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Uma porta sempre aberta para você. 

A BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO 
-o mais alto padrão de serviços 

~ 

".. 

Logo vai abrir a temporada de caca ao seu 157. 
Seja o caçador. -

Em breve, os fundos 157 
vão solicitar que você faça sua aplicação 
com eles. 

Lembre-se de que você tem liberdade 
de escolha. 

Não será porque entregou 
sua declaração de renda em determinado 
lugar que terá de aplicar lá. 

O 157 pode ser um excelente 
investimento desde que você escolha o 
fundo com critério. 

Comece verificando se o fundo tem 
oferecido resultados compensadores. 

O Fundo Crescinco 157 tem. 
Desde sua constituição em 15 .05. 6 7 

até 31.12.75 suas cotas 
valorizaram 413 %. 

Mas isso não basta. 
Mais vale o potencial de resu~ados do 

• 

fundonofuturodo 
• quesua 
· pertormance 

no passado. 

A melhor opção para o seu investimento. 

Para averiguar isso, você deve 
considerar primeiro a qualidade da 
carteira do fundo. 

A carteira do Fundo Crescinco 157 
reúne ações de 98 empresas sólidas e 
rentáveis. Suas maiores aplicações, 
representando 55% do patrirrônio total do 
Fundo, estão concentradas em 15 
empresas, tais como: Alpargatas, Lojas 
Americanas, Belgo-Mineira, Petrobrás, 
Vale e Pirelli. Para se ter uma idéia do 
potencial dessas 15 empresas, saiba que 

o crescimento de seus lucros em 75, 
sobre 7 4, foi em média de 96,5%. 

A forma crrteriosa com que são 
selecionadas as ações da Carteira do 
Fundo Crescinco 157 deve-se ao 
trabalho de uma equipe que tem mais de 
19 anos de conhecimento do mercado: 
a equipe Unibanco - Banco de 
Investimento do Brasil, cuja capacidade é 
atestada pelo sucesso dos Fundos 
Crescinco-Fundo Crescinco, Condomínio 
Crescinco de Reinversão, Fundo Alfa e 
Fundo Crescinco 157. 

Sua experiência, líder no Brasil, 
também é reconhecida 
internacionalmente, pois é, hoje, o maior 
administrador de recursos externos nas 
Bolsas de Valores brasileiras. 

Para alcançar essa posição, o 

Uni banco sempre dispensou a maior 
atenção a seus cotistas, remetendo 
semestralmente relatórios detalhados e 
audrtando suas demonstrações 
financeiras, através de organização 
externa independente, de renorne 
internacional. 

Leve tudo isso em conta quando abrir a 
temporada de caça ao seu 157. 

E na hora de fazer sua escolha, lembre
se de que a posição de caçador é muito 
rnais lucrativa. 

fUNDO CRESCINCO 157 

& ÜmNiiMco a Banco de Investimento do Brasil S.A. 



O Grupo Klabin tem 77 anos de vida de trabalho. 
Nesse tempo, fabricou celulose, papel, embalagens de papelão ondulado, 

azulejos e pisos cerâmicos. Atuou em mineração e beneficiamento 
de minerais não metálicos, reflorestamento, fibras têxteis sintéticas e atividades agro-pecu"árias. 

... 

Para qualquer empresa, essa enorme atividade, em 77 anos, seria um motivo 
de orgulho. Para a Klabin é mais do que isso. É um motivo para ir mais longe. 

E é o que o Grupo Klabin está fazendo, através da ampliação 
e melhoria de suas unidades fabris, acelerando e sedimentando sua atuação 

em todas as áreas. Porque para um Grupo como o Grupo Klabin, a vida 
está sempre começando. 

GRUPO kl2117il1 
São Paulo: Rua Formosa, 367 Rio de janeiro : Av. Rio Branco, 81 

5. 0 andar- Tel. 239-5644 13. 0 a 16. 0 andares Tel. 221-2787 
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VASP 
Um serviço só é 

perfeito quando 
todos os detalhes 
são perfeitos. 

E você só pode 
esperar isso de 
alguém que consiga 
pôr atenção em 
cada particularidade. 

Alguém que 
queira pôr jeito e 
talento pessoal até 
nas pequenas coisas 
que passariam 
despercebidas pela 
maioria das pessoas. 

Alguém que 
esteja trabalhando 
no que gosta, 
trabalhando com 
amor. 

