para bailar para
que negar. Já fiz tudo no car-
naval carioca, desde as incrí-
veis penetrações nos.bailes
aos desfiles de blocos, escolas
de samba. Mas não sei tocar
nem bumbo. Minha transa
mesmo é de dançar. O filme
musical sempre participou dos
meus sonhos — Gene Kelly
cantando na chuva. Walter Li-
ma Júnior e Caetano Veloso
que vão dirigir um musical,
me convidaram para dançar
uma seqüência baseada no
Cantando na Chuva. Vamos
lá. '

ENTRE-CHAT
SM. A dança vai bem

obrigado? Nijinsky. ou Nu-
reyev?

PCS: No cinema, Gene
Kelly é mesmo o que curto.
Desde que me apaixonei pe-
Ia Pavlova, do Liceu Francês
onde estudei, que estou na
dança.

¦ SM. Fred Astaire ou
Mièli?

PCS: Mil vezes Mièü. Fi-
zemos um par maravilhoso
em várias festas. Eu, ele e
David Conde conseguimos a
produção de Porto das Caixas
dançando para os filhos dos
produtores. Zé Henrique Bello
também.

SM — Como é o Paulo Cé-
sar ator? ;

PCS — Foi Vera Barreto
Leite quem me disse que eu era
um grande atori Acho que meus
amigos do cinema novo curti-
ram muito. Nunca fui contra
os grandes canastrões.

SM — Qual a importância
da tua camisa de bocas?

PCS — A camisa de-boca
foi fundamental na minha vi-
da como reflexo. Já na Casa
Assassinada, Norma Bengel e
Carlão sabiam o que ia aconte-
cer quando vestia a única boca
de minha camisa. Depois em
Brasília, Pink me deu a de vá-
rias bocas. Joana Angélica. Na
cena do "Bolero", no Sonho,
acho que ficou legal."Considero Amor, Carnaval
e Sonho um filme de rompi-
mento total com qualquer es-
tintura cinematográfica basea-
da em dramaturgia, nome que
sempre me encheu. Saco. Está,
penso, na mesma linha do Aca-
bou Chorara dos Novos Baia-
nos e do filme de Walter e Cae-
tano que se chamará Viva o
Prazer, Acho que o pessoal que
tem a ver com a cultura brasi-
leíra anda chorando muito, di-
zendo que não dá e tal e coisa.
Acho que vai dar. É só ter a
coragem de começar mais a
contemplar do que a indagar. É
difícil mesmo até pensar nisso,
sei, mas ideologia já era. Não
pelo desligamento, coisa que
nunca curti inteiramente. Falo
mesmo pelo prazer que só o
amor pode dar e que só é pos-
sível conhecer ou falar de ai-
guma coisa se for pelo amor."

PLIÊ
SM — Por que voltar aos

lugares já vividos? Fala porque
o Hegel tá ouvindo.

PCS — Tenho pensado mui-
to na pobreza da dialética. Os
lugares nunca foram vividos
bastante, acho que temos que
voltar sempre a eles. Vivê-los
intensamente.

SM — Agora, porque mo-
rar em São Paulo?

PCS — Talvez pelo Viajar^
te. A vontade de aplicar as pes-

soas sérias. Torná-las mais ca-
riocas. A seriedade que é a coi-
sa mais legal mesmo, estava
castrando a criação e, logo, o
amor não tava dando pé. E de-
pois me lembro do título do
livro de Maria Helena Cardoso.
Por Onde Andou Meu Coração.

SM — Qual a sua posição
no Lacraia Spqrt Club?

PCS — Meio campisia, pe-
lo lado esquerdo mesmo qua
faça os gols pela direita. Caca
pensa que é Gérson, apesar dos
seus passes de profundidade
não chegarem aos 4 metros. O
Capitão Gustavo Dahl é um vi-
sionário.

Amor, Carnaval e Sonho foi
filmado em poucos dias. no
mesmo tempo que os atores, a
equipe e eu mesmo brincava-
ínos o carnaval. A criação co-
mo uma brincadeira e não uma
coisa muito grilante.

TESOURA
SM — Oxóssi, cor verde «

as coisas verdes?
PCS — Oxóssi é meu Ort-

xá, meu anjo de guarda. Logu-
nodé. Sou gente da mata, mata
virgem, espessa, floresta, caça-
dor sempre pronto para a en-
trega se for por amor. Agô meu
pai, Axè. Lembro das coisas
verdes de um verão carioca on-
de todo o estoque do Antonio's
foi bebido. As coisas verdes sa-
bre as coisas verdes nunca es-
quecidas, nunca inteiramente
vividas. Voltando sempre dian-
te de sua recusa sei Ia porque
motivo. E por que não darmos
o braço e passearmos pela Ave-
nida Presidente Vargas?

Arduino é Oxóssi no filme,
Miranda é Iansâ. Tem- também
Tristão e Isolda, mas sobre eles
é favor procurar o senhor Fre-
derich Wagner, que sabe mais
detalhes. Paulo César é filho de
Oxóssi, sendo assim, queremos
apresentar às senhoras e se-
nhores, o senhor Paulo César
Saraceni de Colassanti.

Olha, Paulo César, se você
nasceu para dançar, meta bron-
ca. A ouverture já está em ei-
ma e nós do corpo de baile es-
tamos na auinta posição. Aliás.
se isso der força, Gabriela já
está dançando Brasil Pandeiro
com a Pantera Cor-de-Rosa.

NOTA: o fume que servia
de pretexto à entrevista estréia
na semana que vem nas teias
desta cidade.
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HERON DOMINCUES

Já emerge o herdeiro de
Nixon nas eleições de 76

A segunda pergunta que mais tem sido
feita ao colunista, após sua volta dos EUA, é
sobre as possibilidades de Spiro Agnew, em
1976. Na verdade, o irriquieto Adhemar de
Barro* de Marylarid já emerge como cabeça de
chapa republicano e herdeiro putativo de Nixon.
S«u principal prebtema, desde agora, é o fato
cie ser visto tanto pelos correligionários como
pelos independentes:como um direitista, conse-
qüêneia do papel que resolveu ele próprio assu-
mir, em defesa de Nixon, nas suas querelas com
a imprensa e os intelectuais, nos id:s de 1970.

Acontece que, desde a derrota de Gaid-
wat-er, em 1964, criou-se o consenso político de
qu-e um direitista aclamado pela Convenção não
ganha, já que um republicano só pode aspirar
a Casa Branca com votes de independentes e de-
mocratas. A derrota de McGovern reforçou a
lenda, já que para um democrata esquerdista
ou esqmerdixante a reversão é válida. Agnew es-
tá lime de um desafio de Nelson Rockefeller
que, era 1976, estará com ÓS anos, mas os libe-
ri'« do GOP podem pensar no Senador Charles
Percy que, no ano da eleição, estará com a mes-
rm idade de Agnew (57).

O que se espera, pois, como em 1968
aconteceu com Nixon, é o aparecimento de um
novo Agnew, que moderara o trm da sua reto-
rica., procurando uma nova marca registrada.
Se o novo Agnew terá mais chances que o atual
é iimpossrvef prever. Só depois de 74, nas elei-
ções legislativas, quando ele ficar inteiramente
sciinih-, deixando de ser um adjetivo do pre-
sente, paira tentar ser um substantivo no tutu-
ro, é que a história lhe dirá se aceita a sua
sintaxe..
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Sucesso
diplomático
Os efeoatos brasilei-

ras. __j àe Washing-
im tramo de Nova
Yori„ -mostram-se im-
pres—HQdiss com o
en_E_B trabalho que
vem seedo realizado
pe3p BÉfeasácte Araú-
go Castro i írenle da
nossa representação
ÉjjjjSaa_lâca Certa-
_?nts, 3 atuação do
mossa eBfeÉsaáar foi
gastaSê íaeilitada, a
osari— de áessBBtod ul-
támãj e_ face dos
ófipcs resEüaâos dos
d»M—lu.ee. dos Preá-
éscfe 3íèíid e Nixon.

AwTi"--» se iate em
WaslÉBgfaa, como já
r^egãsÈreà b£_b coluna,

¦ _~r_ií;ê üo nosso Pre-
ãáeníe. cpe 'deixou
ama íÉspnessão inaps-
x;rpeL Sckb_íS8 a isso
¦ racesso -ia "períor-
r-.Tiry?" brasüàfa no
.aI^^eD^ &o dese-xiTolvi-

Agência
renovada

A Agência Nacional
reúne, hoje, no Rio

todos os chefes de suas
sucursais e

correspondentes nos
Estados, para um

estudo e avaliação do
esforço governamental,

visando a dinamizar
ainda mais os

sistemas de dh/uigação
e de programas

de rádio.
Arnaldo Lacombe

presidirá a encontro,
em regime de tempo

integral, para que
todos os assuntos

tratados sejam medidos
no sei; ;usto valor.

Esta é uma das
etapas da nova imagem

da AN, no sentido de
modernizar, com

segurança, as
comunicações oficiais.

Rockefeller. Fora do
próximo desafio

Cidade
segura

Recentemente, esta
coluna registrava o
recebimento de cor-
respondência de um
assessor do Prefeito
John V. Lindsay, de
Nova York, agradecen-
do referências à gran-
de cidade. Em alguns
dias, de passagem, ago-
ra, por Nova York,
pude registrar verda-
dieiro alivio no clima
de segurança da cida-
de.

Mesmo as "pomo-
shops" recolheram-se
a níveis mais discre-
tos. Segundo soube, o
Prefeito Lindsay ado-
tou um reforço no po-
liciamento. incluindo
grandes contingentes
de "cops" em trajes
civis para conter os
marginais. É uma ale-
gria ver uma cidade
convalescer, ainda mais
quando essa cidade se
chama Nova York.

BR-153 pavimentada até 73

mmW^mW

.ttfcías. Pesquisa
.a niiiuffn n i7ffp n» jmmdo

' No almoço oferecido em Sâo Panlo pelo Ministro
Delfim Netto ã missão japonesa do Keidanren, o presi-
aente da missão, depois de fazer o discurso agradecendo
ao ministro, tornou a chamar o intérprete e agradeceu
o carinho com que unha sido organizado o almoço, cujo
cerimonial esteve a cargo de Helena Brito Cunha. As
Qores tinham as cores da bandeira japonesa, o menu
com pratos brasileiros e a música japonesa, tocada pelo
organista Paulo Freire m O Engenheiro Eliseu Bezen.
de, Diretor do DNER, comunicando ao Ministro Andreaz-
za a conclusão das obras de pavimentação da Bodovia
BB-15S, no trecho de São José dos Campos-I_s-Ouri-
nhos. Esta rodovia faz parte da grande longitudinal que
ligará Belém do Pará a Aeeguá, na fronteira do Brasil
com o Uruguai, e estará totalmente pavimentada, nos
seus S.800 quilômetros, até o próximo ano m Pela pri.
meira vez, o Brasil foi escolhido paia sede de uma reu-
iiiúp do Conselho Internacional de Música, sediado em
Paris. Esta decisão vem demonstrar a repercussão, na
Europa, do trabalho de dois maestros brasileiros, Eleazar
fie Carvalho e Marilos Nobre, que têm desenvolvido uma
¦nesnuisa musical, considerada de alto nível pelos críticos.

Z^i/õ"Díniz~orrVtarror,^ojTOivai «. Sonha

RETICÊNCIAS
v»b ^-ramo mês, o Instituto Nacional do livro lançará a obra do

B_6áan_ Banaío Mendonça, A Influência Africana no Português do
Brasi. Ú embaixador esíá bastante feJiz, principalmente porque o livro
Sà icg_a_ :»e_ Academia Brasileira de Letras • O Ministro Pratini de
íínrüís assará" sm Salvador, no próximo dia 3, na abertura do I Simpósio
Jra_i>3nisileJro sobre a indústria petroquímica. Entre os convidados
éaàaâafeji estarão o Geoerai Ernesto Geisel, Presidente da Petrobrás, o
iBMÍàm_Ía Marcos Pereira Vianna, presidente do BNDE e o Governador
>ji.ííí:_.:.' Carlos Magalhães • Chegara sábado a Belo Horizonte, o técnico
_t_afe_e Engsne Tbomas Bystraan, do Centro Interamericano de Pro-
_:i:âV fe Esroríações da OEÂ, para colaborar com as indústrias minei-

_.: ân ;x:»gn_a5'de formação de consórcios • O Padre Francisco Leme
Ema^-ja õamissãd Nacional.de Moral e Civismo, será orador oficial na
ga_ãj_ã vx& o MEC vai promover áõimngo, no pátio do Palácio da
CraiinnrL. :üfi comemorar o Dia da Bandeira • Está em Salvador, Peter
EHIrem; E5gen__ta europeu na indústria de vestuário, a convite do go-
rêr_ _ Bátói t O Professor Wilscm Brandão. Delegado do MEC no Rio.
ci_i':ic:«b Tiara se-funda-feira um encontro com os diretores das escolas
p_gl5Bd_B5 _ Tão., para debater o programa de bolsas de estudos para
:'l t Bigin&|pBB_pr_ para esta coluna: Rua Domingos Ferreira. 15/201
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ROBERTO
SILVA

Diretor do Bureatt de
narcóticos e drogas ..,..„.;'.']"C

tem entrevista na Tupi
A Rede Tupi de Televisão entrevistará. o Diretor do\

Bureau de Narcóticos e Drogas Perigosas dos Estados
Unidos (BNDD), John Ingersoll, no programa Corres,
pendente Internacional, em transmissão em cores, ama-
imã, 17 de novembro, às 23hl5min. \

Ingersoll falará sobre a "guerra" desfechada no mun-
do inteiro contra o tráfico de narcóticos e drogas perl-
posas, ilustrando a entrevista com gráficos e filmes do
trabalho desenvolvido pelos agentes da lei no esforço
de deter a ação dos contraventorese traficantes de he-
roina e maconha. O entrevistado de Correspondente In-
ternacional também falará sobre o perigo do uso dessas
drogras, dirigindo-se aos pais e responsáveis sobre a orl-
entaçào a ser dada aos jovens com relação ao assunto.

Formado em crimlnologia pela Universidade da Ca-
lifórnia em 1956, John Ingesoll pertenceu à força pú-
Nica de Oakland, Califórnia, assumindo em seguida o
cargo de chefe de Polícia de Charlotte, Carollna do Nor.
te. Antes de assumir o cargo que ora ocupa desde agos-
to de 1968, John Ingersoll exerceu as funções de Vice.
Diretor do Departamento de Justiça dos Estados Uni-
dos.

Dorotéia vai a Guerra
Dorotéia continua indo à guerra no Teatro Cachimbo

•Si». Pas, com Dlna Sfat e ítalo Rossl, sob a direção de
Paulo José e com os cenários e figurinos de Luiz Carlos.
Ripper. fi bastante grande a procura de compra de es-
petáculos por parte de universidades e entidades da
Guanabara. A Faculdade de Economia da Universidade
do Rio de Jahelro, a PUC, a Faculdade de Economia
Cândido Mendes, Colégio Hebreu etc., Já reservaram
seus dias para espetáculos especiais. O mesmo, já fez
o Banco Econômico de Desenvolvimento e o Llons Clubs
tdns de Vasconcellos. Por causa das gravações de Tv,
de Dlna Sfat e Ítalo Rossl, continuam suspensas as
toftttnées de quinta-feira.

ítalo Rossl, foi convidado para posar para a revista
Italiana I/Uomo Vogue, em número especial feito exclu-
slvamente no Brasil com manequins e atores brasileiros.

Após o carnaval. Dorotéia Vai à Queira deverá ex-
cmslónar, pelo Brasil, visitando várias capitais do Pais
e cumprirá temporada em São Paulo.

Edgaid Gurgel Aranha, ator cujo último trabalho
no Rio de Janeiro foi Halr, acaba de ser agradado com
iraia bolsa de estudos para teatro oferecida pelo Conselho
Britânico e no momento, exerce as funções de diretor
administrativo da Sfat Empreendimentos Culturais e
Artísticos.
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Olhai o Martlnho
Decagar, contratlnho
assinado com o
Otávio Doresle para
atacar amanha e
sábado de Gargalo,
no Melar. O show dde
está multo bom,
falando sério agora.
E vai para Sào
Paulo no fim do mês,
Dl Mônaco, dia 28.

Gro Monteiro é
sucesso no Flag

Ciro Monteiro está se apresentando durante duas se-
manas no Flag, em show produzido por Tarso de Castro
« que conta ainda com a participação de Coplnha da
Flauta e Roslnha de Valença. Ciro canta Assis Valente,
Ari Barroso, Noel Rosa, Lamartine Babo, Vinícius de
Moraes e outros velhos cobras da música popular bra-
sileira, O show está alcançando grande sucesso e tem
conseguido reunir no Flag gente de várias idades e pro-,
vado que com boa música e um som da pesada é possível,
um diálogo entre gerações diferentes. Na quarta-feira,
Rubinho (autor de Debandada Geral) e Luís Melodia
(autor de Pérola Negra, que Gal Coeta gravou magistral-
mente) deram uma canja e Improvisaram mil sons Junto
com o Formigêo.

li Fernandes
começou

com sucesso
a ponte aérea

Lapa-Schimtt,
com o seu
aplaudido

Show da Saudade.
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Carlinhos Lyra
explica crítica

Uma das esplnafrações da "critica «peclallzada de
teatro" contra a "Pobre Menina Rica" se relere à dire-
ção, que é do próprio Carlinhos Lyra, ressaltando que
ele não tem "a menor intimidade 9 com o palco. Respos-
ta de Carlinhos, entre amigos: ,

— Apesar de ter tido contato rigoroso com o Arena
de 10 anos atrás e de ter ganho o prêmio de melhor au-
tor e diretor de teatro do México, em 70, aquilo é ver-
«iflde. Nfio tenho a menor intimidade com o teatro visto
pela maioria, desses crlttros. como nfio tive a menor in-
frn'dade com a música vista poli rir'"''" ri* críticos
<in 57. quando correcei a fazer umas coisas que eles es-'pinafrarüm e rconlirc?"am. a seguir sob o ttiTo fit
Passa Nova.

¦/V,\

Vamos ao Teatro
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GUILHERME ARAÚJO apresenta

ÇfflíP0 VELOSO
Em apenas S apresentacGes tio Rio de Janeiro, c/ Tnttjr Moreno
(bateria), Peerinho Albuquerque (guitarra), Antônio Perna (plano),
Moaclr Albuquerque (baixo), Xuzé Abreu (flauta), Bit» da Silva
(percussão) e a participação de* Edltb Oliveira noa sambas de roda• i do recôncavo baiano

Dias —21, 23, 23, 24 e 25 de novembro, às 21,00 hs.
Preço platéia — Crí 20,00 — Camarote — Cr* 100,00 e

./ balcSo - Cr* 10,00.
TEATRO JOÃO CAETANO - Praça Tlradentes — TeL: 221-ttM

Artista exclusivo da Philips.

GUILHERME ARAÚJO convida para uma noite de curtiçâo
com

WANDERLÉA
A MARAVILHOSA e JORGE MAUTNER

— único espetáculo — dia 26, domínio ás 21:00 horas.
Preço: CrS 10,00.

TEATRO JOÃO CAETANO
/Praça Tlradentei — Tel.:,221-0J0S
Artistas exclusivos da Philips

RUBENS COIUIÈA E IVAN DS ALBUQUERQUE apresentam
TETÊ MEDINA - JOSÉ WILKER - RUBENS CORRÊA

f CMIHp^é RZUL
r^^X^C^y

IPANEÍH
DE JOSt WILKEK

Espetáculo fascinante • Irreslstlvelmtnte belo — (Vsn
Mlcfcalskl — Jornal do Brasil)

Htje, às SUO hs.

Boates & Restaurantes

-'Abre JuJS 5 2&I», pi drinques, com plstis ds dmçi.
A §*n coüvert. nem consumação.

\immcrrnúska« Atrnuhtrsirnoislmias

Ji CouvertttecrJIO.OOT

¦ RnervMt 2Ç7-9390
Atifnào)uoiòf.63-A'

.COPACABANA
partir,'do milo diattr -

f__u

^c5ub*dôin»ljoVoToTncâme a
•BkS.

SAMBA DE PARTIDO ALTO

RESTAURANTE * BOITE
TERRAÇO AO AR LIVRE

Aos domingos: FEIJOADA
Dois galões p/ banquetes e festas - Ar condicionado central, Av

Sernambetiba. UM - BARRA DA TIJUCA - Res.: S98-W16

SUCATA*-» tu •» MÊS I
1 DE
I SUCESSO) J

.
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e «.. «Mim
nâo estão no. mapa

2IRIQUIDUM OI N.o 3
COUVERT CrS 28.00 TODOS OS DIAS

RESERVAS 227-45» - 127-8888 - 267-5SS4 - ABERTO DESDE 11 BS.

apresenta de 3." a domingo

CmÕ MONTEIRO
com ROSINHA DE VALENÇA • COPINHA

Direção: TARSO DE CASTRO
Restaurante aberto a partir das 10 horas
Música' ao vivo a partir das 23 horas

RUA XAVIER DA SILVEIRA. 13 — Res.: 3K-0TU
Próxima atracBo: ERASMO CARLOS (Artista exclusivo da Fhlltp»,.