A Vasp só quer 
e só tem gente assim 

O trabalho que '· 
a nossa gente mais 
ama é exatamente o 
trabalho que eles 
estão fazendo. 

Quando alguém 
voa conosco pode 
sentir esse amor até 
no ar. Voe Vasp e 
sinta também 

Hê 
tanto amor no que Iazem 
que você sente este amor 
até no ar. 

Você vai gostar de ter 
um Agente de Viagem. 

~ -
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Agente sabe de todas as rotas, horários, hotéis e facilidades que uocê taluez nem conheça 
secretária pode ligar para um Ele também gosta do que faz e vai gostar de atender sempre você. 



·Colocamos à sua disPQSição 
25.000 funcionários treinados, 
mais de 700 agências 
em todo o ~ís e a 3.a rede de 
telex da América Latina. 

. Tudo pa,ra que você seja diente de um banco só: [ltaú] 
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FUNDAÇÃO DE TEATROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SALA CECfLIA MEIRELES 

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA 

Concertos de Inverno 

CARLOS GOMES 

STRAVINSKY 

TCHAIKOVSKY 

19 Concerto de Assinatura 

Sábado, 05 de junho às 16h30m 

Programa 

Adágio para Cordas 

Petrouchka 

-Carnaval 
-O mágico 
- Dança russa 
- Petrouchka 
- O árabe 
- Dança da bailarina 
- Dança das amas 
- O urso e o camponês do realejo 
- O mercador e a cigana 
- Dança dos cocheiros e dos palafreneiros 
- Os mascarados 
- Luta entre os árabes e Petrouchka 
- Morte de Petrouchka 

Intervalo 

Concerto nQ 1, em Si Bemol menor, op. 23, 
para piano e orquestra 

- Allegro non troppo e molto maestoso
Allegro con spirito 

- Andante semplice-Prestissimo- Tempo I 
- Rondó - Allegro con fuoco 

Solista: N E L S O N F R E I R E, pianista 

Reg ente: IS A A C K A R A BT C H E V S K V 

J 





Hilton. O sabor dos bons momentos. 

~ 

... 

Hilton 100 mm. 
~ Ou Hilton Kings. 

i Um cigarro feito de bons 
J momentos. 

A combinação dos melhores 
fumos Burley e Virgínia da 
Reserva Especial- Souza Cruz. 

Acenda um Hilton. 
É assim que os bons 

momentos começam. 

' 1r 
QUALIDADE SOUZA CRUZ 

""' 

""' 

OBRAS ______________________________________ __ 

CARLOS GOMES: ADÁGIO PARA CORDAS 

Antonio Carlos Gomes nasceu em Campinas, em 1836. Seu pai, Manuel José Gomes, casou-se quatro vezes e 
teve ao todo vinte e seis filhos, entre os quais recrutava numerosos componentes para a Banda que dirigia 
naquela cidade paulista. Filho do terceiro matrimônio teve, como único irmão germano, José Pedro de 
Sant'Ana Gomes, músico talentoso, violinista distinto, com quem se ligou estreitamente. Em 1859, uma 
notícja publicada pelo Aurora Campineira registra um concerto cujo programa abrangia uma primeira 
composição de Carlos Gomes, para clarineta, e solos violinísticos, de outros autores, executados pelo irmão. 
No mesmo ano ambos se fazem conhecidos na capital paulista e, no ano seguinte, Carlos Gomes já se 
encontra no R i o, de onde, em fins de 1863, parte para a Itália. Antes das óperas que o consagraram, compôs, 
em Milão, a música da revista do ano- Se sà minga (Não se sabe), em dialeto milanês, que obteve vivo êxito. 
E alcançou logo a seguir sucesso do mesmo gênero, com a revista Nella Luna. Faleceu em Belém, Estado do 
Pará, em 1896, como di retor do Conservatório local. 
A 4 de setembro de 1861, os cantores da Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, que o exilado 
espanhol D. José Amat fundar no Rio, levaram à cena, no Teatro Lírico Fluminense, a primeira ópera de um 
jovem músico de Campinas que, um ano antes, apenas, chegara ao Rio. Era Antonio Carlos Gomes que, com 
a sua partitura A Noite do Castelo, em três atos, iria alcançar sucesso estrondoso. Antes, em S. Paulo, já 
havia composto duas páginas que lograram êxito: o Hino Acadêmico e a deliciosa modinha Quem sabe?, 
ambos sobre versos de Bittencourt Sampaio. No Rio, àquela primeira ópera seguiu-se, dois anos depois, 
também através da Imperial Academia de Música e Ópera nacional, a Joana de Flandres. Novo triunfo, 
determinando que D. Pedro li enviasse Carlos Gomes à Europa, onde estudou em Milão, com Lauro Rossi, 
diretor do Conservatório. As suas duas primeiras óperas foram escritas sobre libretos em português, de 
Fernandes dos Reis e Salvador de Mendonça, respectivamente, o que se ajustava ao programa da Academia 
de Música e Ópera Nacional, de estimular o desenvolvimento do canto lírico em nossa língua. Mas apesar 
dos libretos, essas primícias do gênio de Carlos Gomes já se encontravam sob o signo do italianismo 
dominante, fatalidade histórica que marca todas as suas demais óperas, já compostas na Itália, que são: 
li Guarany~ Fosca, Salvator Rosa, Lo Schiavo, Maria Tudor, Côndor, e o oratório Colombo~ 
Gênio melodramático, é Carlos Gomes dotado de uma capacidade excepcional de invenção melódica, cujas 
inflexões não raro abrasileira. O seu Adágio para cordas, na simplicidade e ao mesmo tempo apuro da 
fatura, dá testemunho do seu poder de criação de linhas melódicas penetrantes. 