"*¦

SliUÇANIE

Casa doa
Artistas)

I Diariamente:
21 hs. Das. às
17 e às 21 hs.- Sáb. é feriados: às

18, as 17 e às 21 hs.— Dom, às 10, às 15,
às 17 e às 21 hs.

PRES. VARGAS, AO
LADO DA TELEFÔNICA7

Bilheteria desde as 10 hs.

TEATRO da GALERIA
RUA SENADOR VERGUEIRO, 93

O PERU
O Peru de Georges Feydeau

Trad.: Luís de Uma
com: HENATA.FRONZI — FELIPE CARONE — ARY FONTOURA —
BERTA LORAN — Part. Especial: JOSt LEWGOY - CECIL THD_DIRCE MIGLIACCIO — GANZAHOLLI — MARrA HELENA DIASHELENA VELASCO — JUJU — THELMA RESTON e outrosastros. — DIrecfio: JOSÉ RENATO i

Cens.: Tullo Costa"
TEATRO DA GALERIA - Reservas • Int.: 225-8846

Hoje às 21,15 lis. - .

COMMEtMORlü
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Auerlean-Bar aberto das 18 hs. «_ dlant*
ALMOÇO AOS DOMINGOS A PARTIR DO l/S DU

JUCÁ CHAVES disse: "AQUI VOCÊ COME BEM PARA
QUE EU ME ALIMENTE MELHOR"

Cozinha Italiana, sd pan quem entenda» • nto para quem dis
que entende

Av. Barlolomeu Mitre, 366. Tel. 227-6485 — Leblon

QUASE.
aqora

BRASIL

SH0WS DIARIAMENTE

I

/•

Paulo José
Dina Sfaf •ítalo Rossl

Ws Na comédia irágico-obscenn
Ml de Carlos Alberto Ratton

I3ira«SCHNITT.
JOSÉ FERNANDES apresenta

2 conj., orquestra, típica, Perla, Carlos Mala, •
Lula César. Abro p/almoço e jantar. Oomlnjosi
show Infantil. S/couvert íEstaclon. \» ar central.
LAPA — Rua do Passeio, 70 (s/couvert artístico).
Tel.: 242-0118 — SCHNITT - R. -VoL d» Pátria, U— Tel.: 2S«-39W

MUMBERDNE
De 5a. a domingo

MARIA ALCINA
Diariamente Osmar Mlllto, Quarteto Number One, Kmy Ollvelia,
Paulinho nas Tumbas o Sally Baldwin. — Dlretlo musical dt

Severlno Filho. — Aberto a partir de JI horas
Rua Marta Quiteiia, 1» — Reservas »7-S»l

m
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P&RoTElfl
vai a guerra

Teatro Cachimbo da Paz

Tels.: 247-4215 e 207-3499 • R. Viso, de Plrajà, 3»
Ao lado do Clne Pax — Hoje, As 21,30 hs.

^v.^

1 TEATRO
É CULTURA /'

no méier procure nossa
aaônda na sfíva rabelo 52 a

LM* l mcvetw

-X-

Cíorreiodã Manhã
CtttUiia-ffcAa ¦

Paulo José voltou bem ao teatro com a direç&o
de Dorotéia Vai a Guerra, no Teatro Cachimbo da
Paz, com-Dina Sfat e ítalo Rossi. ;í;

De músicas
O empresário Guilherme Araújo conseguiu

o palco do Teatro João Caetano para apresen-
tar, de' 21 a 25 próximo, o irriquieto Caetano
Veloso, com Tutty Moreno na bateria, Perinho
Albuquerque na guitarra,. Antônio Perna ao
piano, Moacir Albuquerque no contrabaixo, Tu-
zé Abreu na flauta, Bira da Silva na percussão
e mais a presença de Edith Oliveira nos sambas
de roda do Recôncavo Baiano. h

No dia 26, o João Caetano vai ver e ouvir
Wanderléia, acompanhada pelo terrível Jor^e
Maütner. ii.S

Dias 20 e 21, no Teatro Fonte da Saudade,
na Lagoa, audição com Nelson Ângelo e Joice.

Terminou no Teatro de Bolso do Leblon _
carreira do conjunto musical Rock Ebô e a cah-
tora Ana Maria Valle. "!

Deixando SP I
Tomem nota em seus caderninhos: a su-

perprodução Jatui Crlito, do Altair Lima, esta
deixando o Teatro Acquarius de São Paulo. 0e-
ve fazer algumas apresentações pelai antes de
vir para o Rio. Já desde agora eu posso dizer
a vocês que em março e abril de 73 o Teatío
Acquarius estará nas mãos do Chico Anísio '

Começa a leitura te
Meu querido Sérgio Britto começahda^a

leitura de Festa d* Aniversário, de Harold PÍh-
ter, naquele seu magnífico apartamento da Rua
Santa Clara. A peça marca sua volta à pròdu-
ção e estreará no palco do teatro do Senac tia
primeira quinzena de janeiro. Direção do coril-
pefrente Amir Haddad, com cenários e figurinos
de Joel de Carvalho. No elenco, além do Séi>
gio, estão Elza Gomes e Afonso Stuart. Cláudio
Marzo na alça de mira. ,

Paschoal trabalha %
Meu querido Paschoal Carlos Magno, que

prende a Comissão de Festejos do IV Centena-
rio de Niterói, está organizando uma têmpora-
da fluminense de comédias, a cargo de grupos
experimentais de todo o Estado do Rio. Vai ser
realizada em março do próximo ano, com obras
de Joaquim Manoel de Macedo. Maria Jacinta,
Açosfnho Olavo, Liad de Almeida. Modesto de
Abreu, Peixoto (Luís) e Leopoldo Fróes, todos
naturais da terra de Araribóia. ¥.!

Quem é
Muita gente perguntando a esta Moli quem é

o diretor do Grupo Gulbenkian de Bailado, . más
foto saiu aqui na seção, terça-feira última. Eu es-
danço: é o Carlos y/allenstein, que muita genia
pensava ser bailarino da troupe... ;..|
Ccrresp f Av. Passos, 722 - Í5.° andar.

Fregolente, Miriom Mehlet
cena de Abelardo e Heloísa,
Copacabana

eJerr$£alles3itumo-
em cena no Teatro
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CORREIO DA MANHA — Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro de 1972
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pau-brasil,
é o gênio de Mozart

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

O professor Carleton Sprague Smith é uma personalidade
norte-americana ligada estreitamente ao Brasil desde o
início da década de quarenta, quando nos 'visitou 

pela
primeira vez, já com o domínio perfeito da língua, e
contribuiu para aproximar dos centros musicais dos Estados
Unidos, em política de boa-vizinhança cultural, algumas
figuras representativas da nossa música. Sua presença
agora prende-se à participação no júri do Concurso
Villa-Lobos, de conjuntos instrumentais, que se inicia
domingo, no Municipal. É ele um entusiasta da música
dè Villa-Lobos, quo tem grande divulgação na América
do Norte.
Mas não é menos entusiasta dos estudos históricos
brasileiros, ligados ou não à música porque, professor,
durante vinte e cinco anos, da Universidade de Nova York,
lecionou História, que abrangia a faixa espanhola do Novo
Mundo e, em especial, o Brasil. Sua formação européia
de historiador despertou-lhe a curiosidade pela América
Latina, que é ainda pouco conhecida nos Estados Unidos.

Dedica-se apaixonadamente a estudos sobre nossa cultura.

Os tópicos que se seguem são a entrevista que
concedeu a esta coluna.

O 

PAU-BRASIL, que nos
cursos primários apren-
demos ser madeira pre--,. ; ciosa a qual nos pri-meiros. séculos da nossa exis-'tência se empregava espe-

[Cialmente em tmturaria, foi uti-
lizado, no século XVIII, porFrançois Tourte, que criou um
novo arco de violino e possibili-tou a Viotti a fundação da esco-
Ia violinística moderna. Esta-
mos assim ligados ao violino e
à sua literatura, desde a época
pré-c 1 á s s i c a e um Paganini,
quando extasiava os ouvintes
com ag fulgurações da sua téc-
nica, devia muito ao Brasil.

0 nome científico do pau-brasil é Caesalpina Echinata, e
ele surgia na Europa, em suas
aplicações comerciais, com o ró-
tulode C. E. Pernambuco, Fer-
nambuco e Fernambukholz. Mas
agora mesmo Sprague Smith es-

.teve, no Rio, com Lúcio Rolla,
técnico em fabricação de ins- •
trumentos, que tem no seu até-
ller um pedaço de. pau-brasil
para fabricar um, arco.

O violinista Tourte experi-
mentou várias madeiras, e che-
gou à conclusão de que o pau-~jbràsil era a melhor para a cria-
çao do novo arco do instrumen-
to. Entre a bibliografia que'Sprague 

Smith mostra, â respei-
Io, há o livro da coleção Brasi-
/liana, de Bernardino José de

Souza: O Pau-Brasil na História
Nacional. Há um estudo com-
pleto da anatomia dessa madei-
ra em Timbers of Tropical Amé-
rjca (1924), dos professores
S.J. Record e CD. Meíl, que
demonstram a soma de qualida-
des que possui. Mas o pau-bra-"sil 

i escasseia hoje. Carleton
Saprague Smith pede ao gover-
no que mande providenciar o
replantio da árvore de tanta sig-
nificação histórica e de tantas
aplicações práticas.

Outro ponto é o que nos-
so entrevistado debate com
Marcos Carneiro de Mendonça,
grande conhecedor da História
do Século XVm, para saber de-
talhes da remessa dá" madeira
à França. Não se sabe se o pau-brasil seguia para a Europa
dentro das normas legais como
monopólio da Coroa, ou de con-.
trabando, enviado de Pernam-
buco ou da Bahia. Falta com-
pletar as pesquisas —- apesar
de ser o fato mencionado em
numerosas fontes bibliográficas
— e estabelecer a importância
dessa contribuição brasileira à
música universal.

Primeiro livro

O primeiro livro publicado
no Brasil — contrariando as
disposições emanadas de Por-
tugal — é um relato da chega-
da ao Rio de Janeiro, em 1747,
do Bispo D. Antônio do Dester-
ro Malheiro, que vinha da Afri-
ca. Conta-se no livro que "Se
deu princípio a uma noite Atti-
ca, na representação da ópera
intitulada Felinto Exaltado, com
excelente música, e os represen-
tantes especiosamente vestidos,
que no luzido das pedras, com
que se guarneciam, mostravam
o brilhante desse ato." Sprague
Smith acha que essa pretensa
ópera foi uma composição do
Padre Manuel da Silva Raza, f â-
mulo musical do bispo.

A censura de Portugal proi-
biu o livro, mas a sua publica-
ção, sem a autorização da Inqui-
sição de Lisboa, abriu caminho
para edições de outras obras.

Interesse
Diz Oarleton Sprague Smith

que nos Estados Unidos há mui-

tos hispanistas, mas poucos lu-
so-brasiliandstas. Entretanto, o.
conhecimento do Brasil se im-
põe. Há aqui quase cem mihões
de pessoas que falam o portu-
guês. Há mais gente falando
português, no Brasil, do que
franceses, falando francês, na
França, ou italianos, falando ita-
liano, na Itália.

A quantidade — acrescenta
ele — não é tudo, mas há tam-
bém a qualidade. Nossa música,
arquitetura, pintura e literatura
nos criam uma j silhueta que
avulta no mundo moderno. E o
próprio governo norte-america-
no reconheceu1 esse fenômeno,
geo-politicamente. Analisou as
línguas críticas do mundo, as
que seriam mais importantes pa-
ra o futuro do século. Além do
inglês e do espanhol; são o rus-
so, o chinês, o japonês, o árabe
e o português.

Mozart

A diversidade de temas que
solicitam o historiador' e m-usi-
cólogo Carleton Sprague Smith
o fazem elaborar um estudo so-
bre Mozart em Paris, do qual
fornece, na sua entrevista, ai-
guns dados. Quando chegou a
Paris, aos vinte e dois anos, Mo-
zart escrevia ao pai:"Escrevo em vários estilos:
francês, italiano, alemão e do-
mino o. vocabulário musical."
Naquela época, o compositor
mais importante da França eya
Gluck e o problema para Mo-
zart, que tinha plena consciên-
cia do seu valor, estava na im-
possibilidade de ele alcançar
uma posição conveniente.

A rainha da França era sua
compatriota, Maria Antonieta,
mas esperava o primeiro filho,
depois de oito anos d-e casada.
Maria Antonieta, que foi tia da
nossa D. Leopoldina, estudava

/

seriamente harpa — segundo
relata Sprague Smith — à qual
se dedicava duas horas por dia.
A gravidez impediu-a de receber
Mozart.

Mozart foi professor de com-
posição de uma aristocrata fran-
cesa, Mademoiseie de Guines
que, segundo ele, tccava harpa
admiraveímente. Era filha do
Duque de Guines, um flautista
extraordinário, feito embaixa-
dor plenipotenciário, na Alemã-
nha, junto à Corte de Frederico

l o Grande, o rei flautista, que
empregou um dos filhos de
Bach. Parecia que os dois flau-
tistas deveriam entender-se di-
plomaticamente. Mas o embai-
xador flautista tocava muito
melhor do que o rei prussiano.
Conseqüentemente, não se de-
ram bem, e o diplomata francês
foi transferido de posto.

Além de escrever sobre Mo-
zart em Paris, Carleton Sprague
Smith — que é flautista — vai
editar uma versão concertante
para flauta e harpa das Sonatas
para violino e piano, de Mozart.
Vários desenhos que ora se en-
còntram na parte pianística, re-
petidos, passam, na repetição,
para a flauta, em imitações que
contribuem para definir o estilo
concertante.

Mozart desgostou-se — con-
ta ainda Sprague Smith —
quando sua aluna predileta, que
sabia duzentas peças , de cor,
Mademoiselle de Guines, se ca-
sou, e abandonou os estudos
musicais. Ele custou muito a re-
ceber do Duque de Guines os
honorários a que tinha direito.
A menina, sua ex-aluna, mor-
reu de parto. O marido, desgos-
toso, foi para a América, e lá se
entrevistou com George Was-
hington, que faz do jovem uma
descrição enaltecedora.

bclinha

f

i

A 

FRÁGIL está lançando os produtos
Vegetais Yoges. Sáo cremes, sham-
pocs e colônias, preparados à base de
sucos de plantas, vegetais sem ne-

nhuma interferência química. Por exemplo,
para limpar a pele o leite de limpeza "Orva-
lho de Lotus", como creme nutritivo, o "Nec-
tar de Agucenas" e assim por diante. O sham-
poo de mel é sensacional e as colônias devem
ser usadas de acordo com o signo. Os preçoa
variam entre Cr$ 25,00 e Cn; 45,00. O eodere-
ço é farme de Amoedo, 76, e Av, N. N.» de
Copacabana, 680, loja M. 

'

ie Se você quer participar do Campeonato de
Surf.que vai acontecer em dezembro, deve fa-
zer as inscrições na Brekelé — Rua Comes
Carneiro, 112-B, aité o dia 25 de novembro. A
Inscrição custa Cr$ 20,00 e o candidato ganha

uma camiseta de presente. O campeonato vai
do dia 1.° até o dia 25 de dezeenüro e o pri-
meiro prêmio, é uma passagem para o Peru.
Entre outros prêmios, pranchas de surf. cal-
ções, roupas especiais etc.
¦k Na nova Bonita de Ipanema, camisetas de
malha com estamparia em veludo, com de-
senho cópia de modelo Kenzo, por Cr$ 45,00.
A nova loja fica na Rua Visconde de Pirajá, 179.
•k O Centro Nacional dos Alfaiates e as Em-
presas Têxteis Santísta estáo convidando para
assistir o lançamento do m Movimento da
Moda Masculina Brasileira, que vai se reall-
zar no Tijuca Tênis Clube', dia 18 deste mês
às 20 horas, comemorando o VII Congresso
dos Alfaiates do Brasil,
¦k Para cs jantara de verão, uma receita ae
salada diferente: SALADA DE MAÇA: 1 lata

de creme de leite, 2 colheres de sopa de suco
de 1'mão, 1 colher de cha de sal, 1 colher de
chá de mostarda, pimenta. 1/2 xícara de amen-
doim torrado quebradinho, 1 xícara de alho-
porro cortado fino, 3 maçãs descascadas, cor-
tadas em cubinhos e 1 colher de sopa de azei-
te. Misture, os quatro primeiros Ingredientes
e tempere com pimenta do reino. A parte,
misture o amendoim com alho-porro e as ma-
çás. Tempere com pimenta-do-reino o azeite.
Junte o creme e mexa até ficar bem mlstu-
rado. Leve à geladeira e sirva com alface
picadinha. v 4

« <"¦/¦ _i •  • • z i 
" " ;V. - ' f™T?"— 'VHTKJS4 ví."""ÍEiSÜií'1!!! ^KMfli •y..,.,-r».. •¦»-¦•

v-^^íwwwi^SaiSBm^: ^1 MrMWfflH BQOoj& <¦'¦

A correspondência par* BELINHA deve
ser dirigida ao CORREIO DA MANHA, Av.
Gomes Freire, 471. í

Ao lado dos exageros
de detalhes, os
estilistas italianos "
lançam as sandálias
ultra-delicadas
em couro ultra-
maleável, trançado
como se fosse
palhinha, sola de
curtiça ou não,
são mais uma
opção para
esse verão

. \
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Brigitte Bardot, chegando aos 40 anos, tem
definição particular para a velhice: "Elo chegará
rio dia em que eu não puder mais ter o homem
que quero..."

Ás ricas terras
dos campos alheios

Heloísa Lustcsa voltou ao convívio de
sua arte no museu depois de unia semana
em Belo Horizonte... # O convite de
Ibrahim Sued para o lançamento de seu li-
vro também tem Terui na capa. É a chama-
da cobertura total % Vera e Anacir Ferreira
de Abreu chegaram da Europa e partiram
para Belo Horizonte tão rápido que o Rio
virou uma simples escala... # Heloísa e
Joaquim Ribeiro de Castro abriram no sã-
bado as portas de casa para uim jantar... •
Pedrinho Aguinaga achou balcão simples su-
ficiente para ouvir Mireille Mathieu # Sò-
nia e Sérgio Baez, cuja afinidade matrimonial
começa na data em que nasceram, um. dia
depois do outro, festejam o calendário sába-
do com sessão de cinema na casa de Lélia e
Luís Severiano Ribeiro Júnior... ê Silvi-
nho voltou absolutamente empolgado de Be-
b Horizonte. Tanto assim que já afirmvu:"só Ia me casaria". 4. • Ivan de Albuquer-
que, cem os cabelos no meio das costas, e
Rubens Corrêa me convidando para ter cer--
teza, hoje à noite, de que a China é Azul...

Com uma exposição de mais 16 artistas,
entre eles, Di Cavalcanti, Raimundo Olivei-
ra, Mabe, Djanira, entre outros, a Mini Gaf-
lery inaugura domingo a sua maxi-casa... #•Belita Tamoyo tem encontro marcado hoje
com Maria Cláudia Bonfim e amigas para uim
chá... • D. Ema Negrão de Lima também
apaga nesta tarde um bruto bolo cora ami-
gas em casa para almoçar... m Tuca Ban-
deira de Mello pintando um en-erme painel
para o Zum-Zum, cujo motivo é a reprodu-
ção de um quadro de Toulruse Lautrec.......

Paulo Afonso Grisoli de malas prontas pa-
ra São Paulo onde vai "conversar"... #
Ana Maria e Cláudio Marques receberam on-
tem para um jantar em São Paulo cc-m 00-
lunistas econômicos e sociais convidados p
Amanhã, em Brasília, Mireille Mathieu can-
tando para as obras beneficentes de D. Scyla
Mediei, e, no dia seguinte, já estará voando
de volta para Paris... % O novo diretor
do INC, Carlos Guimarães de Matos Júnior
está sendo apelidado de menino prodígio

Julian Chacel fazendo, esta semana, con-
ferência para técnicos "da aviação francesa

Escultor Harolda Barroso vai inaugurar
mestra individual no Ibeu no próximo dia 13
sob as apresentações de Jayme Maurício. ..
O E Caetano Veloso deverá musicar o fijr

me de Gerard Sapateiro e Regina Leclery.
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Rubem Braga já definiu seu

novo trabalho na José Olympio:
acompanhará a linha editorial da
Sabiá, com muito amor, mas sem
horário... • Roberto Campos re-
lendo várias vezes um de seus ar-
tigos que teria de entregar em de-
terminado prazo, confessou a um
amigo: "Eu sou um torturado da
forma..." • Já foi autorizado
pelo MEC o início das obras de
restauração da histórica Igreja de
São João Batista de Itaborai, o que
é ótimo porque não existe nada.
mais triste do que uma praça sem
Igreja... © E já que nós impor-
tamos a idéia dos tamancos, a Ho-
landa agora está interessada em
importar roupas feitas com o nos-

so algodão... # WfeWftH fsgifi-
roa, técnico da FAO,, *<Kt ifrí. J>*?t-
ta Catarina para «Jíiíkaj!*t- ttwi
programa de \ioi$m<mtoi<ip» ék
agricultura no Ss^íàí. .... 9 6-n.
quanto isso, a irnáVâíTi;* tèv$l ,ij*
Paraíba vai «.\piwtvji* i dKMWVKi
não a s u a prójwiii n*.~r.r.n),'íii>*tit,,
mas a sua gabarei»* smí-í rnrfhtot
vestir a deles i&tctM<i',ii£it>ii*?i í* é
que ainda exisí*. . . # O Ir^ííó-
to do Patriwdííiç HÍSííWtifc* V*>W«
a construção .•>; \tm, *iiífâik> èe
23 andares na Usi»* «1» VifíK-*.,
próximo a um, í»í-c*i^<^ -VirnS**^
pelo Patrimônio, por ÍJV jwfcfoili»
car a vista... ? E^íí^aiX^íter AK
ves de Sousa en<;«.-raí»iiO w«f ^
rias petropolitanos..
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Ç CABHBSO )
(De 31 de março a 20 de abril) = Visões de clarivldêncla e
sonhos esclarecidos. Manha de sorte na comunicação e nas
especulações. Dificuldades sanadas no meado do dia. Me-
lhoras na profissão. Soluções realizadas. Incidentes no
Ilm da tarde. Perdas por danos e roubos.

(De 21 de abril a 20 de maio) — Visões e clarivldênctea nos
intervalos dos sonhos. Espírito contemplativo, mollnaç&o
para à conquista de 'popularidade com prudência e esfor-
co no cumprimento das responsabilidades. Felicidade no
lar e no amor. Bons negócios. Ambiente modificado à tarde
oom irritabilldade e incidentes. Preocupações à noite. O

Ç OEMEOS )

(De 21 de maio a 20 de Junho) — Busca de adaptação às)
condições do ambiente. Apoio de parentes nas soluções fa-
mUiare8 de manhã. Boas oportunidades para melhora dos
conhecimentos. Prosperldades nos negócios ligados a má-
quinas, aparelhos domésticos e administração. Nervosismo
à tarde. Precipitação na critica e contradlçfio. Caráter
franco na comunicação.

C gjjjjjgijj 
'_> j //

(De 21 de Junho a 22 de julho) - Coração apaixonado e
ciumento. Desejo de firmar o amor definitivo e a fellcl-
dade no lar. Modificações necessárias. Ajuda eficaz de
manh& no trabalho e nas soluções profissionais. Imagina-
cfio leva & teoria e aos planejamentos. Incidentes no fim da
tarde na comunicação e no serviço.

ç vuo y
(De 23 de Julho a 22 de agosto) — Sonhos agradáveis. Boae
possibilidades com parentes no desenvolvimento dos nego-
cios e atividades ligadas à Indústria, artesanatos, editoras e
transportes. Ambiente de esforço em melo de dificuldades
à tarde com incidentes e Interrupção nos trabalhos. Medi-
unidade desenvolvida à noite com clarlvidêncla e, também, |
emoções profundas.

C yjgõjjgj )
(De 23 de agosto a 22 de setembro) — Manha da habilidade
intelectual e manual. Capacidade organizadora e executl-
va. Boas oportunidades lucrativas de manhã .Intulçfio ar-
UsUca. Meleabllldade nas atividades ligadas ao público e
relações oom estranhos. Tarde com problemas no ambiente
ou no melo familiar. |

Ç BALANÇA J$ '
[(De 23 de setembro a 23 de outubro) — Planos de sollcta-
Coes com poucas esperanças. Possibilidade de orientação
mais segura e mais acertada motivada por novos contatos
bom sábios ou técnicos. Saúde ressentida pela manhft. Figa-
do, garganta, preguiça dos sistemas. Programas cancelados
nos meados do dia. Melhora à noite na comunicação e nos
planejamentos. Inspiração.

Ç ESCORPIÃO )

'(De 23 de outubro a 21 de novembro) — Sono agitado po»
sonhos diversificados. Aplicação de manha no trabalho e
nos estudos. Contatos com pessoas organizadas, paciência
nos confrontos da vida. Elegância de atitudes. Ameaça de
escândalo para falsos espiritualistas ou exploradores de cre-
dualidade popular e não. popular. Depressão psíquica de
noite, indisposição no trabalho.

i •

Ç SAGITÁRIO !

(De 22 de novembro a 21 de dezembro) — Sonhos ou vi-
soes agradáveis. Manhã de esperança com o sentido de ajuda
que não virá. Erros e falhas nas especulações e nos em-
preendlmentos sem planejamentos. Risos ao meado do dia.
Dores arteriais e respiração sem grande .fôlego. Habilidade
e possibilidade de prejuízos e danos nos Instrumentos e ins-
talações de eletricidade.

Ç CAPRICÓRNIO D I y

(De 22 de dezembro a 20 de janeiro) — Novos rumos 6ur-
gem nos horizontes. Tendência para o desenvolvimento
cultural e iniciativas. Planos para compra de residência e
de maiores cuidados com o lar, ou mudança. Ajuda de pa-
rentes nas contas. Atração secreta. Contratos com pessoas
de idade desigual. Ameaça de Intoxicação à tarde. Espirito
contraditório no fim do dia.,

Ç AQOARIO J)
V.

(De 21 de janeiro a 19 de fevereiro) — Temperamento cal-
teloso e atento em busca da estabilidade e da persistência
profissional. Desenvolvimento medlúnlco durante o dia em
meio de contradições e desgostos. Probabilidade de aciden-
te à tarde ou prejuízos causados por eletricidade ou má-
ojuuias. Reação no fim, com boas possibilidades lucrativas.
Coração aflito de noite.

\
Ç PEIXES ) V
(De 20 de fevereiro a 20 de março) — Disposição dinâmica

e agradável de manhã. Sentido no apoio prometido nas re-
allzações que chegarão ao fim. Obstrução ao fim. Fatores
prejudiciais à tarde. Obstrução causada por líquidos, ele-
tricidade e danos Inoplnados. Saúde ressentida com ini-
tabilldade nervosa. Inflamação da garganta e dores arte.
riais. Desequilíbrio da pressão. Cuidado.
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COMPRA E VENDA
DEÍMÓVEB

ZONA SUL
IPANEMA — LEBLOK
LEBLON — Vendo urg. óti-
mo apto. todo claro mobil.
ar cond. cort. tap. luxo
hall si. 3 qts. saleta dep.
emp. todo azul. cor até te-
to e p. óleo. Ponto jóia.
Àv. Ataulfo Paiva, 50 A-2
ap. 602. Aceito ap. pq. si.
qt. como parte pg. o resto
ao l.o' que der melhor ofer-
ta. Direto s/lntermed. Ver
entre 11 e 20 horas.
Tel.: 247-5422 22764

ALUGUEL DE IMÓVEIS
LOJAS - ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS
SALAS — Aluga-se exclusiva-
mente para- escritórios- a Rua
Visconde Rio Branco, 52. cha-
ves portaria, tratar sala 2 ou
252-6336. 17141

QUADROS a óleo pintores f a-
mosos. Planos 1/4 de cauda
è armário. Lustres de bron-
ze e crlstai e vários objetos
de arte. Pagamento em 20
meses. — Rua Sorocaba, 277.19632

Colchões
Fabricam-se e reformam-se

colchões de crina. Fáb. Luso-
Brasileira. Rua Santana, 100.
TELEFONE: 224-6793

| 17142

GELADEIRAS - AR
CONDICIONADO
GELADEIRAS conserto, to-
das as marcas a domicílio.
Troco motor, gás, relay. fe-
cho,: pintura etc. 246-0241 —
Rudolf. 19637

¦ ¦/

OPORTUNIDADES
X fm.
NEGÓCIOS
TÍTULOS -
AÇÕES \

VENDO — Country CRJ.
Jóquei. Federal. Touring.
Costa Brava. Hi Silvestre.
cad. Maracanfi; tWíroíértâ)
Av, Rio Bco. 156 s/ 2925.
Tel. 232-8215 — JUANITA.

22768
VENDAS DIVERSAS
VESTIDOS, USADOS, saias,
blusas, blusão e calça de ho-
mens. Compro a domicílio.
Pago bem. Tel.: 222-3950; e
222-3231 SR. JOSÍ., 17143

ARTES
CURSOS !
PROFESSORES
INSTRUMENTOS
MUSICAIS
COMPRO PUNO — Qual-
quer tipo. ou marca, pago
hoje à vista. Tel.: 256-4084.
Urgente. 19663

AUTOMÓVEIS
ALUGUEL DE VEÍCULOS
TRANSPORTE em Kombl,
pequenas mudanças, viagens
e aquele preço que você gos-
tarla de pagar. Tel. 256-7740.

19661

Cabo Frio
ARARUAMA

MUDANÇAS PEREIRA
Mudanças e pequenos volu-
mes p/Araruama, Cabo Frio
e Barra de Sfio Joio. Via-
gena semanais. Tel. 246-5849

19670

PETR6P0LIS
Mudanças Pereira

Mudanças e pequenos volu-
mes p/Petrópolla, viagens aos
sábados. Tel.: 246-8849.

19669

UTILIDADES PARA 0 LAR
MÓVEIS E DECORAÇÕES
PARA O LAR

LAVA-SE e tinge-se no local
qualquer tipo de tapete, reíor-
ma em geral. Compra-se ta-
petes. Pérsia, mesmo com de-
feitos. Tel. 254-3741. Sr. João.

19654
ESTOFADOR — Reforma
Poltronas, sofás, colchão de
molas e faz capas — ....
Tel.: 252-5515. Onoíre.

17139

ATOS RELIGIOSOS

SUPER SYNTEKO
Tel».: Í34-4538 — 243-8116. Pa-

gamento em 4 vezes. Sr. ALFEU
FRANCISCO. 17144

Arthur Ferreira dos Santos
Nestor Jost, Oswaldo Roberto Colln, Ney Silla, Genival
de Almeida Santos, Benedicto Fonseca Moreira, Ivan
Macedo Melo, João Napoleão de Andrade, José Ante-

nio de Mendonça Filho, Boaventura Farina, Paulo Konder

Bornhausen e Cláudio Pacheco Brasil, seus companheiros de

Diretoria do Banco do Brasil, convidam para a missa que
farão celebrar em intenção de sua alma, no dia 17, às 10

horas, na Catedral Metropolitana. 64388

Arthur Ferreira dos Santos
fi 

Diretoria e o Conselho Fiscal do Banco do
Brasil convidam para a missa que farão ceie-

brar em intenção de sua alma, no dia 17, às 10
horas, na Catedral Metropolitana. 64388

I no méier procure nossa
I aaência na silva rabelo 52 a
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Acadêmicos de Medicina
descontentes cpm corte

Acadêmicos de medicina da Guanabara, depois -de in-
tensa luta para o concurso de acadêmicos bolsistas, foram
¦surpreendidos ontem, com a decisão do Secretário de Saúde
diminuindo o número de vagas de 570 para 400. Tendo em
vista esta decisão, às vésperas da publicação do edita* para
o concurso cerca de mil universitários de medicina irfio hoje.
às 12h. falar com o secretário.

Esse ano os quartanistas de medicina desenvolveram, um»
grande campanha, com apoio dos professores universitários,
no sentido de ser mantido o concurso para acadêmico bolsis-
ta dos hospitais estaduais, que é prestado há mais de 60.anos
no1 final do 4.o ano médico. ¦!.' v

O concurso foi suspenso por portaria da Secretaria M
Saúde e afastou dos hospitais do Estado ps quintaniítas de
medicina. Após uma luta de 6 meses dos universitários, a
portaria foi «vogada voltando aquele concurso.à situação
anterior, ou seja. concurso para os rçulntanistas e aprowta-
mento deles na *de hospitalar da Suseme.

t O GOLPE '
k -v.

Agora, às vésperas da saida do'edital convocando para
o concurso os estudantes de.medicina foram surpreendidos
por mais um problema criado pela Secretaria de Saúde: o
número de vagas foi drasticamente diminuído-de'- 570. para
400 e excluindo hospitais como Franoisco de fcastro. Salles
Neto. Femla Magalhães e outros. A medida é arbitrária •
inconcebível; segundo os estudantes, pois um número bem
maior de acadêmicos, cerca de milt prestará concurso esta
ano. Sendo as vagas fixadas em 400. serão aproveitados
apenas 40% dos candidatos.

"Isso prejudiêará à formação médica' dos demais -estu»
dantes que não terão condições para tal. Além disso o sala-
rio será mantido em Cr$ 375,00 mensais, diminuído rela-
tivamente, pois seus niveis anteriores eram equivalentes a
dois salários mínimos", afirmaram os acadêmicos. Alegam
os estudantes que a medida além de perigosa é totalmente
contrária a política adotada para o ensino médico, que exige
uma melhor preparação e treinamento para o médico e. Jus-
tamente este treinamento, é dado nos serviços de pronto so-
corro. j(

Os universitários esperam que em seu encontro de hoje
com o Secretário Sylvio Barbosa Cruz, esses problemas sejam
resolvidos para que os hospitais do Estado possam contar
com a colaboração de um maior número de acadêmicos.

Pedro II vai encerrar
inscrições: admissão

'. 
Serão encerradas, na próxima quarta-feira, as Inscrições

para as provas de classificação à 5.* série do 1.° grau (antigo
admissão) do Colégio Pedro II. As provas, que terão Inicio
no dia 25 do corrente, serão todas classlflcatórias.

As Inscrições, Iniciadas no dia 23 de outubro, Já apresen-
tam grande número de candidatos. Os interessados de Vem sa
apresentar com um requerimento firmado pelos responsáveis,
em fórmula impressa obtida mediante o pagamento da taxa
de Cr$ 30,00 feito diretamente no Banco do Brasil S. A. para
crédito do Colégio Pedro II.

Todos devem apresentar documentos que comprovem ter
pelo menos, onze anos completos, ou a completar, até 15 de
dezembro de 1973, ser menor de 15 anos, além da entrega,
no ato da Inscrição de 2 fotografias 3x4.

I VAGAS

As mil vagas estabelecidas para matricula na 5.* série do
l.o grau estão assim distribuídas: 500 para o l.o e 2.° .turno
da Seção Sul (Humaltá); 400 para o l.o e 2.° turno da Seção
Tljuca; 100 para o l.o e 2.° turno da Seção Norte (Rua Ba-
rão de Bom Retiro).

A distribuição dos candidatos classificados pelas diversa»
seções, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. ..;.'

INSCRIÇÕES v-ni-

Os candidatos que ainda desejam fazer sua inscrição de-
verão se dirigir aos seguintes locais determinados pela pró-
prla direção do colégio: Sede do Externato Bernardo de Vas-

concelos — Av. Marechal Florlano, 80; Seção Norte, na Rua
Barão do Bom Retiro, 726; Seção Sul, na Rua Humaltá; Se-
ção Tljuca, na Rua São Francisco Xavier, 204.

PROVAS

As provas serão todas classlflcatórias, com peso um, ex-
ceto a de Português, que figurará com peso dois, sendo des-

classificado o aluno que obtiver zero em qualquer das provas^
O exame constará de provas escritas de Comunicação e Ex-
pressão, Matemática e Estudos Sociais. • l ¦ )

COMOLOGA
i

Aconteceu em 16 de novembro: \
F. LICARIÃO

'¦ 

%534 — 0 imperador Justiníano do Oriente, publica a no-
! va Constituição do Imério Bizantino.

1380 — Falece, em Paris, o Rei Carlos V, da França, criador
da Bastilha.

1519 — Funda-se a cidade de Havana, capital de Cuba.
1632 — Falece o Rei Gustavo Adolfo, da. Suécia.
1676 — O Papa Inocênclo XI, expede uma bula,, elevando

o bispado da Bahia à categoria de arcebispado me-
tropolltano do Brasil.

1820 — Falece, em' Paris, o convencional francês Jòfio Lam-
bert Telllien. adversário implacável dos glrondlnos.

1834 — D. Pedro I assina decreto, providenciando a Insta-
lação da "Imperial Academia de Belas-Artes".

1839 — Nasce, em Saberá, Minas Gerais, o estadista Iná-
cio Antônio de Assis Martins, visconde de Assis.

1853 — S assinado, em Londres, o contrato para a constru-
ção do caminho de ferro da Corte, do Rio a São
Paulo e Minas Gerais que mais tarde tomou o no-
me de "Estrada de Ferro D. Pedro II".

1871 — Reallza-se, no Passeio Público, a primeira exposl-
cão de Flores do Pais.

1889 — Nasce,; na localidade de Cachoeira, Rio Grande do
Sul, o parlamentar e diplomata João Neves da Fon-
toura.

1907 — Santos Dumont aparece, em público, pela primeira
vez com o seu aeroplano «Dèmolselle".

1917 — Santos Dumont dirige uma carta; aos representantes
' da Nação fazendo um apelo, no sentido de ser criada
a aviação militar no Brasil, o que Já vinha sendo
feito pelos Governos de países vizinhos.
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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 Con-
de 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. 706, conj. 807. Tel.: 22-771. Nite-
rói: Av. Amaral Peixoto, 370 — Loja 8 e Conj. 426
— Ed. Líder — Tels.: 2-3431. 2-3432 e 2-3433.
Porto Alegre: Av. Borges de Medeiros, 308 — Conj.
184 18.° — Tel.: 24-2092. Recife: Rua Gervásio

Pires. 285 — Loja 2 -- Tel.: 225403. Salvador:
Av. Sete de Setembro, 31, salas 504/5, Edifício
Santa Rita — Tel»3-4431. São Paulo: Rua da Con-
solação. 222 — 13.° andar — Telefones PBX-
2564822. CEARA — Rua Pedro Borges, 33

sala 1126 ¦— Tel.: 26-35-71 — Fortaleza.
PREÇO VENDA AVULSA: RIO DE. JANEI-
RO E ESTADO 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 — PARANA= — SANTA CATARINA —
RIO GRANDE DO SUL — BAHIA: D/úteis,
CrS 0,80 — Domingos, Cr$ 1,20. ALAGOAS —
SERGIPE - CEARA — RIO GRANDE DO NORTE

MATO GROSSO — PARAÍBA — PERNAMBU-
CO: "D/úteis, CrS 1,00 — Domingos. CrS 1,20. MA-
RANHAO — PARA -^ AMAZONAS — PIAUÍ —
ACRE—TERRITÓRIOS: D/úteis. CrS 1,50 — Do-
mingos, CrS 2.00.

ASSINATURAS DOMICILIARES'
RIO e NITERÓI: SEMESTRAL. Cr| 100,00 —

TRIMESTRAL, CrS 50,00. ASSINATURAS POS-
TAIS SIMPLES: SEMESTRAL, CrS 100,00 — TRI-
MESTRAL. CrS 50,00. ASSINATURAS POSTAIS
AÉREAS (BRASIL* SEMESTRAL, CrS 400,00 —
TRIMESTRAL. CrS 250,00. ASSINATURAS POS-
TAIS AÉREAS (EXTERIOR) — 1.° GRUPOl AMÊ-
RICA DO SUL — AMÉRICA CENTRAL: SEMES-

TRAL. USS 143,00 — TRIMESTRAL, USS 80,00;
2.o GRUPO: AÇORES — ANGOLA — CABO VER-
DE — CANADA — ESPANHA — EUA — MEXI-
CO — .PORTUGAL — MOÇAMBIQUE: SEMES-
TRAL, USS 272,00 — TRIMESTRAL, USS 145.00;
3.o GRUPO: ARGÉLIA — LIBÉRIA — HONDU-.
RAS BRITÂNICAS — CAMERUM — COSTA DO
MARilM — GANA --GUADALUPE — GUINÉ
— TUNÍSIA: SEMESTRAL. USS 369,00 -> TRt-
.•MESTRA; USS 190,00: 4.o GRUPO: -AFGANK.
TAO — ÁFRICA — ALBÂNIA — URSS — IS-
RAEL—EGITO — CONGO—CHIPRE—INGLA.
TERRA — CHINA — TURQUIA — SÍRIA — PO-
IONIA—SUÍÇA -r- SUÉCIA. ETC: SEMESTRAL,
US$ 520,00 — TRIMESTRAL, USS 270,00:

¦ CORREIO DA MANHÃ — Rio de Janeiro, quinta-feira, 16 de novembro de 1972 ANEX'3
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ROTEIRO

CsO-fD
O Formigão no Flag
Ciro Monteiro — O Formigão — está se apresentando todas as noites
no Flag, à meia-noite, num show acompanhado por Rosinha de Valença
e Copinha na flauta, cantando velhos sucessos dos grandes
compositores de samba, entre eles, Assis Valente, Noel, Ari Barroso,
Lamartine Babo e outros. No Cinema Um à meia-noite,
O Massacre de Chicago, de Roger Corman com Jason Robsrds e George
Segai. Na Tupi, a 0hl5min, Um Biruta em Órbita, com Jerry Lewis
e Anita Ekberg. No canal 13, às 22 horas, Ana Karenina com
Vivian Leigh e Sir Ralph Richardsor.

CINEMA
Lançamentos

:%
Em busca de um homem

(Xo Find a Man). Drama de
amor de adolescentes. Ro-
tejlro de Arnold Schulman,
teiro de Arnold Schulman,
baseado no livro de S. J.
Wilson. Direção de Buzz
Kulik. Com Pamela Sue
Mâ-tin e Darren 0'Connor.