STRAVINSKY: PETROUCHKA 

Quando, há muitos anos, lgor Stravinsky esteve pela primeira vez no Municipal do Rio, explicou em francês 
à platéia meio atônita da Cultura Artística os princípios estéticos que o guiavan1 na composição: agia- disse 
ele- como uma espécie de artífice, pontual, metódico, sujeito a um horário fixo pa ra trabalhar na sua 
oficina de sons. 
Longe de esperar que a inspiração baixasse sobre ele, moveu-se dentro da música de forma puramente 
objetiva, entrelaçando novos rítmos, pesquisando diferentes harmonias ou novas combinações de timbres, 
como um químico provoca, com reagentes no entanto conhecidos, reações inéditas, dentro de uma proveta 
de ensaio. Essa organicidade original da sua música, que desdenha das formas tradicionais, deve ressaltar em 
meio às novidades e audácia da sua técnica, se pretendemos situá-la no seu plano hierárquico devido. 
Stravinsky, em suma, formula problemas de toda sorte ao seu gênio criador e, para solvê-los é que a 
inspiração, aliada de uma técnica fenomenal, tem de surgir, para que o caminho se ilumine, no processo 
plasmador da estrutura da música. 
Para o mestre russo, naturalizado norte-americano, que nasceu em 1882 e morreu em 1971, um som é um 
som. "Bela descoberta!"- exclama o musicólogo Coeuroy, autor do "Panorama da Música Contemporânea"= 
Mas, acrescenta: "É a primeira, depois do Romantismo". De fato, até então, a música era sempre portadora 
de determinada mensagem, informulada, mas que se destinava a tocar, no ouvinte, certo território da 
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imaginação, do sentimento, da sensibilidade. Stravinsky começa por despojar a música dos valores 
expressivos extramusicais, das falsas associações, literárias, impressionistas, ou sentimentais e a reconduz à 
pureza idiomática. Um som é um som- despojado até do va lor sensual qu e lhe conferem os impressionistas. 
Um som vale por si mesmo. O material sonoro, constituido de agregados harmônicos não raro inéditos, 
rítmica de variedade e força prodigiosas, melodias que muitas vezes promanam das fontes folclóricas, e 
orquestrado com genial mestria- tem gerado obras que são das maiores e mais definitivas que nosso século 
produziu. 
O propósito de Stravinsky, com suas teorizações, é desmistificar a música e reconduzí-la a uma posição 
essencial, descompromissada com as outras artes. Em uma das mais fortes reações antiwagnerianas de que se 
tem notícia, ele inaugura o neoclassicismo no Século XX. Não obstante, algumas das suas principais obras da 
primeira fase são bailados, encomendadas por Diaghileff para o Ballet Russe que, no começo do século, 
deslumbrou Paris e Londres. Essas part ituras, entretanto, paralelas à cena coreográfica, têm existência 
autônoma e fazem grande carreira como obras de concerto. O bailado Petrouchka, que data de 1911, com 
coreografia de Fokine, foi dançado por Karsavina e Nijinsky nos princ ipais papéis. Mas a maior popularidade 
universal da obra-prima resulta da versão de suite orquestral que Stravinsky deu à partitura. Segundo um 
comentador do ballet, a coreografia de Petrouchka descreve "a vida das classes baixas da Rússia, com toda a 
sua dissolução, barbarismo, tragédia e miséria. Petrouchka é uma espécie de Polichinelo, um pobre herói, 
eterna vítima da crueldade policial e de toda a sorte de iníguas e injustas perseguicões. Isso representa . ' 