Vitória ao amanhecer.
Drama de guerra grego. Di-
rigjclo por Dimis Dadiras.
Roteiro de George Lazarides.
Com Lakis Komninos, Betly
Aryaniti e Miranda Coune-
lalu.
0, O insaciável Marquês

de Sade (De Sade). Drama-
Roteiro de Richard Ma-
theson. Direção de Cy End-
íield. Com Keir Dullea, Sen-
tà.Berger, Lilli Patoler e
John Huston.
% O elefante morre ao
anoitecer (The African Ele-
phant). Documentário. Diri-
íido e fotografado por Si-
mon Trevor. Filmado no
Quênia, Uganda e Tanzânia.
% Trágica separação (La
Rupture). Drama. Realiza-
çãCTde Claude Chabrol. Ba-
seado no romance de Char-
lotte Armstrong. Le iour des

.parques. Com Stéphane Au-
dran, Jean-Pierre CasseL
% Conspiração in f e r n a 1
(Gíoundstar Conspiracy) —
ThrUler psicológico e aven-
tura de espionagem. Com
basç no romance The Alien,
de L. P. Davies. Direção de
Lamont Johnson. Com Geor-
ge Peppard, Michael Sar-
razin.
% Guerra entre homens e
mulheres (The War Between
Men ad Women). Comédia,
Escrita e dirigida por Mel-
vílle Shavelson. Com Jack
Lemmon, Barbara Harris e
Jason Robards.
% Esposas abandonada.
(One is a Lonely Numberl.
Drama. Direção de Mel Sei-
tier. Com Trish Van Devers,
Janet Leigh, Melvyn Douglas
e Monte Markham.
% Eu transo... ela transa.
Comédia e drama. Nacional
Escrito e dirigido por Pedro
Camargo Com Jorge Doria.
Sandra Barsotti, Marcos Pau-
Io e. Dayse Lucidi-¦% ' 

O ato final (Deep End).
Drama. Realização de Jerry
Skolimowski. Com Janet As-
her e John Moulder Brown.
q A ovelha negra (La pe-
cora nera). Drama e come-
dia. Direção de Luciano Sal-
ce. Com Vittorio Gassman.
4) As petroleiras (Les pe-
troleuses). Western cômico.
Bireção de Christian Jacque,
Com Bclgitte Bardot e Clau-
dia Cardinale.
# Sol vermelho (Bed Sun).
Western. Direção de Terence"Xbung. Com Charles Bron-
jon, Alain Delon, Toshiro
Mifune, úrsula Andress.
0 Assim fala o amor
(Mi—üe and Moskowitz).
Com-—a romântica escrita e
dirigida por John Cassavetes.
Com Gena Rowlands e Sey-
mòur Cassei.
% Cabaret. Baseado na pe-
ca musicada. Direção e co-
reogra-ia de Bob Fosse. Com
Liza Minelli.
% O poderoso chefio (The
Gc_ather). Drama da má-
fía. Do livro de Mario Puzo.
Realização de Francis Ford
Coppola. Com Marlon Bran-
do e Al Pacino.
0 . Uma casa sob as árvo-
tes (La Maison Sous Les Ar-
bres). Um thrüler realizado

por René C-í-_?c~ Cioa S*S«
Du_aw_v-, 5—___ $&_$&&,

Ceíilro
C__ema (i. A:w ilv H—*- „»
ti_i.S'.-i_ ; 4u Sj.tí Swai*?* lu. -
feira, s-JNxie í éiiuiaan. O >^,r.-
àjão Giul_mn. <S» irais.-.}*.-* R>-
Si. 13,30, tT.W. !3,3U * a iiK-jii..
Cí-.«-c-Xt_"H_. CliSSí iit -OT.*
e Amores «có-ttw x J—ik- «s»-
timenlo. (tf ij- Sn üh «14 Wík»
nha em ;:_?;.
C_;~H«ru. PwCWJJMÇifií <il* iB-
mes curtes. Deaei—w.. itam&ãift,
documentárias, "joco.iii>''.( e«r.„
De 1Q da manhi em. èimtlti..
Festival. Beia e&inesu im. nm>
gtenta luta. U3- a.K W,, U. ifc, 3fi,
13. 2U e 2_ horas.
Ftoriano. Pwgwíjj.-i iurf)!i. O
justiceiro cego » Ito.-iWu* jiiitt
vingança. (13 a.J.. A yoríK- -â*
H,3U horas.
j_j Jos-. fiando as SWrihrtC**
paqueram. 13 a.;. I_t ?,:vií~_t.--.
duplo.

C;iindáin>diiia
Império. O poderoso .-iJrtòlií.. ^f
a.). 14,30, 15.- 9 21 !)oca«,
Met-o-Boavlse». Isposu!) _>.)i-r;-
donacias. (13 a.), -[(«ur-dju.. íi,, iífi,
18. 20 e 23 -oras.
Mesbla. As coisas da xúia-.. (ft4
a.). M,. 13, 13, 34] 4 58 i.íca-..
Odeoa. Sol vermolbo.. ((18; *}).„
13U3, l.,3U. 17,43, 211- * Sajffi 5,fc-
ra*
Pathé. As BftfccoltóS8», (Si a»X
Meio-dia, 14, 13. 13, 23 t St in>-
ras.
Pia—. Borsaliíio. {Vt. xX IWft.
M, 13,30-,, 13 e 21,33^.
PaláclOi. Guecca tn^i bsmtffit <¦
mulheres. (13 a,K H. W,. SU. SU .-
22 horas.
Rex. Programa duplo. I jgoci
íaoa as pa^es com, reuu s. Ã ift-
ra. De 14. horas em. diu.7**,.
Vitória. Cvaupi-açilo. i?,*fTOiií
(13 a.).. 14, 19, 13, 2U, » 2_ .o.rw..

Catei!e/'Flí_mi8in'gio
Aateca. Bela chinesa tm. «m-
grenta rata.. (tl3; a.K JA, Wi, i'5. «1
e 22 hora3.
Politeama.. Programia. ciui.-ii^..
A fúria dos sete Sotnuns í CwRft
caminhos do iaierno.. ^lií. *.J>. A
partir de 14.13 horas.
Bruni-í_nengo. Vitória, ao jitm--
nhecer. (14 a.).. 14,. Mi, 13,, 23 ?
22 horas.
Paissandtt. O elurante Vtasatt aih
anoitecer.. (LivreM -4,, Mi. Mi, 23i *
22 horas.
Condor-iaiso. <lo í/achudu.. At
petroleiras. (13 ».):.. Í4,, M,, Mi, 23)
e 22 horas.
Sío laiz. Oi_tfpi!:u>,ilo. _».*ct,uV
(18 a.>. 14, Mi 13. 23 « 2_ to»»,

(í_tt»A. H. 16. 3R. M í 22 horas.
KíiHr*. Kjunmcclro »rrum»íli-¦niií.. (Llt-ws). «, 16, 18, 20 e 22

>wir-ü.

npanema/Leblon
Saiuii-Brni>t-74. M_j-erllng. (14
«.). H. 16,40, 10.20 r 22 horas.
k-_tm.-1K-.-ut_. Em busoa .Ir um
>iftTnnm. (58 -.). 14, 18, 18, 20 e
22 >>«•«;.
K)_fc, O «to flnja. (18 «.). 14, 16,
58, ao e 22 lior*s.
rsrvj*. ú ywvi.roso cheffio. (18
*.V 14,30, 17,tó * 21 horss.
v.rl.o.T O okfsnte morro no
WOKÃMÃ <(l9OTtV, 14, 16, 1B, 20
W?ir_T«_t, rcstivul. Um filme por
.Ijft. StAjí: Sfctj-ricoTi. (18 ».). 14,
16?0, 50 e 21.10 honis,
tÀC«_-lftrivr-tn, ISspoRas «bundo-
t,«.1j».. (18 *.). 20,30 o 22,30 ho»
TJtK.

Tlfuca

Botafogo. Frogram» ijiçíb. Mn-í-
tadella e Sam. 'WhiBity.. o pcw.-n'.--
to.. (14 a.). A par-t <i» -t lKWaS,
Caprl. Guerra entre hon-hinn t
muiheres. (13 aj.. W„ M,, M,. 23 *
22 horas.
Coral. A pafcrulliu iu iuBocum.-it,.
(14 3.). 1.4, 13. 13,. 20. e 23 Sor-m..
Opera. O _7saciá"<et Jí—tuilif ò»
Sade. (13 a.)v 14. 13, 13.. W> * 28-
horas.
Venera. Cabaret í,M. !)>, l-SjUS,
17,09, 19,23 9 31,43 horas.,
Jussara (Jardim. B3jtónlRaí>, S-J-
vólveces nao cospenh ilore*.. tff$

a.). 13,. 13.43,. M,2U, 23- e 3S.4BV.
Scala. Aeropocto.. (.51 *,?)¦. ü.33i.
17. 19,30 e 22 horas.

Coipacaibi-iriia
Alaslta. Um. homem como- joil-
cos. (18 a.). 14, M, M, 2U í- St
horas.
Art-Pa_icio-Copacaiíu_!t.. © po-
deroso ch—Io. (Mi 3.). WíHS, WjSO,
17.43, 21 e moia-noltó..
Caruoo-Copa. Uma ousa «íi> «
árvores. (14 a.í; 14,. Mi. M,, 23- <
22 horas.
Condor-CopacaSana. Tí'Jijj'--U: *f~.
paras—, (M a.). M,, tTi-Ji, M)4ft
e 22 horas.
Cinema Um. Mírmiu « Wwitrí»
wite. (18 3,>. 17.43,. 2»1 * 22.fl»' *Ji»
ras. — 14,43 e M,40. O pwtftwsoc
aloprado. (Livre). Soju i moilh-
noite:. O massacce tio Chíl--ouo>, <•_-
Roger Corman.
Ccpacattana. Soí -recrrufill*. 'fl8
3.). 18,33, 19 e 3133 hocaft, Sft
sessüo de 11 horas,. Sviunoilu
selvagem, (LivwK,
jóia. Um violinista no- teilimio.
13, 18 e 21 horas..
Metro-Copacolliuia.. ®*g)Oi$:3i*
abandonadas-. (13 3,)i. W, Mi, Mi.
20 e 22 horas.
Ztian Guerra anire^ hirmomt f
mulheres. (18 3.A. Mi, Mi, Mi. 23 t
22 horas..
sicamar. O ato final. CJff. *A. 11,
18, 18, 23 e 22 horas.
Boxy. Su toaneo...... «to TOrrfSh
(18 a.). 14, 18,. M, 20i 9 — bii-i".
Brunl-C opacabana.. SJWrJib,

íiri-ffclíirIn-.TtjTioà. O poderoso
.iritifiA. -('18 ».). 18, 16,10, 10,20 c
52331 liftr«s.
AmírlM. Sol x-ormelho. (18 «,).
36331. 16,K6 * 21.20 hor«s.
Krtttrilli.. RM» ohinosn fm snn-
t-Tf-nt* lat*. (18 «.). 14, 16, 18, 20
í- 2Í bftrss.
¥K_Tii-.TUn«i, Vitoria no nmn-
Tibpoor. (14 *.). 14, 16, 18, 20 c
2!2 horns.
í-irloot. Giiorrn ontrr homens e
Tft-lbK-PS. (38 «.). 16. 18, 20 t 22
liOTOS, 1C* possfio fie 14 borns. Es-
t* 5-u* 6 TnlTiba. (Livre).
-MM-OT-i fma casa sob ns Ar-
rwes. (14 ».)• 14.16, 18, 20 c 22
tens.
Wi._v>-Ti.1tit*n. Ksoosas abando-
¦MVHil;. (18 n.1. 14, 16, 18. !0 c 52
í*it»ri_. Som motivo aparente
¦M hX. 14. 16, 38. 20 c Jü horas.
JUe-, A «filha nepra. (18 a.). 14,
16, 58, 20 t 52 horas.

0'irtutó cinemas
irNS^-l-Ho-Míler. O poderoso
íih^lio. (38 «.>. 143. ÍÍ.45 C 21"borns.
A.rKT>i1li.vlo-l_níltirMra. O pode-¦*ow> obKiio. (18 «.). 11,15, 14,30,

11,118 t 21 borns.
Sutis- ÀliM. (íhufonbo Novol.
Ó sol« <lb* xiíTitos «ivnnt«s. (14
*jy. lR. li. 10 * 21 borns.
y_r-wii7ns (Mítcr). Trlnlty nln-
íls í ttm>u nome. (10 a.). 14, 16,
16. 20 * 22 bowis
M.-MI- fRamosl. Trlnltj- «Inds í
me- nome. (30 «.). 16, 17, 18 c 21

N'ja.vla-T5«iTiFn. TndeponMíncIa 011
morto. (30 «.^. 14,80. 16.4C, 18,50
e 21 borns.
íinporfcWir iMíiler). T-sposns «ban-
rtobtitlaa. (18 a.>. 15, 17, 10 e 21
borns.
^_t. Irfiho. ATiRln de smsr e O
tiujIs bnrifliao dos bnndlflos. (18
-titsA.-..wimiiiiiTii. A bora do «mor e
5oib o íinmlnlo do medo. (18 a.).
Wwm ?u>tót_. Worrer de «mor c
_ («ojnnílrlio das Aculns. (18 «.).
Vila iahliM Indepondíneia ou
WM-(r e Tlrn marido tremcndfio.
T'lifmlTi«Tmí (S. Crlstovlio). A in-
¦íiiwílJíitide no «loanee de todos e
ílMvtt'.-! o bomern marcado.
Citinbhmbv, Independência OU
MfC-to. (10 ».>.
títiüriilin (1. Cíovei-nadorL Ope-
Tiiíjho: Fr«7io«! e O cobra.
JSost.no. O Tinrln e No limiar da
llbor.-lodn. (18 «3.
?»<ínt__ ;J«cR.repaífuAV Uma
bí)íiilba no Inferno. (14 n.).
Stronesa (Jm-UireonfliiA) Sob o
,-lornintn do medo. (18 -.).
WJis^iffJlppi (1. iScvcrnador). As
TiWílons. (38 *.V 15, 17. ". e 21
-inrn*.

Estado do Rio
Vn-rni (MltcrM). Eu transo... *la
fti». (18 «.). 34, 16, 18, 20 e 2!
Twcns.
CiiieoTi (Nlt.1 Guerra entre ho-
Tmons e -mulbercs. (18 «.). 14, 16,
3Í ao e 22 borns.
íimitrnl iNIt.) A mulher que
dflíClM. H8 «.1. 14.30, 16,20, 18,10,
20 e -J..H0 borns.
Tulen i>Jlt.\. Glmrr.r Shelter e
© *ribrt>. (18 *.¦).
AlhTnefl- (TfSH-.y A mnrtc Tonda
a colina e Adeus amiRO. (18 a.).
Si.h T-.rnrn (Nlt.) Procura insa-
.-in.;' -18 «A.
li/k -minelo-rctrônnlis Cncado

jitf'« -morte. 15, 17, 39 e 21 ho-
Tns.
fi-K-íiphlIs (7>et.1. Sol vermelho.
Í(HTJ ri."V. 14.16.20. 1B..10 e 21 horas.
Ti Twlre (Tet.). Esonsns «bando-
-niuins (18 n.1. 1.1.30, 15^0, 17,80,
38W fc -U1P horas.
StJttrilta (Ti. Cavlas). Bela cbine-
st. em snnfrrentr. luta e Pequeno
ervirru'" bomnm (18 a.i.
J>bt (Caivlnfi-i. Os sete niilllttos c
rum contra o pOnlo do mnl.

CRITICA
/•¦ PAULO PERDIGÃO

A
Satyrieoji

decadência de Roma será também a decadência
Pelllni? Se em 1939 ele pretendia filmar Saty-
rleon unia paródia antiíacista, trinta anos depois
fez simplesmente uma paródia de si mesmo, O

filme é um inventário frio, inerte e repetitivo das obees-
soes de Felllnl pelo monstruoso e o grotesco, já explora-
das e esgotadas em suas últimas criações. A critica social
de Doee Vida. o mecanismo de sonho de Oito e Meio, os
fantasmas psicanalítlcos de Julleta dos Espíritos, o mundo
dionisíacos e sensual de Toby Dammit são sintetizados
neste fllme-suiclda em que o mais autobiográfico dos cl-
neastas parece colocar o seu testsmento artístico.

Satyricon poderia ser uma nova abertura nos cainl-
nhos de Pellinl (papel representado por A Doce Vioa há
dez anos) mas se Impõe como um beco sem saída, uma
est—ante e desnecessária reiteração de fixações e ima-
gens felUnianas, quase um impasse criativo. Embora hou-
vesse prometido fugir à autobiografia (antes de Satyri-
con, chegou a largar a produção de IL Viagglo di G-
Mastorna porque sentia que "estava fazendo de novo o
mesmo íi'mc"-), Felllnl se mostra mais do que nunca íe-
chado dentro de suas confissões pessoais, desta vez tão
secretas que se tomam praticamente incomunicáveis.

A única realidade possível para Felllnl continua sen.
do o universo desconhecido de sua prcprla mente. "A
história" — parece dizer — "sou eu". Nenhuma informa-
ç&o arqueológica, história ou escolástlca persiste na Roma
felllniana. A antigüidade, para o cineasta, é sobretudo
uma porta aberta ao Imaginário. Os excertos que restam
do texto de Petrônlo (dos quais o filme só conserva o
afresco do banquete de Trlmalciao e a técnica da narra-
efio fragmentada), bem como as demais fontes consulta-
das (Apuleio, Horácio, Ovídlo, Suetônlo) pareceram-lhe
um reduto ideal para libertar e dar vitalidade aos es-
peciros de seu Ifl criador. "Será uma viagem ao desço-
nhecido, uma jornada ao fundo da consciência", anun-
ciou. Mas o resultado é t&o conhecido para os iniciados
na obra felllniana quanto indecifrável para os que es-
peravam ver mais do que um notável esplendor decoratt-
vo e um museu de horrores gélido como o mármore.

Conclamou Felllnl a sua platéia a ter olhos novos
para ver além do já visto, desvonc—íando-se de qualquer
idéia moral preconcebida na abordagem do espirito pa-
gáo sepultado por dois mil ano_ de consciência crista.
Mas quem procura aqui um realismo hedonista e bem-
humorado Igual ao de Petrônlo encontrará, pelo contra-
rio, uma austeridade indignada. Satyricon exibe â sua
coieç.fio de paisagens fantasmagóricas e sua multidão de
nx*nsuros furiosamente medonhos com a certeza de que
esse pesadelo sensual é uma verdadeira descida aos in-
fornos, Sm vez de uma visão vasta da luxúrla, o que Fel-
llni conseguiu foi concluir — apesar de se considerar
Imparcial — que a pior monstruosidade está na lno-
oên cia.

ESPETÁCULOS
MARIDO, MATRIZ E FI-
LIAL — Comédia de Sérgio
Jockyman. Direção de Ader-
bal Júnior. Com Guilherme
Correia, Hildegard .Angel e
Míriam Pérsia. Teatro Santa
Rosa (247-8641). 21h30min. _, Jri. _ ,,. . ,., t ,,,
Sábado: 20h30min e  Comédia de Mário Prata. Dl

Scher, Vera Brahlm. Teatro
Casa Grande (227-6475). Ter-
ça a sexta: 21h30min. Sáb.:
20h30min e 22h30min. Dom.:
18h30mtn.

O CORDÃO UMBILICAL -

22h30min.
dom. 18h.

Vesp.: 5.8, 17h;

A CHINA £ AZUL — Texto
de José Wilker Direção de
Rubens Corrêa. Com o autor,
Rubens Correia e Maria Te-
resa Medlna. Teatro Ipane-
ma (247-9794). 21h30min.
Sábado: 20h e 22h30min.
Vesp.: dom., 18h.

DOROT-IA VAI A GUERRA
— Comédia de Carlos Alber-
to Ratton. Direção de Paulo
José. Com Dlna Sfat e Ítalo
Rossl. Teatro Cachimbo da
fa_ (247-4215). Terça e sex-
ta: 21h30mln. Sábado.: 
20h30mln e 22h30min. Domln-
go: 19 horas e 21h30mln.

ABELARDO E BELOISA -
Drama de Ronald Millar. Dl-
reçfio de Flávio Rangel. Com
Míriam Mehler, Perl Sales.
Fredgolente e outros. Teatro

reção de Aderbal Júnior. Com
íris Bruzzi, Débora Duarte,
Nelson Caruso. Marco Manl-
nl. Teatro Senae (256-2641).
21h30mln. Sáb.: 20h e  domingos às 18 horas,
22h30mln. Ves.: 5?, 17h; do
mlngo, 18h.

do 20h e 22I1. Vesp. quinta
às 17h e domingo às 18 e ..
21hl5min.

CHECK-UP — comédia ds
Paulo Pontes, dirigida por Ce-
cll Thlré. Com Ziembinsky,
Neusa Amaral, Miriam Müller
e outros. Teatro Gláuclo Gll
(237-7003) ás 21h30mln. Sába-
dos às 20h e às 22h30mIn. Ves-
peral às quintas às 17h t aos

UM TANGO ARGENTINO -
Texto de Maria Clara Macha-
do. Direção da autora. Com
Marta Rosman. Vânia Velo-
so, Virgínia Vali e outros.
Teatro Tablado (226-4555). ..
Sexta e sábado: 2lh Domln-
go: 18h30mln.

MISTO «UENIE — Show
com Aglldo Ribeiro. Valéria e
Pedrlnho Mattar. Direção de
Augusto César Vanuccl. Tea-
trb Princesa Isabel (236-3724).
3?, 4» e 5?:. 21h30min. Sáb.:
20h30min e 22h30min. Dom.;
18h e 21h30min.

O JOGO DO CRIME - De

João Bethencourt. Com Paulo
Gracindo, Gracindo Júnior e
outros, Teatro Glória

265-3436). Diariamente 21b.
— Sábs. 20 e 22hl5min. Do-
mlngos às 19 horas.

O MANSO —" Comédia com
Costinha. Teatro Dulcina ...
(232-6817) às 21hl5mln. Sába-

Copacabana (257-0881)  Anthony Shaffer. direção de
21hl5mln. Sáb.: 19h30min e
22h30min. Vesp.: 5». 17h;
dom, 18h.

A CAPITA). FEDERAL -
Comédia musical de Arthur
Aüevedo. Direção de Flávio
Rangel. Com Sueli Franco.
Laerte Marronc, Francisco
Mllanl e outros. Teatro Gi-
nástico (221-4484). 21hl5mln.
Sáb.: 20h e 22hl5mln. Vesp.:
5fl, 17h; dom., 18h.

TAMBA TRIO — Luizinho
Eça (piano e experiências ele-
trônicas), Bebeto (contrabaixo
e flauta) e Hélolo Milito (per-
cussão). Teatro Tereza Raquel
(235-1113) de terça à sexta, às
21h30mln. Aos sábados as ..
21h30mIn e 22h30mln. Aos
domingos às 19h e às 
21h30mln.

DM EDIFÍCIO CHAMADO
200 — Comédia de Paulo Pon-
tes. Direção de José Renato.
Com Milton Morais, Tânia

FREUD EXPLICA... EXPLI-
CA? — Comédia de Ron Ciar-
ck e San Bobrlk. Dir. de João
Bethencourt. Com Jorge Dó-
ria. Iara Cortes, Hildegard
Angel e outros. Teatro Mal-
son de France (252-3466). Sáb.
20h e 22h30mln. Vesp. quinta,
17 horas: domingo, 18 e 21h.

CONCERTO DA MEIA-NOI-
TE — Show musical com Te-
nórlo Júnior e septeto. No
Teatro Fonte da Saudade ..
(226-3468). Sexta e sábado:
meia-noite.

UMA NOITE COM CHICO
ANÍSIO — Show. Textos ds
Chico. Anísio, Marcos César.
Teatro da Lagoa (257-1819).
21h30mln. Sábado 20b t ....
22h30min. Vesp. quinta 17 ho-
ras; domingo, 18 horas.

ROCE EBô — Música Pop.
Rock e outros sons tirados pe-
Io conjunto baiano formado
por Ana Maria Vale. Ferlnho.
Luolano e' Gustavo. Teatro de
Bolso do Leblon (287-0871).
diariamente às 21 horas.

Costinha continua no T. Dulcina com a peça O Manso

TELEVISÃO
TV GLOBO (Canal 4)
lOhSOmin — Aula de Francis

(didático)
10h45min — Vila Sésamo

(didático)
llh45i—n — Glohinhn

(Informativo)
12 horas — Pernalong»

(filme)
l_h30min — Bicho do Mato

(novela reprise)
13 horas —.Hoje

(noticiário
com Scarlet
Moon)

14 horas — Terra de Gifan-
tes

15 horas — Aquanautas
(filme)

17 horas — Blp Bip Show
17h30min — Família

Dó-Ré-Mi
18hl0min — Bicbo do Mato

(novela)
18h45mln — Papo Finne

(esportivo)
19 horas — Uma Rosa

Com Amor
inovela)

19h41mln — João Saldanha
19h46min — Jornal Nacional

i (noticiário a co-
res)

20h05min — Selva de Pedra
, (novela)

21 horas — Shasan, Xerife e
Cia. (telecòmé-
dia)

21h30min — A Grande Fami-
\ 1W (humorístico)

22 horas — O Bofe
(novela)

22h40mln — Jornal Interna-
cional e Ibrahlra

| Sued (noticioso)
22h50min — Mod Squad, com

o filme Men No-
me é Manolete
(c/Mlchael Coíe,
Clarence WU1I-
ams HI, Peggy
Rlpton)

horas — Levanta-te
Meu Amor (lon-
ga-metragem
com Claudette
Colbert e Ray
Milland)

24

TV TUPI (Canal 6)
09h55min — TV Educativa

(didático)
10h30mln — Proei-nma Edna

Savaget v
llli30mln — Katy

(filme)
12 horas — Os Flintstone

(desenho a co-
res)

12h30mln — O M-nda-Chuva
(desenho a co-
res) '

13 horas — Rede Nacional
de Notícias

13h30mln — Filme (longa- í
metragem)

15 horas — Clube do Capitão
Aza (filmes In-
fantls - desenho
a cores)

18 horas — Signo da Espe-
rança (novela)

19h30mln — Rede Nacional
de Notícias
(noticioso)

19h50min — Tom & Jerry
(desenho)

\

¦\
'\

20 horas — Bel Ami (nove-
Ia).

20h30min — Cidinha em
Ação

21h45min — Tempo de Viver
(novela)

22hl5min — The FBI (filme
com Efrem 2ilm-
balist Jr„ Louis
Jourdan e Dlna
Merril e Suzane

1 Pleshette / poli-
ciai)

23h30min — Os Violentos
) filme com Don
Murray e Otls
Young / cores)

001il5min — Um Biruta em
órbita (longa-
metragem com.
Jerry Lewis e
Anita Ekberg)

TV RIO (Canal 13)
14 horas— TV Educativa

(didático)
14h25min — Aula de Francês

(didático)
14h35min — Os Fidalgos

15h05min •

16

17 horas-

18h40mln -
19hl0mln •

da Casa Mouris-
ca (novela)
Perdidos no Es-
paço
(filme)

horas— Histórias do Ve-
lho Oeste (filme)
O Mundo Colo-
rido de Carequl-
nha
(desenho a co-
res)
Nanny
Honesto Trapa-
lhão (filme)

19h40min — Rio Dá Samba
(musical)

19h45mln — O Leopardo (no-
vela)

20h20min — O Tempo Nio
Apaga (novela)

21 horas — Combate
22 heras — Ana Karenina

(longa - metra-
gem com Vivian
Leigh, Sir Ralph
Rlchardson e

24 horas
Martita Hunt)

- Os Campeões
(filme policial)

CRUZADAS
> Mm' I js f p I»

5n mm : I '

^"i15! _r ',
i

r—n ri;,'

Hw-omtats:
1 — Parte Inferior da coluna. 5 — Cercanias.

9 — Um àos doze profetas menores de Israel. 10 —
AK) on trabalho de ar_par. 11 — Tudo o que se mete
___ tvitSo do navio para lhe dar estabilidade. 13 —
A casa de nabitação. 14 — Esquadrão. 15 — Grito de
ò.ir 16 —- Conjunto de aivéolos em que as abelhas
àasositam o mel. 17 — Suave, melodioso. 20 — No-
me àc mulher. 21 — Sigla da América Latina. 22 —
õ deus Sol e-itre os antigos egípcios. 24 — Perverso.
55 — Tratar de. 27 — Número de anos de alguém.
2? — ópera de Verdi. 30 — Cilindro mais ou menos
r.-mipriâo. SI — O clarão da Lua.
Verticais:

X — ítèbuçaâo. 2 — Impuro, torpe (figurado). 3
Sida de socorro. 4 — Fadiga, canseira. 5 — Brisa.

8 — "Cidade 
do Estado de São Paulo. 7 — Assustada.

5 — Solução de substância orgânica ou mineral em-
wregaào com fim terapêutico. 10 — Contração: a e o.
Í2 — Curso de água natural. 16 — Estabelecimento
comercial dependente de outro (matriz). 18 — Fre-
ííüeaite. habitual. 19 — Grande embarcação. 20 —
Descendente de Maomé. 23 — Lavrar a terra. 25 —
__mbolo químico do cério. 26 — Território da índia.
SS — Pena.

Resposta do n? anterior:
HOR.: detestávtf — ulos — álamo — ata —

J-ànri — «o — «ca — ira — Barreto* — v«r —
*»rí — *»$ — Ms — oil — valor — tubo — aro —
rr-tf—sr.

VSRT.: dura — »! — toa — astar — tá —
Ait — vadi© — -marso — lona — acro — obe-
t-ar — a»r- — arilo — Taiti — viva — suor — som

Íuí — Ra — ba.

p|l :

TT_ - ]2 -

ir Ir- j ' lis
^^_^_ ^m^MMMMm\ _-___----i ¦ M — ¦__¦_¦¦—¦¦ _____BB__V ^_^^_^ ^^^MB

Í3 24 ET? 26

ittíW ----__- m_____I 3Q

____JL_Jbp__L___J |a___a_H_-L_-i

Horizontais:
1 — Moradia. 5 — Pagamento. 9 — Paixão.

10 — Equipar; aparelhar. 11 — Riba muito ín-
greme. 13 — Aragem, brisa. 14 — Aglutinação da

. preposição com o do artigo a. 15 — Partir. 16 —
Instrumento de ataque a defesa. 18 — Rjo da
Itália. 20 — Oceano. 21 — Atração pessoal. 23 —
Amedrontado. 27 — Figura que se faz na socie-
dade, na vida pública. 28— A maior ilha do mar
Báltico. 29 — Discursar em público. 30 — Es-
pecialidade em qualquer atividade.

Verticais:
1 — Sujeito; indivíduo (popular). 2 — For-

ma erudita de emir. 3 — Debaixo de. 4 — Aguar-
dente extraída do arroz fermentado. 5 — Prefixo:
antecipadamente. 6 — Nome.de uma aranha ama-
zônica. 7 — Varredor de ruas. 8 — Lavrar a ter-
ra. 10 — Ficar doente de cama. 12 — Diz-se da
escola destinada a preparar professoras. 17 —
Vivacidade; paixão. 18 — Conversa fiada. 19 —
Tornar ôco. 21 — Da mesma forma. 22 — In-
gênuo, bobo. 24 — Pândega. 25 — Avistar. 26

Membro da ave.

Resposta do n?. anterior:
HOR.: jejum — falesia — buço — esta —•

vaga — pitada — ala — raro — ás — si — veto
Aga — azíago — gris -— anca — cuco — au-

toria — magia. VERT.: jaca — elo — je -— useiro
misto — fuga — ata •— baliza — adágio —

vasa — pato —• asas — regata — vacum — arca
—• ina — guia — Cri — Og.

.; \
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No fim da semana, não hayarâ prova
clássica em Cidade Jardim. No sábado, o
melhor páreo será corrido em 1.200 metros, na
variante, e reúne treze competidores:
Arpeggio, Meroveu, Nelson II, Palito, Ribas,
Safran, ünimak, Xavon, Belgrado, El HeroímtC
Borromini, Petin e Ribero. Além dessa prova.
a reunião de sábado conta com mais nova
páreos, sendo seis na pista de grama.
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Sandrina volta
e Gazola estréia

melhorada
na conta

Resultados da
reunião de ontem

ÇlS: tJRSj
I.* PAKEO — 1.500 METROS — PISTA: GL — PB&M1Q: CrS i. JW.Iü

(BANDA IMS MUSICA DO CORPO UiS BOMBBUiOS>
l.»Monsoon, G. Meneses  56 0,19 H, 3,4?
í.»Evenfall, R. Marques v.. 50 0,71 l* tftf
3.o Happy Coropass, C. Amestely  53 2,98 13 Qifà
4.o Bravaton, J. Queiroz  5» 0.U7 14 <h7jjj
5.o Ben Belo, G. F. Almeida  58 0,24 28 3P»!
B.OAbadâo, E. Ferreira  5-1 2,10 2» 0)2*
T.o Palatlnado, T. Esteves  58 0,57 24 0.4»
8.o Xanthi, J. Ramos  50 - 33 IÀ4.
9.» Júlio Flores, J. Castro  51 1,52 :H 0,3?,

44 3,<W.
Dlf,: cabeça e vários corpos — Tempo: lniin31s4/5 — Venc. (j>}\

0,18 — Dup. (13) 0,50 — Placé (5) 0,18 e (2) 0,53.
Mov. do páreo: Cr$ 122.084.00.
MONSOON — M. C. 5 anos — SP -- Haseltine e Vqjdivi»; --.

Criador: Haras S5o José e Expedictus — Propr.: O criador — Tw*
uador: E. Freitas.

í.» PAREÔ — 1.300 METROS — PISTA: AL — PRSMIO: Cr* 3.000,00
(MOBRAL)

l.o Norpa, G. F. Almeida  57 0,57 1.1, 5,»7;
X°Na—anl, G. Meneses  57 o.ltt ia ),$)
3.o Genoveva, C. Pensabem  54 0,05 13 0,-17,
4.0Kaia, A. Garcia  57 L25 14 0,31;
5.o venenosa, F. Pereira  57 0,54 3A 23,98:
6.o Resy, J. Pedro F.o  57 0,38 23 1.3Ü,
7.o Quibanda, A. Ferreira  53, 12,15 24 0,7;}
8.0 Postula, J. Queiroz .._  57 9,33 33 1,%
9.» Filadélfia. J. Pinto *  57 l.U 34 0,5,1»;
.1. 44 0,03

(* Teve hemorragia.)
Dlf.: 1 corpo e vários corpos — Tempo: lniii>23» — Vouç. (9h

0.87 — Dup. (14) 0,21 —. Placé (9) 0,19 e (1) 0,14.¦ Mov. do páreo: CrS 131.499,00.
, NORPA — F. C. 4 anos — RJ — Kraus e Cemelha — Criador:

Haras SSo Miguel — Propr.: Stud Tcresópolis — Treinador,: 3. D«
Guedes.

3> PAREÔ — 1.200 METROS — PISTA: AL — PRÊMIO: CrS 3,W«,W
(PEBE)

l.o Oa Again, G. Meneses  50 0,15 1.1, «1,7,%
2,«Marborêe, G. Alves  56 0,43 12 0,í»
3.0 Peter"s Love, F. Esteves  56 0,57 13, 0,38:
4.o Herma, J. Pinto  50 1,09 14 q>Ü8,
5.o Denvcr Love, A. Portilho  57 0,57 2»' 8,54>
8.o Leve Brisa, J. Machado  50 0,6!) \< i.it,
7.o Ajardinada, C Gomes  56 n,53 2A >,43-
B.o Izelda, P. Alves  57 4,99 33 6,30,
9.0 Piu Bela, J. Baíica  56 9,22 34: r.QH-

10.» Cina-Clna, L. Caldeira  52 7,41 44 2iÍB;
Dif.: mínima e 2 corpos — Tempo: lminl6s — Venc, (lí> Qilft ¦—.

Dup. (14) 0,23 — Placé (1) 0,11 e (8) 0,15.
Mov. do páreo: Cr$ 149.421,00.
ON AGAIN — F. T. 3 anos — SP — Vasco du Ganm e Vou-

tanella — Criador: Haras São José e Expedictus Propr.: O -criudw
.— Treinador: F. P. Lavor.

O.» PAREÔ — 1.600 METROS — PISTA: AL — PRjèMIO: ÇrS 3.00O.0Í
(SINDICATO DOS MÚSICOS PROFISSIONAIS UO KSXAJW

DA GUANABARA)
l.oRonron, J. M. SUva  57 0,2» 11 2,i+
a.oMalacara, G. F. Almeida  57 0,33 12 0i3*
3.0 Rio Guarita, A. Garcia  57 1,69 13: 0,37,
4,o Antrim, G. Alves  57 2,06 14 «Vil-
S.o EI Ksar. J. Pinto  57 0,25 22 1,06;
6.o Keiko. C. Amestely  57 3,51 23 Oi'-»'"'
7.o Arum, M. Santos  57 1.93 24, q,;:*:
8.oFiord, F. Esteves  57 0.71 33: hWJj
9,oArrimo. F. Pereira  57 0,97 34 O',70..

lO.o Endoble, M. Silva  57 4,27 44 l,2!l-
Jí/C. Royal Dadoy.

Dif.: vários corpos e 3 corpos — Tempo: lmin41s3/5 — Venc. i9i
0,29 — Dup. (24) 0,38 — Placé (9) 0,13 e (3) 0,19.

Mov, do páreo: CrS 145.252,00.
RONRON — M, A. 4 anos — SP - Corpora o Fevoc — Cviadoí:

Haras Calunga — Propr.: Stud Moutese — Treinador: tf. P. LaW'

&.• PAREÔ — 1.200 METROS — PISTA: AL — PR&MIO: CrS 9.004.W
(SEMANA DO MUSICO) — (PROVA E8PKCIAL)

l.»Vionelra, J. Machado  51 1,08 1* %2>
3.»Chamona, G. F. Almeida  53 0|68 13' lt,55,,
3.o Bordoada, J. Pinto  59 0,37. 1,3 0i24j
4.0 Elmeriana, A. Ramos  57 2,69 1,4 ljSli¦ 8.0 Cimelra, A. Garcia *  54 Q.13 22 3;2U>
5.0 Aro Light, F. Esteves  50 0,9? 23 0,2j)
T.oQuarusca. J. M. Silva  32 1,83: 24 1,04

. 8.0 Acquabela, J. Queiroz  50 33. 1,14
34 o;tí>,

«• '¦ 44, 5,5^1.
N/C. Kala. — * Empate.
Dif.: mínima e cabeça — Tempo: lmni)5sl/5 — Venc. (2h 1,08)

Ir- Dup. (11) 3Í3 — Placé (2) 1,00 e (1) 0,41.
1 Mov. do páreo: Cr? 124.149,00.

VIONE1RA — F. C. 4 anos — SP — Morumbi q Ilustrada, —u
j Criador: Remonta do Exército — Propr.: Stud Key-Ka's —i. T#eir-

nador: O. J. M. Dias.

8.» PAREÔ — 1.300 METROS — PISTA: Ali — PttJiMlO: Cr* 7.000,00
(MAESTRO CEZAR GUERRA PK1XE)

l.o Caron, R. Carmo  58 0,25 11 l-,ia;
2.o Napoleone, U. Meireles  53 1,28 13 0*9*.
3.0 Sagacius. P. Alves  58 1,29 13; 0,44

,i4.0Martel, R. Ribeiro  57 0,50 14; 0.-V7;
: 5.o Zurco, G. F. Almeida  58 0,32 22 1,68,

8.o Encantador, J. Pinto  55 2,03 23. 0v4li,
7,o Amargulto. S. Bastos  55 — 24 0,6l,

: 8.» Silver Valley, R. Marques  54 0,54 33; l-,t¥),
.8.o Erechim, F. Pereira  58 0,75 34 Ojp,
10.O Brasileiro. J. Queiroz  58 3,71 44 r,íj»i
ll.ocatuto, L. Caldeira  51
12.o chico Diabo, J. F, Fraga  54 6,92
ÍJ.0 Landim, C. Gomes  57 3,17. ,
14.0 Cronos, A. M; Caminha  57

N/Cm.: The Table, Zarel, Platão e Toronado.
Dif.: vários corpus e 1 corpo — Tempo: :min22sl/5 ¦- Venc, (3j,

0,25 — Dup. (12) 0.68 — Placé (2) 0,21 e (71 1,01.
Mov. do páreo: CrS 149.633,00.

\ ¦ CARON — M. C. 5 anos — RS — Bcreré ç Eslouni.«J — Criaqoi".
Mirio Difini — Propr.: Stud Eumar — Treinador: S. Moiaiqs.

7.» PAREÔ — 1J0O METROS — PISTA: AL — PRÊMIO: Cr* 9.000,00
(DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA GUANABARA*

l.o Xerife, J. Ju)ião  56 0,52 11; 1-.30
2,o Mansllndo. G. F. Almeida  56 0,26 12; 0A«,
3.0 Rlbocór, G. Meneses  56 0,22 13 0,7S.
4.0 Cimur, R. Ribeiro  56 3,04 14 0,38
S.o Guajaru. S. Bastos  53 1,35 22 AM
6,o Mikamoto. J. Queiroz  51 0,44 23 0;34
7.o Denatal, L. Caldeira  52 2,0£ 24, Oií?
S.o Boca de Le.lo, C. Pensabem .......... 53 6,15 33 5.0*
9.0 Sir Polo, J. M. SUva  56 1.46,. 34 ljàlV

10.° Ormoc, R. Marques  83 7.Q8 44; Q;I15,
Dif.: mínima e vários corpo.^ — Tempo: liiiinlãsS/S -r Venc;. (9j,

0,52 — Dup. (14) 0,38 — Placé (9) 0,28 e (1) 0,17.
í Mov. do páreo: CrS 147.049,00.

XERIFE — M. C. 3 anos — SP — King Madison o Quo Linda.
<~ Criador: Remonta do Exército — Propr : Stud Burra do Sul, —
Treinador: S. d'Amore.