simbolicamente toda a tragédia da existência do povo russo, que sofre com o despotismo e a injustiça. A 
cena passa-se em pleno carnaval russo e as ruas estão ladeadas de barraquinhas, numa das quais Petrouchka 
representa certo papel cômico. Ele é morto, mas reaparece sob a forma de um fantasma sobre o teta da 
barraca para assustar seu inimigo, o antigo patrão- alusão ao tirânico regime da Rússia". 
A Suite orquestral tem os seguintes títulos, alusivos ao bailado: Carnaval, O mágico, Dança russa, 
Petrouchka, O árabe, Dança da bailarina, Dança das amas, O urso e o camponês do realejo, O mercador e a 
cigana, Dança dos cocheiros e dos palafreneiros, Os mascarados, Luta entre os árabes e Petrouchka e Morte 
de Petrouchka. 

TCHAIKOVSKY: CONCERTO PARA PIANO E ORQUESTRA N9 I, EM SI BEMOL MENOR, OP. 23 

Peter llitch Tchaikovsky, nascido em Votkinsk, Governo de Viatka, Rússia, em 1840, e morto em 1893, de 
cólera-morbo, em São Petersburgo, é considerado por muitos um grande compositor russo que tende para o 
cosmopolitismo. Mas esse juizo é contrariado na própria Rússia. Shostakovitch, por exemplo, o considera 
"uma das pedras angulares da cultura musical russa". 
Nevropata, Tchaikovsky não teve nenhum sucesso no brevíssimo casamento a que foi compelido por uma 
jovem e extremamente encantadora estudante do Conservatório de Moscou, mas encontrou uma protetora 
altamente eficaz em Madame von Meck, viuva de quarenta e cinco anos que assegurou a existência material 
do mestre, éom o qual só manteve, segundo convênio estabelecido entre ambos, relações epistolares. Madame 
von Meck retirou sua proteção, repentinamente, treze anos depois, com a alegação falaciosa de que estava 
arruinada, e embora Tchaikovsky protestasse seu desinteresse, nunca mais teve notícias dela. Foi então que , 
aceitou uma tournée nos Estados Unidos, que teve êxito triunfal. Tchaikovsky participou da inauguração do 
Carnegie Hall. Suas angústias melhoraram, ele compôs sua obra-prima, a Sexta Sinfonia, mas foi ating ido pelo 
surto epidêmico de cólera quando sua saúde se tornara florescente. 
A exemplo do que sucedeu ao Concerto de violino, o Concerto de piano em Si Bemol Menor foi considerado 
inexecutável. O pianista Nicolas Rubinstein, irmão do seu antigo mestre Antonio Rubinstein, fez-lhe uma 
crítica terrivelmente demolidora. TchaikovskyJetirou a dedicatória que havia feito a Nicolas e dedicou o 
Concerto a Hans von Bülow, que o soube apreciar dizendo:" As idéias são tão originais, nobres e vigorosas e 
os pormenores tão interessantes que, apesar de serem muito numerosos, não prejudicam a limpidez e unidade 
da obra" . O primeiro movimento começa por uma esplêndida lntrodução .. Depois de um pequeno prelúdio 
orquestral caracterizado pelos apelos das trompas, entra o solista com uma seqüência de poderosos acordes. 
O segundo movimento tem três seções e, na central, Tchaikovsky usa uma canção francesa : "li faut 
s'amuser, danser et rire". Já o último tempo é pleno de dança que emana das fontes folclóricas russas. 
Os três movimentos do Concerto são: I. Allegro non troppo e moita maestoso- Allegro con spirito. 11. 
Andante semplice- Prestissimo- Tempo I. III. Rondá- Allegro con fuoco . 