8.» PAREÔ — 1200 METROS — PISTA: AL — PRÊMIO: Cr* 3.000,0*
(RAINHA DOS MÜSICOS) (1972)

l.o Arruler. J. M. Silva  53 0,26 U 1,64
2.o Jlquigui, L. Januário  53 0.05 12; 0,37
3.o Mikonós, G. F. Almeida  53 1,67 1.3 0,69>
4.o Talisbar, J. Pinto  34 Oi37 14 0.44.
5.o Federal Kidd, E. Ferreira  37 0.70 22 2i3>,
6.» Dior, J. Reis  54 0.8» 23 Ort»
7.o Cimon. A. Garcia  54 0.47 24 Q;lj;
8.° Querebel, J. Queiroz  53 33, Mfli
9.0 Cachimbelro, R. Marques  50 0,47 34- 0;6A

44 0;i»l
Dif.: 2 corpos e 1 corpo — Tempo: lminl4s — Venc il-i 0>26í ¦—

Dup. (13) 0,69 — PUcé (.1» 0,13 e (5) 0,32.
Mov. do páreo: CrÇ 137.417,00.
ARRULER — M. C. 4 anos — SP — Johun.v Recd a Olhada —v

Criador: Dante Marehione — Propr.: Stud Luar - Treinador,:: ii;,
Mendes.

Mov. de apostas  Ct$ 1.116.563.00.
Cone.  CrÇ 71.294,00

TOTAL ., Cr$. 1,187.807,00/
Portões .~ '.-V-. CrS 2>W0,Óo.

CONCURSO
Bolo de 7 pontos — sem vencedor ........ CrS 23.389,04,
Bettlng duplo — 2 vencedores Ct$ !>afl5,87

<tfi* ^^C^iíiiif*?*»^, -4J6 «tfwfti. \vx<,'»*«v\, <í*»e
1&\ Ç«^MtBi %^*«M* xV** 4k> ^t*XVi\'KV \4W«4r-
WW. «I»> <ft. 4«jWÍ*i; íik*. -««WííWtKlf- »1a JfiX"*í«íC

4lWs iWS» í» lj>t> 'ÍV<ll|ftÍ!.^jivs ,-if i*Viik\\. V*VKÍ

lltiUÓm <}«• *«Wo. %«»«> <j«f jviwltt ^NXÍwíitfMâ,
o, .ihwir* -jcítt. J^^ííí*N^^ sj^qojl ç»«*nio sswsáv

£$m\ QQsWíívk?** ti*. **&.% <<e ívwvíki»»ív, se*»
UlifcViSiS. 5<!«t*«V!iN>iv \>M*. fí>N<(í» íí»M«> í&ãiv.
tlKklfr, WIHb <<?Hrt>íÀM« V^fPWHi *W« ^"•kPvk'
ai7*0s>*. íit*- ^<»«i«*.

MVX.\«

^WJffeilífli ? ijfíhk >**»**» Ml*> Í4». 1S* N«R~.
t**., t««ííi»o<<Ji* i«iíi«i({.i!*?*e i^ V>i»if>A. «w xXia-
<i* y*!^!»!, <»»)ifr ,v>hoat> '^7>to»Ut V WtOt^ *
i"V % :?SJ71*. <Ht> "<'WVV .'lv .Mu..v ii:v- ,*«. «>te

eis. xütíü^u. ímw* v*jm ímnmh. iKS^owè^ *í-
xwwçiq* ín*i*J«« ^ík ^bj^Ak * „•»*,¦ «iio. s^üo"-mm> 3ftw»í6> *wb ^ 4*wi<«> iw<usi«(>iv!w«ttí<>

iiM (fnwpotti* j>#tm**&, «ftfl? jvx«e nwl*c> >s*>.

Oj Wh, «átiiiv >^^Ü«a í. ^. í^lj, .^teuMk.

^XWtJi

¦.'«woí» vw tMJft w* «^éin :m QèSSm, t>0i5
.* «ée** KNrtBa |»*S>W*VíÍR> V* <à«t ílti CM--

«t^-V i.%«.vv 5S^ >K(A*títÍi <e^ ^«rtiftS ^r<--

^\ Ji>«>M».4 *», iJ«V. -I»i V**» 9(ài **f«fc. btiti*

S. * <\M»i *J* s«*í« ÜgM^s «W, <í> ¦imfiiírirm-

»*> *?< _)âl A^Wíi IÃÁ ^Wvjfíjtf*. 'Wfeiía *
«hVS» w*1» **» \*»Wi. *Wi>** SiiaWTflérítè,
M«»J TJofMlNkTV Wé V?* ^^«iíi * «Òs è«4
s^*»V 9»«9«o- ^w,^'^ í^h ifcíjj, -ècseíi-

ÇK$ÜI wa ütNfk^Ri ^**»ti!tók *, '*i*nò ê.
v«s> «gv>i« «à <í ^ >(í*r* s>(t*<íí%. .'ril^R &Yè J^Tl-
6iR Wk 8^*»^. W*>rV> S,\V*)i>è <i ^ioWíIIi % f»W'
>-Ü?<»?>í. *0i> S%S »J?!mKffi Vr?t&* <fe¥«í)ii^) X^fel*

.VSSiW» a^L «9<Újk »«\^ «_ft& ^«n •<íí»NXjfl<IftS
wjsí» ^cSMMo^Rl 0JMÍ% \à í»i»X«i«i * IMit»,!,

i»»v.s»- -»*> O^gm .ã *&¦ !f!Í>nN* «è ^Mwtètjll*
A« 3NSÍSS s>«Á\^ *. «MM. ?>!*#, Whitt >«iTl
^?.vvv' \\w* ^MtÉAíA * s&iWilii <$& m> Vè>

^^1 S^^^Aw^^^^^^^^^s^wvSl Lb^^^S^^a^^Í^^v^^KIhHi^^^w^L^L^bwÍw^v^Tvv^

A. !&<»>« frw 4<»v> ivv woNíft^ í.w $^nWí?* W) &> bWtàlib QmjSpib

richo, m um
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Copacabana StíO 47
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da Manhã

HtímaMa

Montarias para sábado
1? Píreo — At >4 her», 2—3 Kndlealy. 3. Machado .. 57 Ir^i Et M»t»;W*\ *. @t_ _ . *»
V4M metro» — Cr» ».00o,«0 " Mr. Cadir, G. F. Auu, . * H»VW GaiíeránB& «-T-A. M

6RAMA 4Ftckle,J. Pinto ........ 5? » AcowMa * *t«(*:T$'i J*
K< í-5Kamel KUn, S. Reis ... 3—7. Sobwyíijvwv V\ tW»*W« Sf

i—l Quivafl*; 3. Qnelroí ... 55 « Killy, M. santos  8 Rio- «w0>*. 5t. íSt** » g2 Mafejada, N. Correrá ., 57 V Nacano, C Gomes ..... 53 » Roj*f<nv*V. As tt*WW>* v W
8-^8 Estas*. D. F. Graça ... 57 1—8 Félix, F. Pereira F° .. 53 1» AW*M<\ (V AV»i«* s-.%. SS

4Vernet, L, Januário ... 57 9 Happy Musical. (5. Meu. 57 4-lt WniOv E; ^«-rtt* un> j*•3^-5 Vivar», 3. Castro ..... 57 10 Yabun, P. Rocha  5? li Esttt, ã Aw*rt*t)(- v.j M
6 Arengceir», U. MelreUes 57 W 3*w*«*»hvs K «MWtt Jí

4-7 Apira, 3. Pinto  57 59 Nr«o - À« H hw*s ' KeJCtOs iV í\ 6Wv« »> «*
" ótica, C, R. Carvalho ..57 V4Í» motros — Cr» t.OOO.W -

ORAMA I» N*«» -* Al «* 4*»«R *M
» Páreo — At 1«hS8mln K* >.?*» nwKy* — tn *.»Ml >-'
Voob metroí — Cr» 8.000,0o 1—1 Narume, ('.. F. Almeida 58

- GRAMA 2 Zambesi, G. Meneses .. 54 »*TT*N«
K« 2—S Nenho, P. Alves  W

I—1 Avmanl, A. Ramos  57 4 El Paro, M. Sautos .... 56 Kg
i—í Good Joc G. Meneses 57 5 Nano. J. Sousa  58 . ¦ ._

S ta Mirador, V. Merrelles 57 3—« Aldeano, E. -Ferreira . 51 1-1 Kl (Viso, A, <S*W» ^s »
S_t ExpMration, E. Ferreira 57 7 Estrago, A. Ramos  56 3 Twuífe J, S1WM99 .« W.

5 Sir AgsYA. 3. Pedro W . 57 8 Slgarbo. J. Pedro Fv ... SU 2-3 Art Wwm, J-, H«t* „»»¦.»
4-^-6 Kbnròn, C. Amestelv .. 57 4—9 Boletum, J. Reis  J3 "¦ H»Wt»U ft. *N AWttMk "•'¦«*

" Darshankar, G, V. Alm, 57 10 Lobuno, V. Melvclles .. 56 ;t—l'l\«*l\o, A .»««<** ».». J_
11 Cínico. L. Corrêa  53 5 Oaco, O-, KWW» »i\0.|_

3* Píree — As 15,00 hbrís » Aía^V *. *\ *v*S* »»>' g
r.«0Ç mttros — Cr» *.0*6,0» »« Páreo — A« 14h3J min 4-7 Rldí«, A *i»M <„.,. Jf
GRAMA - PROVA ESPECIAL 1400 mttros - Cr» t.W.M 8 »Ü*Si,\ vV ttVoèíV**. ,»;,»
— SUPERINTENDtrJCIA DE Ki .» Ata«¥iW#«o, N-. Oí*i<*a v,\H
TRANSPORTE DO ESTADO DA 1-1 Major Pintado. F. Mal» 38
GUANABARA — (INICIO DO 2 Apron„ J. Pinto ........ 58 W r\í>«* -~ A» HM___ *~

CONCURSO) 2—3 Yard, E. Ferreira  5* 1.3» nt*tw -Cr» í,»í*,W>-
Kj *FoXy,f. E. Pereira FV .. 53 -, J\

1—1 Jovialfsslma, F. Carlos 50 5 Rlsíi), A. Ramos  5« EÍTTiNô _.,
Tina, P. Alves  57 S-«Flegon, J. Pedro tv .... 58 fc*

2-S Serlhettc, G, F. Almeida 5R 7 Pasterua^, J. Quelroi. .. '58
Ràtioiro, J. Queiroí .... 55 8 Riolon, fi. Meneses .... 53 W_í«*V "'vS^Li^.ii y.

Ü-SKclntln, M. Silva  5S 4-9 Hlt Ivon. G. F. Almeida , J_E^SSt^^SS Si Ü
«Lamnga, 3 Pinto ...... 5< 10 Castiço. M. SUva  58 2-3 Hlt »ttfcM\ & r*í«*t* M

4-7 Maoaribn. A. Ramos .... «n li Hebreu. J Machado .. 58 4 MarshrtU * ,K*njw ,„ W
Três Violetas, 3. M»oh. 5« *-* *H» «*$%_£,« *• • g<o Pírw - At «hSOmln 7» Parto - At 17M0 min » Cl»v<í, »>»*>;-»> JJ

1éM metroí-Cr» 8,000,00- 1.400 mttros - Cr» ».800.» 7 AwjwW N\^««* W-«
GRAMA l-l Egípcio, A. Garcia .... »? 4-8 LaN, J, V.-"*** __»*+> H

\-\ Ncwport, P. Al\-es .... 5Í 2 Macltü, L. Caldeira .... 58 » Ma.whw\ « M«nw*í• v. W
2Rnmslhete, J, Pedro F*v 57 3 AUm, N. Correrá  57 WW»» *-, VJtiaMí* >^^, «*

Programa de domingo
).« rfiroo _ As I4h30mtn - 1.400 2—3 Zurel. J. Reis  51 4-U> (Xlyr, Q.. «»W« .>>•>,*

metros — CrS 7.000,00 4 El Vitorioso, J. Castro , 57 H ¥*sa»tíf\ *_WfttO „».» W
kg 5 Verde Alvo. J. Barbosa 57 li Woyia, J, <SK$m ,%,„>^4íi«

1-^-1 Bonnflor, C. Paranhos . 57 3-« Kavi, F. Peretr* F* ... 57 «Ki»»»h. v.«u
2-4G«'rd^L. Caldeira .... 58 7 Alclnus. 3. Silva  1* ?«*>•-A» \MW$*X!&*

'Paentina, M, Nlclcvisck 58 8 Lord Trevo. A. Ramoa . 57 nieírw -t @ü «\W6,W,
3_4 Mwjolaino, G. Meneses 58 4—9 The Bandit, O.F. Au». 51 __¦,,„?,«

Turqul, L. Janukrio ... 57 10 Fotogénloo, S. Bastos .. 55 BKÍMSa «.-A
í_« w. Veivít, F. Pereira . 56 11 Queira-me, E. Marinho 57 Wt

7Jftla, J. Pinto  57 WM_0_Ailtt_s_jIl_..,iW W 
»ítóito, *, 14^ S...5*

2.0 Páreo - As 15 horas - 1.500 metros - Cr* 30.000.00 3 $8&Í^'-faS22!rb 5^metros — CrS 8.000.00 Grande Prérlo "Mirlauo Procoplo 3 Wy «írlA ^, V *t«\l 4»,« «
kg ..a 2-4 atugMW», Q, ¥*»v «»^*»

1—1'QiiikRjá, F. Pereira F.O 57 »ft í N»»UKV». A, *»«**>» ..».,?*
1 ZCamona, C. Amestoly .53 . , 8 ZeU^ E., *w^(* ,»>»,,„ M

s4 A^ufde Me? o\\ Aim: 2-2 «SS-, J.M SUva .^... 51 | «^ft ***_£ i^g
Mora, G. Meneses  57 " KtmpyR. Ribeiro .... » 

^ÍtWt \ *SSSx "'-• l»4—7Fpfntia, M. Silva  57 S-3Dury.'J. Pinto  «0 l» Í0*ivg«, J, ¥, ¥W^* ,* 5*
SYakan, 3. Machado ... 58 4 Malu. A, 8»i\tos  4-lWwMta», M, 9*(», v x,» *«
í) Aflorada. N. Correrá ... 53 4-5 Noreen, O Meneses .. » xaAvaft**, 9, ««WD* ,•» M" Aflorada J.Pedw F? . W Axlw», *, Q^WÍtV» »v.. «

30 Páreo - As 15h30mln — 1.600 « Macota, J. Portilho ... 57 ¦- y^,.^ ^ &MW* »„»-**
metros — CrS 9.000,00 _...'_ ¦'.<_„ i

Kg 60 Páreo - As "hOJnxhi -^W w P4w(y _, Al iM!v\^fl <Sl«IM
7-1 Flavlnha. .1. Pinto  5fi metros - CrS 9.000.00 TOeís<SÍ _, §3 MSl«JS»siâ Daddys Doll, C. Par. .58 a-
2—3 Omfthá, G. Meneses .... 56 BETT1NG «ET¥l?(v> ™=- AKíSA í

Esn-Dc-VIo, J. «uelros 56 Estado de Santa Ofttarlua -jj §
S—5 Cansrura, G.F. Almeida 56 ,.,m" Achroma, L. Caldeira .54 . k« ü Tv»jww«*tt». SjfS AVani" *T6 Nlanga, N. Correrá — 56 2 CaavoiltWk. í< Vílú* ..v'*í
4-7 Grleítal Girl, S. Bastos 56 1-1 Zlem, C. Amestely .... 53 ! :, , „ k ivS

R Silver Nvmphe, J. Mach. 56 2 Nago, J. Portilho  59 2-3 Miay», í, ^ .,,„,„0 |í
Lenga-Leriga, J. Tlnoco 56 3 Apple Tree, J. Q««elroa . 56 4 Pattal, A% W*W« ,»»,», PT

2—4 Matutino. E. tVrrelra . 56 3—5 Eríw\»v *-. VWW-tfiA ,,„ Vt
<o pftroo _. As 16 horas - 1.400 5 Pabllto. J. Machado .. 58 « Gx*sv Daro». X «W*«t W

metros - Crs 8.0,-0 00 0 Slr Biavc. A. Ramos , 56 7 KsMMbeU» «,. H*v<«\?«;\ , *í
kg 3—1 Bamelo, G.P. Almeida 58 4—8 Aewi, A.. S»V«w* ,•.„,.. w

i_l Fastenlnc T Esteves . 57 8 Negror. F. Pereira FO . 58 » Pol» Seto J, i^ftfe „ *f
2 noat, M. rbres ....... 57 9 Azapardo, P. Esteves .. 58 19 KeSa,. .|r\ ÍWMt*. W x%v ft

¦'•'?

Noturna de segunda-feira |
í;0 Péreo — Às 20bl5min — 1.0C0 4.» Páreo — As 21h45mln — 1.000 4—3 Vayé. R. MiV^V«*-» . .,>, >*

metros — CíS 7.000,00 metros — Cv$ 7.000.W » Oavoitaa,. Av r\\Wtí* w m
Kií 1—1 Antlgenos. J. Castro . - 5-1 10 fi- d« B.\«*,. V;.. s!*VHV*rto K8

2 Chaveiro. S. Bastos .... 37
1—1 «tica. t, 'Corrêa  57 2-5 Falr Bank, J. Pinto .... 53 7,» Pivev, -..A* Wvh:í»AV«\ft ^ im

2 Oh Klfala, R. Ribeiro , 56 ,% Jequibau, R. Marques . luetros — Cx# T-.lW.W) — 9tíXfâ
r. « •. v t- ii-i%.»«. vi S—4 Cspetiens. R. Carmo -.53
2"Í\'?ríi8' J' <íÍSS 

•" 
"Rancoroso. A. Hodvcker 53 %»

4 At.npiisçu ^{IW 
•• 57 5Kl.ccnim F. pereira F.» 53

wil 1 Ím 
 

58 4-SKstang. A. Ricardo ..... 53, t-i Moaet, * Wnto ,„,„,¦6 xenotina, .1. Reis  o? ? Rlo Ta(,uarali c. Gomes 5i í «arcU, >\ M»» ,,,„,„
4—7 HllélS, J. Jnliáo  58 " Last Shot, D. C.uWuonl 53 &-J Msraioái, ).. W*ft F-\, fí

R Camptíra, A. Ferreira . 57 5.0 Páreo - As 12ht5nun - 1300 4 ProAíle*>. ), » (W| M
9 Sahra, F. Menores .... 56 metros — Cr$ 9.000.00 — Prova 3-5 Te^boai, (Í-. ft tVWfWWi *»

Kspecial - 6." Festival Nacional " llbertb», jí. VwlM x>« Ã*
2.» Páreo - As 20h45mln - 1.000 da Criança 6 ArvtVW, «¦. HH^Át « «i

metros - Cr$ 8.000,00 k* ^^ ç^ „ ^
.•-1 Riaek Steel, C. Gomes . l~\^n%X$^ l&^SSSr* 

'^1
2 Trlnômiò. F. Kstews .. 51 2_s Burkan. J. Queiroz .... 30 '""««V ^ ««*** »«* «

4—8 Clayi-on, J. Pinto  57 " Pacháí' J. Machado .... Sft, „,> m-m _ A* *<K«n.hi « *.«
4 tinechant, .1. Reis  57 S-4 Sin«! Bird. «. K. Almei 5» tJrL^WlMM^uTr

•3-5-R. Rrsve, P. Alvos .... 67 , » \tguu. J. Pinto  WU^ "" "* ?¦¦«<*.«» '-=¦ ««M
6 Corsário K. Ferreira .. 57 4—5 Zanor, G. Meneses ..... 3»

4—7 P. Paraico, R. Ribeiro . 57 6 Binjíú Ç. Amestely .... 59 »<
R Sdtidre li. Oaldeir.i .... 53 " sigma Beta, A. Santis . 50 l-l Mau*.'h.WW.. Ü-. Mí^ef. S*

S." Páito - As 21hl5mln - 1.300 6- Pareô - As 22h50mtn - 1.0W S Blondik. L, t"*V.UíW« „ H
metros - Cr$ 6.000.00 metros - Cr» 7.000.00 - Bettlos 3—4 tVww \\»y„ i.. V^y«lvj ,%, m

K* 5 %•-. FlMtl». >\ lÈrtíW* . t*
1—1 tnforpo, R. Mai-ques ... 50 K? 6 XsuvWU, N\ (VjfOÍ« ,. H

2 GrRveto, J. Mnchado .. 53 l—1 Zaure. J. Machado .... 53 3^-7 Irataka,, A, H».\w» ,,«,» W
2—SObMláo, 3. Reis  52 2 Desfile. L. Caldeira .... 53 " MaUua. $,. •v-.-.<:ím ,„ ,kj

4 Xnn-Hlcr, .1. Queiroí .. 54 2—J Xilol, P. Teixeira  53 v MU Ww«« J.. F-. ¥VMí* .'*»
8-8 Lnlv, 3. Pedro F.« .... 58 4 Tonar. J. F Fraga .... 53 8 V. B««.. V-. M*lfv*4tet ,,«»'*

R Mostsrrteiro. A. Garcia . 52 5 Ke-Milo, N. Reis , 53 4-9 l^erswt, A-, fiarvjt» ,,,««»
4—7 Kvecutor, C. Pensabem. 5S 3—6 Renardier, J, Souri .... 53 l» H. M»4tt3it«v>Wv &. -r\ Aí.«W

BLôto A. Ramos  54 7 Hollow.iy, G. Almeida .. 53 U (Ulda, ,\\ Cwi\*<-á ,v,v„ »8»"Ben Ornar. J. Pinto ... 55 " Dorestry. N. Correrá .. 53 li Kasta, »>. Shfa ................ ««»

!
York e Jovialíssima foraiui
destaques nos exercícios \

\\

Muit* atividade esta semana, quando a pista
dè aíeia «pareceu em boas condições, peim'-
tmdo <rue bons trabalhos íosseoi realizados. E
voik, <j«e está de volta numa eliminatória a
eer conlda na sabatina, íoi o Que melhor lm-
pressão deixou, quando registrou 89s S/5 n«s
1.400, largando em toada viva e terminando
com ótima disposição pelo centro da pista.
Max no páreo em que esta inscrito, outros anl-
mais também trabalharam a contento. AssUn.
Flegòn, (pie vem de boas corridas na turma,
mostrou ter melhorado quando passou os 1.40»
em ôls escassos, terminando muito bem. Cas-
Uçó. conduzido por Bequinho, aumentou a
marca para fils S/5 e também finalizou com
nçfto. E o estreante Pastcrnak, um gaúcho quo
esía na Gávea há algum tempo e sempre pro-
duz trabalhos satisfatórios, chegou em Ws.
bem, ao lado de um companheiro que atada
nfio correu no turfe carioca. Outros vieram
mais -devagir. Major Pintado registrou 9õs 2/5.
fnüando todo o percurso à vontade e tenrotaan.
do contido por Francisco Mata, seu Jóquei de
pempre. Apron chegou em Ms J/J. com boas
reservas, e Foky em 9Ts 2/5, praticamente num
cftirreirfio, só para manter a boa forma que
ivltent* no momento, Hebreu. finalmente, re-
listrou 95s, também sem faaer força.

Joviali&sUua x»\ ««íw j»*Va >vSwrêi«fc te»
eora de sua turma. euíVMit&tt^ «*«*» «W-í»
velhas. E eatà prepai'«4a PW* Wfòi o *Wè tttftí«
trou no bom trabalho qtt». x&fÜRHí tS*a «*t$iM
na, quando- regbtrÃni 105a tyft w* t\\Uh*« lar*
gando um pouco, apm»ft* pafi, tewvitoat Hmí
pelo centro da puta. Tiu», ^v», w^ **w»
nunca, foi vista noa \m m tK «SJ««*oa
bem nos metroa lutais. Se* Kçtfe m VWUo* Jeo»
106S, correndo sempre no njeaíw, tísawçi c ifef»
müiando com boa» reservas ft tuai* vte \\fc{.i
de rala. Radoáv. que vw> de bÁ>a xtí^ríftí $
fea melhorar. E fpi. tom o tnat^t^ «i«« >r%a
na tullha. pois cravou Itífe» !*r$*Vttiò é ciie»
gando na mesma toada- «uwwfcs o ^wm
com rara desenvoltura^ w ^ve;\\Q vte 1j70«««
110 Meneses. Ectatla trabajltwu é^(%$Ws na |ftl-
lha em WTs. sem yreoçvpaçàçt tV> tw^Yo, MM
é uma égua que 30 transíwtv* t^ ^fe^rí»
grama e se a carreira vfcr u>»íi\> a wc (àÃ>
zada neste terreno, Btftatl» é fwr*í «n>i,fi.^<ji
ao ttronfo. Lamuca *ii «Háte \viri\ad* «*ia
semana, tendo pasmado «u u.v «-.« #:•* 's,%
sem correr para tempo^ Mavviúti* v*H> vt«» wi^
fechada, trazendo 13Ss. com líõs i» dMÇMRh
ra milha, temtlnaudo bem *v^ i«A> «U »sf»tv
panheira La Payanca.

M
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«RUPO A pg PP
1»«.) Vasco 23 15
Í.9) América-GB 22 16
Vj Internacional 22 u

4k9) Bahia ig 19
..*-> São Paulo 19 19
«,«) Sergipe 32
tSWUPO B
Wí) Coritiba 26 1'2
.-<. Palmeiras .......... 2<5 12

3>«) Cruzeiro 25 13
Ó) Flamengo 22 IS
ÍV) Remo 19 19
O.-") Náutico 15 i3
7.«) ABC .-. 13 23
GRUPO C
1.9) Corfntians 25 13
2.9) Atlético 21 17
â.í) Santa Cruz 19 19
4><>) Botafogo 19 2;
5\«?) Nacional 16 22
Ky Portuguesa 12 24
«GftVÍPO D
1*9) Ceará. 23 18
8,-9) Santos 22 16
it.9) Fluminense 20 lo
4,-9) Grímlo 19 19
SS) Vitória 17 íl
«.*) Améríca-MG 14 21
*-.-)) CR'. Brasil 10 28

Àinérica-MG
ameaça o
Sáo Paulo

&ÂO PAULO (Sucursal)
.»-• Os últimos resultados
obtidos pelas duas equi-
pôs não alteram os pròg-
nósticos desta partida: o
São Paulo é o grande ía-
voritò contra o América
¦de Minas Gerais, hoje à
noite, no Pacaembü, na
preliminar de Palmeiras
x Amèrica-GB. A equipe
local vem de uma derrota
para o Botafogo, enquan-
to os mineiros surpreen-
deram o Flamengo, ven-
«condo-o por 2x0. Mas es-

;^os reèultados, principal-
,j,néftte o sucesso do Amé-

i-rica, pareceram aciden-'.'tais tanto que o torcedor
.acha que o São Paulo de-
•vô g<anhar, até com certa
^facilidade.

Ô Sáo Paulo, após uma('tase péssima, recuperou-
se dentro do Campeonato
e já ocupa a quarta posi-;^So no grupo "A", junto

i fcoin o Bahia e três pon-
víos atrás do América do
Mo, Já o América-MG é
wã sexto colocado no gru-
&» D, quase semi chance

alguma de classificação.*0 jogo começa às
19hl5min, dirigido por
José Mário Vinhas, auxi-
liado por Almir Laguna

jr Rubens Paolis. Eauroes
^prováveis: SAO PAULO
ü-i_, Sérgio: Forlan. Mário.
..¦^ias e Gilberto; Edson e
slpedro Rocha; Paulo. Ter-
..to, Zé Carlos e Paraná;

AMÊR1CA-MG — Manga
íajNego): Augusto, Vânder,
fíLuiz Alberto e Cláudio;
^Podro Ornar e .Tuca; Fli,
«Hélio, Iaúca e Tião.

Invicto há sete

pl|||| . I^^^^^HÍ ijW
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t favorito

Inter so quer
parar o líder

'.'..," O lateral Cláudio hoje não vai apoiar, mas marcar Rbttllm fw tJ» \vy*r)

t*elé é uma garantia de
boa renda no Mineirão

BELO HORIZONTE (Sucursal) — Pele será a atração prin-
clpal do jogo desta noite no Estádio Minas Gerais, entre o
Atlético e o Santos. Os dois clubes ocupam a vice-llderança
de seus respectivos prupos, e na preliminar jogam Cruzeiro x
Portuguesa de Desportos.

A última vez que Pele atuou aqui foi justamente contra
o Atlético, na semifinal do Naclonal-71, quando o Santos per-
deu por 2 a 0. A torcida mineira está multo interessada em
revê-lo, bem como aos demais jogadores do clube pauliata,
que possui grande prestigio em Minas, A delegação do Santos
chegou ontem, concentrando-se no Hotel Normandy, enquanto
os jogadores' do Atlético também se concentram no Brasil Pa-
lace Hotel.

O juiz será Arnaldo César Coelho, auxiliado por Jarbaa
Castro Pedra e Doraci Jerônlmo, e as equipes devem atuar
assim: ATLÉTICO — Mazurklewlcz; Zé Maria, Grapete. Van-
tulr e Cláudio; Vanderlei e Bibi; Guará, Lola, Darlo e Sfcrgi-
nho. SANTOS — Cláudio; Orlando, Paulo, Oberdã e Zé Car-
los; Clodoaldo, Afonslnho e Nenê; Roberto Carlos, Pele e
Edu.

tVttt\,> AL KG RIR (Dô ÍStW
JSvhmUU, via «Suouml) — O Beiva-
Rio vai wv hoje um espetáculo d»
l»l*. o jo$\> mtw x Oovíntlaus,
muito importante para o time s«u-ctio. o,ue precisa consolidar o seu
dtv-iUvt a classificado «o Grupo A
do Campeonato Nacional, O pro-Mema é o,Ue o adversário do Inter
é Justamente o Corintlans, que M.
tÀ há sete jv\jfos sem perder e com
a vantasem de su* equipe estar
wwlanvio cada yto ma\oV entro*
Miu^uto de jojto para jo$\\

0 internacional, vlce4íder do
Gvvvim A, com "Xi pontos ganhos e
14 penildos, náo pode facilitar,
Nrque o Bahia e o sáo Paulo o es-
m an.Mçai\do. «Seu ohjettvw por-

tanto, alem do ftvuvw-w u* \f?{<èr-
Udwawça sm o do te*\Uv- ffiÊjjtiiwuuw- a séiie de vitwU* do V\v.
riuttaua, que o o Udw do tfv.uvi &
oom 25 \wiito., jauhos o \* m«di
dos,

No time gaúche* Ww> v^w Hse decidiu v>ela esoa»^ ^ kv^,
\w Rafael uo posto wo vhvha **\v
do ocupado \H\r SòKweiv\w\ ^%#ainda esta em dúvida wa v*l»v*oao seu ataque» onde í\h\^ Hn-cav
o olímpico aiauoel ou Ma\\Hav\o..

No Owlutiaus, Duque, tevA
duas serias ^'eocv^cões; Úwe-lwo.— a pude estvela do Cojcíwttwva«--. e u Mavla estào uvav'í\v\oai;li,vi ç.só de^H-is da revisão d*st» vvu\4í
é que o tecuioo saheAá se jnsVm-a

v>ò\\Vi.V ísm\ eles. Por via das dúvi-
V.J.S. ikvquè já colocou Miranda è
y%\m Alberto de sobreaviso.

MCIÍA TÉCNICA
Locsl; Estádio Beira-Rio: ho-

vM.ò: 21 horas. Juiz: Armando
Mai-qnes, auxiliado por Airton
M..àl-doní e Carlos Martins.
mMmrat ~ Rafael, Cláudio,
^tiW^ai ítermínio e Jorge An-
^V^v.e; Carbone e Paulo César;
V.4,vy.m"i\,, Rráulio, Manoel ou
MMYsÍí.\.e e \roln.ir. terhitians —
A<ào, Ue Maria ou Miranda, Luís
Carlos, Vàgnèr è Pedrinho; Tião
e. ^ivèímo ou Carlos Alberto; Va-
íVimltO, SicUpira, Mirandinha e
Marco AnKSnio.

IIS:íí|
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?flWÜi.Víí ««*,* Mlfo tJJÜjW' À. S«»Kvt « w(ví tm tfrvoslt» fo,Tav

KtMiio o iNacional entram
pava garantir posições

y&UíiM, ^V .Wjí*v*» §ft<*, eK,*vMf.l jwva o CM) — Senlo
W*i», V*V WflW* «,-Wb wals SrAiíortAVites pai-a a classifica--J& dos ^t v-tVtV^, *«* a ¥*\ .Ma âe hoje, às 21hl5min, nesta
w^Wx <wi)w % $MM >e V) ífàcMünal, Ô Remo está agora dis-
Uws^W* VVM v*w ^«w Viawrir.ííò (áyios a derrota deste parao tf^o^,, %v«»ito ^fA^víò vto gWMò "B". O Nacional.tam-
Ww -i e IVxWiWi <Xb)bVm> Vt* mW V'C'\ um ponto apenas atrás
,l«.v IM*.;*-;»,1.

isi,v*w \Av^ ,v ^,.r.Wi «mpates a íew, o Nacional con-
«ív*v* « ^v,V*, •.^mVite * :W&vo t<írt.ico do Remo, Françols'rb.-y.-v *vfrí.H,V,^ >ki ^»So À,-e,.ríò, ainda «So definiu o seu
ViWK <^ ^.'ÍVS fò v«4si(i íset* V> paúiist* Oscar Scolfaro,
av.\!Aiftd}ít çè» itim ¥?àtt«ilíi * í1^1» Êezen-íí.. Eqnlp«s prova-
V^ôã íMrsíSXV> -- íteò K\Ms SViWiant.0): Aranha, Mendes,
^«vu * ©Htt} 

'Wto * SeW!^ Òo-fM ÍÀMnô), T^ftfMer, Rober-
^ o lrV.A.. ^^VÒ^X.i - ®âKin Sòn-àcha; Mesquita, Juran-
*V;V V%-^ <è Wm 5^^ «.'í-o.-^nhò e Üftnivftl; rsriiael, pedri-

Vitória e Santa
Cruz jogam tudo
RECIFE (Sucursal) — Santa Crua e Tt
tória precisam de um resultado positivo
no jogo que faraó às 31 horas de boje no
Estádio do Arruda, para conservarem as
esperanças de elassifleaç&o em seus gru-
pos. O Santa Cruz é o terceiro no grupo"C", mas passou a ter a posição amea-
cada pela ascensão, do Botafogo, estando
agora com dois pontos de vantagem so-
bre o clube carioca.

A situação do Vitória é mais proble-
mática, embora a equipe tenha melho-
rado bastante desde que passou à dire-
çáo do técnico Paulinho de Almeida.
Ocupa o quinto lugar no grupo "D", dois
pontos atrás do Grêmio. O Santa Cruz
só está com uma dúvida na zaga, onde
Rivaldo, contundido, talvez,seja substi-
tuldo por Paulo Ricardo.

O juiz escalado é Carlos Costa, au-
xlliado por Armlndo Tavares e Geraldo
Alves Silva. Equipes: SANTA CRUZ -
Gilberto; Louro, Sapatão, Rivaldo (Pau-
lo Ricardo) e Cabral; Ei-b e lAiclano; Be-
tlnho, Fernando Santana, Ramon e Oi-
vanildo; VITÓRIA — Aguinaldo; Cláu-
dio, Deodato, Leléu, Valter e Prança; Fer-
nando!e Marquinhos; Osnl, André, Gibi.
ra e Humberto.

Ceará é líder ! Náutico x ABC
contra o Balda

fortaleza (Do Corr««pot>d«<>\«») »»
Para surpresa de. multei, e 1'ww* wuv*
a liderança Isolada na grupo *¦¦>", A o««.
te de clubes pc«deivsos ccano o tiautw*.
Fluminense e Or^mk». HoJ-^ a \w& ,(*•
aihlSmln, os cearense» tfoverjkt Mm- h
Estádio Presidente Vargas par* ver e m\
representante no CampeonatQ Nacional
realizar uma partida difícil, dta&ta .(«.<
Bahia.

Um insucesso do Ceará uito h* »u
terar as suas probabilidades d« ol*$*i!U
caçáo, passando apenas para o stsiwv.K»
lugar, ainda a frente do >'luu\h\w\^ *
arêmlo. Mas para o Bahi» wn w»«U*»
do negativo i-epresentarà nua» a d«wv'!»*.
sificação no grupo "A", onde eati m
quaita lugar, ao lado do Sâo PaviV.

Ceará x Bahia seró dtvigWo iw Ma»
nuel Amaro de Lima, que terá c%>x«n au»
xlliares Francisco Furtado e Nawr-
Arouche. As equipes prováveis sã.v «titaat
CHARA - Hélio: Reiziuho, Dhuas, MMK
ro Calixto e Paulo Tavares: Ettavav e
Joãozinho; Nado, Samuel, Joige Cw!» o
Da Costa: BAHU — Butttce; (Xlslv, 0»u
ça, Roberto Rebouçaa e Soiwa; SaJa^ç,
Amorim e Ellseu; Natal, Picolé e Mwa,w
(João Daniel).

é jogo fraco
íiffiM) i;\xV* tNvnvM^»\,<<-A^ - Et-, v,<\\.

(t\> wímm a«)»wt » Nnk\vn,v o* \í<m«>.
«sw ft» \vavtvy *vMtt,fc<*, .Vv* a r*«**r da»
SOÍVMwfe, kSW 0 ABC Í,VM, WMtt t» pvM\-
tvV ÉNiilraK V^« vKní» p*íA*M**t\\ ao am-
ro w»** íwí# «,t» rM« «ttmh.ttoi.r, ,twtw
VlM\\\V\>t\A^ NVÍ\m\a\ - ,\ *-n,v — vwvte

ivtw - \"í(Hvw\iv\ *,#m A, U#\\v»,
O Na.tt.Jsv ímwüvm a p\xs\,iv««v Q Fia-

l\W^ t» y\ W*«w (t\M*,m «,v'a q\i*\<* \*-
í*« w« \**5-«Mvl«»,,a (•»-« ,^ <*\\\\*eo4\a»
(\>. «va*. ^\\te í\vf\---\\ d«M.v>t*<*. í^uivlas.
hvHteh-í *<\!*\* ,<* «\o yvam o Mo r*uV.
.'* tt A^ ,-itttvM mviltv, a v-*t*v a *v\a
^«w*u«* uwt.*, víai o r\whí« »\\\m«ro
xV ,«t\K* «**i«w\\vt. w\\\m« -*.J» .ia*..
ÜWSríftre l*\«ÍW> Vv\i «,al». \vl.t a(\iwA
«w itW ÇWSxÇa í w« vV «w tilvmtv rhv

^' j>,'Sí ^etóaífó # fi'tvV\..rO Bawottxv au->\t\.*,^ isM- í\\»\-«\v rs,M^ e ».A<iv\ v\nv
w* v\v<«í., vtt»w« ¦f,\\.\,,v->te! a^v" —'^o; St\lMS«N A.^\> \jww e Ki\(\v Ma-
VwMo # WntV Mwwm; \Aba«K\ AU
Wa\. í%tt*»*r'?{«\,«\'«w; NAVmw - >*».
)Ww M^-w^, >;U)-,v\v. ».,\^l e w ,n\\K\
M^ r*\\>,N -> V°aKsvv<A>a; \V\liu. l\,ntt-

sohra na rtnula
l

•x> Aí vvu^a VN».iiU(iw«MtJk «jv^ \w\ sjf^g^
Aí VWvlVKAO. O OvUWiW V>VÍVl.Kl«í * \JfiiJt4

d* NM*d» dvu.vh» «Ju bv.v m $*<MÍh ^H
nas vHvuns. uuw.M:* «.\.m .VJ.I..VS», u
lDhlSinuv, Aca couti^Tl».. ,lu PvM^vta-^r, ^
Cvv.»íivv Iniciou o ,«ajwAH»Oi.*W <v*ja * .VA*.
v\\« tM'Uhant«d, t»ft.ui>o« «tw UvWívíj sv ^1^.
\v o v> luOpilví cavuj.><,w»W <yV& toMk\
4*>i.v g\viivn iAojuv1)» \«Ui*i tvs«^<(lfí,v.

M*avvk> t«iv,h> «.'-xW".» wv ywojj tj^Vs.
p4nV*4Vt* li CH-»4»u4lV VOl1»3»l«00<> w,,VO V*

«v.«K.i tv.wH.as so *v.« .,¦:,« \«^^ v^V -^
(K\v ,K' v\íW ser smwvs>iv«.I..v1<,». ^Ji» ¦> ^ Wv
wvtto n»ívu«l ,1» M^ld%, 3\,\^ #o,^y^ w_
t*.i-A ,\v.(v»Wda A> P>.Uv,i.\>x?i* WW.V-WAV-
A^ o K^wA- vswp-íiv^v. su^Wv-.yjí* $t

A m-lMtiiiisciu c>i>,Ix>ia * Wi*>iui,v- *%*í,-
tOl. tVWM.l,iiMV is>4- J.VttlV ^0 I,* VaWwa 9-
IfcUk- i."K» AinoiUvv. A^ v«AUjl,VK» «.iv»W), JVj-
«Av ksabu! OHV35JÍWO - W-tVv \*ViV*.
Wwvt Mwuvw., Fv>v«tau« o. V*v^.iMijrt^
PiVAM o 'ò» C\(VVl<.v>. Ij,Mua>Y\to, «A*iik\>M
uH\\,» Vít«,vi.\\\«. X>lv\vi,v few?*S * VÍW,*^
\\\NVV\UVlíS.\ - Mtgu-ft í\v\lV»\S. \MiV-~
<s!o. vV<.\*.vi o Vtl\K«v>: a».^^ ^^(N*, *
V'i\>á: \a\á. s^víittó. 'n^ijá i* i&toasú

CRlí \ Sergipe
prejuíszo I

Wtòílíò <DÒ Oott-twpaid^te) — Um jo-
Wô '(Wi -^.è nada de po-sitlvo pode-BC es-
Y&,Vr. <ówifcè xS-e-ífites Bitwü e Bengipe »e
MWíitt.Wi « tottrtif das íl hoi-i«. no S«-
í#Ao v,xíM PèW", é ttevttn batír o i«cor-
'Aè W^ílwi M i*nda neste Ciwnpeona»
•I* ^*'*ív*i*l-, pí>is tónbos ocupam t* tiltt-
w*^ wV^çííes nos ivspectívos gntpos.e
Vèo \N>»,,i#rri rriais chance allgüma «íte
'ÜHNàit&ibtib-, ò Sergipe est* com 32 pott-
tos Y&^ws '^ «^ adversário mal* prô-
\*iWhíi \1o í.^Vi "A" tem lé) «ê ò CRÍB com
í* V6 WÍVMWxô wate próximo no grupo,kW' teth íi e é o isexto colocado). Por-
íftWtò, &*tf(>è e C1.B vfio a campo ape-
¥** Íp%S% «òmprir a tabela.

Ô -JiViá *-<*3ftdo é Armando Carnail»
Vi!.* ^«nhHíi,**, auxiliado por Claudlonor
\%#ó « W,\*ii Amida, formando «a*
*lNn IA ^i|Wi: CR. BRASIL — Verme-
fe*'; A,«ítíS.. Wf.,iov, Adevaldo (Walter)
* MWri AIwr * Roí-M-to Mene--»; Üía-
¥i?>, ^i-o... ÃftfeMM Salim p Bilv»: SER-
Cg® - '«A--on 

(ÍJHmumba); Zé Oto, Jofeo
QtitoSi, tttm\itm e Joel: Atlton e "Wvrl*

Sftí IfWrtifl-on. Pa«,ò Bérçlo. Adfioüinho t
x2**.S

m
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Gary Player, a atração
do Campeonato de Golfe

XADREZ tíRMNtb N, M ANDRADE- -~—i

Empolgante duelo

k*

aí*

• ¦¦ * .V

Começa hoje no campo da
Gávea o Campeonato Aberto
Br.asileiro.de Golfe, oferecendo
Cr? 145 niil em prêmios e com
Cr$ 45 mil ao vencedor, além
das taças "Presidente Emílio
Garrastazu Mediei", "Governa-
dor Chagas Freitas" "Souza
Cruz" ,e "Hilton 100".

A grande atração do Cam-
peonato será o sul-africàno Gá-
ry Player, considerado como um
dos três melhores profissionais
do mundo. Além de Player,, ou-
tros bons candidatos ao titulo
são o brasileiro Mário Gonzalez,
o argentino Roberto de Vicenzo;
o inglês Brian Barnes, o norte-
americano Bruce Fleischer e o
espanhol Ramon Sota.

Vários jogadores, treinaram
nos últimos dias no campo da
Gávea. O norte-americano Cruck
Thorpe, um dos poucos golfis-
tas profissionais de cor negra,
foi.o primeiro a chegar e às 7
horas iá estava jogando em
companhia do Padre Philip Get-
chell, que é profissional do Ca-
xangá Golf Clube,, em Recife,

Pouco mais tarde chegava
outro norte-amerirsno, Bruce
Fleischer, para treinar com o
amador brasileiro Jaime Gonza-

Fleischer e Thorpe treinam sério, para a abertiM)

lez e logo após apareciam o es-
panhol Ramon Sota e o suíço Ro-
ger Baras, com o argentino Juan
Quinteros.

Chuck Thorpe e Bruce Fieis-
cher. dois norte-americanos, são
multo amigos e ambos começa-
ram a jogar na temporada ofi-
ciai dos EUA este ano:

— O campo não é fácil e não
acredito qW- muita gente vá
conseguir escores abaixo do par.
Os groons são muito bons mas é

difícil de entender as c-aúte* t>
descobrir para quejado a bola
vai —- comentou Thwpe.

—• Ouvi falar que o re«vi\li?
de campo para 72 buracos ^ d*
quatro abaixo do. par mas que
agora o campa está modificado
e com isso ficou bem mais fácil,
O Gary Player vem ai e pw Isso.
é difícil fazer um progpóstiw
mas eu acho que quem qulw
ganhar deverá jogar por volia
de 268 e 270 tacadas — illwe
Fleischer.

A» íviwttv* -,\N»,,vt»Uc*s A>
r,.;V,\\«\í\\ c ,i» l\M\vb\^« wtac* om-
t^#.\,^Aá*(t a ft«\A> \\» «\M»4i\Uta -,•»-
N i«^.\* S%íÇiècllVòl ctubwt A? tttwív'*
\lc \**\\\iv^vN ,.» va,,m ,1« Cluana-¦awt, Q ,^u.i*An *,a \smv« tvvUste,
»ftt«i!,-M\A.,imA, M \vai-i v\a »«\a r**-
jwMWM. c«avi,A<M ,> -\M\haA,. wcwiv
w*\.ww, to\V) 6 flamensv* co>\v> a
.V,\\>.,>,,W vfWWKAiV t*AW avK^rãà-
,l,>«* íf&t *\0.

A c^\\C\v ,,* l\iwbi>at t«v\\ v\MW
Wnw\*v*». MAw.o MAr«n,.*, (^aeta*
i\,n \«?Kv Saio.,.!». 1WK> e Mativ. Ca.<*

í> * ,,,> V.aiw*<\*« t«?n\ C\M\v titula*
>W. <>a»K,.<! KM\,ai\,,x 0\.v\v*Ma, W»a\-
ív , <f\ Uwttl.V. rVWWíi^ >Vrr->ira «
vVo*v Wiu »*>tt,^ t*>!»w-i*» Clau*
,\Í,n .Vv<w ,<a t.\iA ^borK» Sina e
M^v-V, ,tal\\\,\v\

Mw^v ,l<«*ta^v\e a atuado via
AAW, o,w«? \-w\,^u a Hfl>tvAÍ<*« \\vr
í\^ w» \\u\wva i\vl*,l«, Q o.u* «em
« YHawwv^ vm\ a IVtrx^r*- çorot-
e\Mr*\\\, Awlm a A.MW c ^rt# cau-
,VuUt* à ,vn^uUta *1,n tfivelw h\jtai\
*? \\a* ,1\í*s wslavla» r-vitaw.e.* ma«*
l(\Y»f «*Ma alta "i^vA^n^ance''.

*• mi W m¦ i PAU
m mm Xm m'ü. ¦ \à JÈM m i\Wmm$

m m g «sm >-\ K

N,'W,\U> VK' (ÍU4l ii)k .««,

NONA HOiVWVi,
VHvmw X ¦ a \ t f kyM,wm Çfà

WvMto IV. 3. AAW* «),>;¦ V Msr-
Iwalo* 3S: í. 0.1$X ttt», ÁN\V)"-
w,.\-«l U; r. tt\vau*l>ar* W*., \k^

to \t u/a -,m**\i «* Wl %&.
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ESPORTE

(SUTJU
Fischer

Foi tudo tfio
fácil para o

Botafogo que a
goleada foi

prevista logo
depois do

primeiro gol.
Zequfnh», Jair

e Fischer
jogaram livres.

, Jair e Zequinh

Com 3 a 0 no
primeiro tempo,

o Botafogo
pensou em parar.
Mas a facilidade

era tanta que
a goleada

podia ter sido
até maior que
o seis a zero.

Hoje, três
cariocas estão
em ação: Flu,
contra o Grêmio,
no Maracanã.
Vasco em
Curitiba e.o

i América em São
1 Paulo, contra

i^BH o Palmeiras.

a arrasaram o Fia: 6 a 0
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Um gol que só os grandes craques sabem fazer: Botafogo 2 a 0. Fischer.

BJ
bola em jogo AURC/O GUEDES

MmBm
Tudo. começou peía &(*}*% êe. m*têe Ztywnha cruzou para Fischer cabecear, com rara categoria e inteliqipckt, para marcar o terceiro gol.

} Vasco e Coritiba: é

| a luta pela posição
ÇUR1T1BA( Correspondente) — 0 maior objetivo de
Vasco e Coritiba, no jogo de k*|e A noite, no Está-
dio Belfort Duarte, é manter * condição de líderes
<»os Grupos A e B, resy^Uvamento. a fim de garan-

Íirera 
nao só a classificado» Wáfi também os títulos

le campeão de suas rtunvss, o que lhes dará a van-
|agem de jogai* em casa nas semifinais do Campeo-
cato Nacional. 0 jogo começará às 2i)h45mm.
| 0 Coritiba tem % {matas ganhos e 12 ardidos
ao Grupo B, enquauto o Vasco está tom 23 ganhos
e 15 perdidos, no A, A expectativa om torno do jo-
go, é animadora, pois estarão em campo duas das
melhores equipes do Nacional, Um e outro estão com
problemas. No lado do time paranaense, Zé Roberto
e Cláudio serão os desfalques, No Vasco, Alcir, com
distenção na coxa esquerda, nem viajou. Lanzoninho
promove a volta de Leocádto e. Travaglini faz o mes-
mo com Silva.

V Sob a chefia de outro graiuio benemérito, em
substituição forçada ao l,tó vk\^pvosidente adminis-
trativo João Silva, o que ejfttósteè&U os jogadores, a
delegação do Vasco seguiu às ts k\ras de ontem, pa.
ra Curitiba, sem contar com Alc.u\ qto iria embar-
car e fazer .um teste momentos autos da partida para
saber se jogaria. 0 apoiado.? <\<vove \>ela manha, em
São Januário, para tratamento c «.\v.\fessou-se sem
condição de jogo, 0 ex^uvi?.nU tíaVidm pemianecerá
em seu lugar. A delegação está tv^iWada no Hotel
Ouro Verde e retorna na uvanhâ de amanhã, ao Rio.

FICHA WNIOA
Local —¦ Estádio BeHon tóuarto
Jxüz — Romualdo Arpi Vllluv ausilíado por Era;-

do Palmerini e Valdemar Nador:,
VASCO — Awtrada. Paulo César, ,loel, Moisés e Al-
fínete; Gaúcho e Bugie; Jorgiuho, Üiiva, Tostão e Mar>
co Antômo,
CORITBA — Jairo, Henmvi, Pescvmva, Peralta (Levi)
e Nilo; Fito e Chiemudu*; Mtvlva. L<nvádio, Héüo
Pires e Dirceu.

Ámériea ooiupleto
ameaça o Palmeiras

SAO PAULO (Sucursal) — raUneiras e América-
GB fazem hoje à noite, no Vavaembu, um jogo que
tem tudo para agradar ao pttl\U\\>, uma vcí que as
duas equipes têm como catactortsttoa principal o to-
que de bola. A posição do rahueiras no Grupo B é
tranqüila, já que divide a liderança com o Coritiba,
somando 26 pontos ganhos e 13. perdidos (10 vitó-
rias, 6 empates e S derrotas*, rwm 2d gols pró e 11
contra. O América, embora vioe-lutor áõ Grupo A, com
22 pontos ganhos, e IS ròtfflâôS (< vitórias, 8 empa-
tes é 4 derrotas) e com 1$ gols pró e 15 contra. n<*
cessita-da vitória, pois o toteruadvmal (também vi-
ce-líder), o Bahia e o Sào Wwh síe os seus princi-
pais perseguidores, amlvs w.m U^ jv.ntos ganhos.

No Palmeiras, Osvaldo Uraudão — sem qual-
3uer 

problema — wntivmeu a mesma equige oue
errotou q Grêmio dOínia^j ^ssado no Estádio

Olímpico. Wilson Sautos, eutrotanto teve um pro-
blema de última hora; tadfttt vwlton a sentir o pé
após a recreação de ontem de mauM. no Andaraí, c
não acompanhou a delexaváe Cultuar será seu subs-
tituto.

Tanto a equipe paulista como a carioca, encet-
raram seus preparativos com iremos leves (o Amé-
rica treinou na Guanabara antes de embarcar para
esta capital, onde chegou, ornem A noite e hospedou-
se no Hotel Paramon;). \YY.s,\« Símios está confian-
te na vitória, principalmente de^v.s que Badeco e
Tarciso garantiram sua esvaía^y.

FICHA WNVCA
Local — Pacaembn
Juiz, — José Ferreira lima (GE), auxiliado \wr

Edson Massa e Milton Jo.r$o.
PALMEIRAS — Leão; Kuricv, l.v.ís IVtvira, .Mfredo
e Zeca; Dudu e Ademir da Gula; Ronaldo, Uivinha,
Madurga e Pio.
AMÉRICA 1GB) — Alberto; Cabriía. Ales. Aldeei e
Alvanir, Badeco e Edu: Antônio Carie*. Tarciso. Ta-
quito e Gilmar.

A torcida do Botafogo tinha
realmente todos os motivos desse
mundo para comemorar com uma
exagerada euforia a goleada de 6
a 0 sobre o Flamengo. Colocados
de lado os aspectos técnicos, físicos
e até psicológicos que motivaram o
resultado histórico, os botáfoguen-
ses aproveitaram a oportunidade pa-ra desabafar todas as as mágoas de
meses seguidos de indisciplina, mau
futebol, crises, e a rotina diária de
gozações dos adversários, especial-
mente do seu inimigo tradicional, o
Flamengo. E o mais impressionan-
te de tudo, foi a revelação feita pe-Io colega José Antônio Gerheim que,
na madrugada de ontem, conversa-
ra com Carlito Rocha. Segundo ele,
Carlito tivera a revelação (extra-
terrena) da goleada do Botafogo,
naturalmente para homenagear a
vitória da chapa azul nas eleições.
A confirmação dessa previsão ser-
viu, portanto, para caracterizar ainda
mais o Botafogo como um clube es-
sencialmente místico.

No entanto, a realidade dentro
de campo foi suficiente para expli-
car o nor que de um resultado tão
Incrível. O time do Botafogo a
exemplo do jogo passado com o São
Pauto entrou com a disposição de
vitória, de jogar ofensivamente a
qualquer risco. Fisicamente em
boas condições, tecnicamente ajus-
tado, Nei cobrindo sempre as even-
tuais falhas de Valtencir, e Jaira-
nho fazendo finalmente justiça a seu
companheiro Fischer, o Botafogo
desde os primeiro momentos to-
mou conta de todos os espaços do
campo, até um pouco perplexo pela
facilidade com que conseguia pene-
tração na área adversária. Co ou-
tro lado, o panorama exatamente
inverso: um Flamengo jogando em
ritmo lento, desmotivado, com uma
defesa vulnerável e um ataque vi-
vendo exclusivamente das jogadas

de Paulo César. As atuações de
Zanata e Rogério chegaram a ser
(sem desrespeitar o passado reeen-
te de bom futebol dos dois), sim-
plesmente ridículas.

Sem ataque, com o seu meio
de campo sistematicamente envol-
vido, a defesa do Flamengo acabou
Impotente para conter os avanços
constantes do Botafogo. Pela direi-
ta, a velocidade de Zequinha. Pelo
meio. Jair em excelente forma, mo-
tivado, e com a colaboração do
meio-campo. E pela esquerda, dois
jogadores em dia admirável: Fis-
cher e Marinho. Juntando a tudo is-
so uma boa dose de sorte, o leitor
pode entender a sucessão de golsdo primeiro tempo que poderia até
ser maior não fossem algumas boas
defesas de Renato.

No segundo tempo, conseguin-
do suportar algum entusiasmo do
Flamengo até a altura dos 20 mi-
nutos, o Botafogo aproveitou-se da
falta de fôlego e do certo desespe-
ro do seu adversário no final, paracompletar uma goleada que tornou-
se humilhante pelos números —
embora 0 Flamengo tenha sabido
recebè-la com a maior dignidade.
Respeitadas, no caso. as justíssimas
comemorações dos vitoriosos e a ir-
ritação dos perdedores, é preciso se
chegar a uma conclusão tranqüila:
o futebol do Botafogo está longe de
ser, normalmente, o mesmo de on-
tem e o do Flamengo também.
Aconteceu apenas uma coincidência
de dois extremos — o excepcional-
mente bom e o excepcionalmente
mal. Não se pode ficar culpando
Zagalo de coisa alguma nem consi-
derando o Botafogo uma máquina
de futebol.

Botafogo
reviveu

Academia
Em principio, era dia de festa pa-ra o Flamengo, que comemorava 77

anos de sua fundação^ Depois, acabou
sendo uma tarde-noite toda dó Bota-
fogo, com sua torcida promovendo ver-
dadeiro carnaval no Maracanã, feste- l
jando (e com todo o direitoi o "bai-
le" de bola que a sua equipe deu em
campo e a empolgante goleada de
6 a 0.

A festa do alvinegro acompanhou
a regra do jogo: três gols em cada
período. Jairzinho e Fischer (2) nos
primeiros 45 minutos; Jairzinho (2) e
Ferreti na etapa final. Um dois, três,
quatro, cinco, seis: a torcida do Bota-
fogo não parava de gritar gol e no fi-
nal a grande gozação foi gritar "Che-
ga" "Chega" "Chega".

José Assis Aragão foi um bom
juiz, principalmente se se considerar
o crescente nervosismo que foi se
apossando dos jogadores do Flamengo
a cada gol alvinegro. A renda, apenas
regular, somou Cr$ 289.772,00, com
40.000 torcedores pagantes. Três no- i
mes de destaque no jogo:'Zequinha;
Jairzinho e Fischer. Os três desmon-
taram o Flamengo, numa tarde.em que
houve até gol de calcanhar, o quinto,
de Jair.

Desde o momento em que Carlos
Roberto perdeu o primeiro gol aos 2
minutos, caracterizou-se o ritmo do es-
petáculo. O Botafogo brigava pela bo-
Ia em todos os cantos e o Flamengo
começou a se sentir envolvido justa-
mente ao enfrentar uma equipe ajus-

tada no esquema que o treinador Za-
galo faz questão de desenvolver.

O Botafogo goleou com Cao; Mau-'
ro Cruz, Valtencir, Osmar e Marinho;
Nei e Carlos Roberto; Zequinha, Fis-
cher (Ferreti), Jairzinho e Ademir
(Marco Aurélio). O Flamengo formou
com Renato; Moreira, Chiquinho, Ti-
nho e Rodrigues Neto; Lirninha e Za-
nata (Mineiro); Rogério (Caio), Fio,
Humberto e Paulo César. Arbitragem
de José Assis Aragão, auxiliado por
Nivaldo Santos e Antônio Viug.

.' HISTÓRIA DOS GOLS
Botafogo 1 a 0 (16 minutos) —

Carlos Roberto chutou, a bola resva-»
lou em Chiquinho e Jair completou
livre, pelo meio da área.

Botafogo 2 a 0 (35 minutos) —
Jair e Zequinha pela direita^ um cru-
zamento alto e um sem pulo perfeito
de Fischer.

Botafogo 3 a 0 (44 minutos) —
Novamente Zequinha, pela direita, no-
vo cruzamento e Fischer, mergulhan-
do, cabeceou livre.

Botafogo 4 a 0 (13 minutos do
2o tempo) — Zequinha centrou, Fis»
cher fez o corta luz e Jair completou,
pelo miolo.

Botafogo 5 a 0 (38 minutos do 2o
tempo) — Mais uma jogada de Zequi-
nha, cruzamento rasteiro e picardia de
Jairzinho na conclusão com o calca-
nhar.

Botafogo 6 a 0 (43 minutos do 2°
tempo) — Marinho chutou e o rebote
sobrou livre para .Ferreti.

Meta
para

e reabilitaçao
Flu Grêmio

Fluminense e Grêmio, ambos do
Grupo D,' tentam hoje à noite no Ma-
racanã a reabilitação — o Fluminense
empatou com o América-GB (0x0) e o
Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras
(1x0) — pois só assim poderão man-
ter as esperanças de classificação pa-
ra às semifinais do Campeonato Na-
cional. Os dois vêm caindo de produ-
ção e estão seriamente ameaçados pe-
Io Vitória. 0 Fluminense é terceiro
colocado com 20 pontos ganhos e 18
perdidos (7 vitórias, 6 empates e 6
derrotas), com 17 gols pró e 17 con-
tra. O Grêmio, quarto colocado, tem
19 pontos ganhos e 19 perdidos (6 vi-
tórias, 6 empates e 7 derrotas) com
16 gols pró e 13 contra.

O técnico Pinheiro, ao saber que
Gérson teria condições de jogo, não
escondeu a sua satisfação, pois tem
certeza que com a volta do "canhoti-

(nha", a equipe reencontrará o seu
melhor futebol, baseado principal-
mente no toque de bola e nos lança-

mentos longos e perfeitos. A inclu-
são de Gérson no lugar de Didi é a
única alteração prevista pelo técnico.

Daltrò Menezes, por seu turno,
nãò esconde a sua inquietação e cias-
sifica o jogo como de "vida ou mor-
te" para as pretensões do Grêmio que,
depois de quatro derrotas consecuti-
vas, está seriamente ameaçado pelo
Vitória. O técnico confirmou a esca-
lação de Everaldo na lateral direita,
conservando, nas outras posições, os
mesmos jogadores que perderam para
o Palmeiras.

As duas equipes já estão escala-
das. FLUMINENSE — Félix; Toninho,
Silveira, Assis e Marco Antônio; De-
nilson e Gérson; Cafuringa, Jair, Ru-
bens e Lula. GRÊMIO — Deca; Eve-
raldo, Anchetta, Beto e Jorge taba-
jara; Negreiros e Carlos Alberto; Ca-
tarina, Oberti, Lairton e Gaspar. O
jogo tem seu início previsto para às
21 horas, no Maracanã.
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Jair, Gérson e Lula estão confiantes na vitória hoje do Fluminense
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