Shell ... nosso melhor negócio é confiar no Brasi l. ® 
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NELSON FREIRE 

Nascido em Minas Gerais, em 1944, Nelson Freire deu seu 
primeiro recital no Rio de Janeiro, com cinco anos de idade, no 
Palácio Guanabara. Iniciou seus estudos musicais sob a 
orientação de Nise Obino e Lúcia Branco. Ingressou, depois na 
classe de Bruno Seidlhofer, em Viena, onde permaneceu durante 
dois anos como bolsista, graças à sua brilhante classificação no 
I Concurso Internacional de Piano no Rio de Janeiro, em 1957. 
Em julho de 1964, obteve o 19 lugar no Concurso Internacional 
Vianna de Motta em Portugal. Recebeu, mais tarde a medalha 
Dinu Lipatti, em Londres. A projeção internacional de Nelson 
Freire cresce dia a dia. Já se apresentou em todos os 
Continentes, em centenas de cidades da Europa, Estados Unidos, 
Ásia e Austrália. Foi solista das maiores orquestras do mundo : 
Filarmônica de Berlim, Sinfônica de Londres, Royal Filarmônica 
de Londres, Filarmônica de Nova York e de Los Angeles, 
Sinfônicas de Cleveland,de Chicago e de Boston, sob a regência 
de nomes consagrados tais como Boulez, Maazel, Kempe, 
Sussking, Previn, Neumann , Kubelik, Kletzky, Fruhbeck de 
Burgos e outros. 
Recentemente realizou, com grande êxito, uma tournée no 
Japão e Israel e participou, como solista da excursão que a 
Orquestra Sinfônica Brasileira fêz à Europa, em 1974. 
Após gravar vários discos no Brasil, Nelson Freire foi contratado, 
em 1968, como artista da CBS Internacional. Entre as obras que 
gravou figuram os Concertos de Grieg, Schumann, 
Tchaikovsky, a Totentanz de Liszt, os 24 Prelúdios de Chopin, 
além dos Improvisos de Schubert, do Carnaval de Schumann e 
de várias Sonatas de Brahms, Liszt, e Chopin. A Hurok Concerts 
tem Nelson Freire no seu quadro de concertistas e a gravadora 
inglesa DECCA London, firmou, recentemente, um contrato de 
exclusividade com o jovem pianista. 

ISAAC KARABTCHEVSKY 

Filho de refugiados russos, Isaac Karabtchevsky 
iniciou muito cedo seus estudos musicais em São 
Paulo, onde nasceu. Teve como professores Hans 
Joachim Koellreutter, no Brasil, e Wolfgang Fortner 
e Carl Ueter, na Alemanha. Em 1962, diplomou-se 
com distinção pelo Conservatório Estadual de 
Freiburg e, desde então, regeu várias vezes na 
Holanda, França, Alemanha, Tchecoslováquia, 
Bélgica, Austria, Inglaterra, Irlanda, Iugoslávia, 
Itália, Suiça, Portugal, Espanha e também em 
diversos países da América do Sul e do Norte. Em 
1969, assumiu a direção musical da Orquestra 
Sinfônica Brasileira, à qual vem dando maior 
dinamismo e trabalhando para colocá-la entre as 
mais conceituadas do Brasil e da América do Sul. 
Foi o responsável pela apresentação de programas 
de televisão que levaram a música clássica a milhões 
de brasileiros. Como regente titular da OSB, 
preparou o conjunto para a tournée realizada à 
Europa em outubro de 1974, obtendo os maiores 
elogios da crítica especializada . 



Pólo Petroguímico, 
um papel forte. 

O Pólo Petroquímica de São Paulo é uma realidade. 
Desempenha na economia nacional o papel de fornecedor 
de matérias-primas para a maioria das indústrias do País. 
Seus produtos estão presentes, por exemplo, no fabrico de 
roupas, artigos de higiene, papel e remédios. São funda -
mentais a construção civil, agricultura, indústria eletrônica, 

indústria automotiva etc. 
Até mesmo à indústria espacial. 
Entre a maioria das fábricas que integram o Pólo Petroquí
mica de São Paulo, existe um elo de ligação: a UNIPAR. 
Ela participa como importante acionista da Petroquímica 
União S.A., da Brasivil Resinas Vinílicas S.A., das lndús· 
trias Químicas Carbocloro S.A., Poliolefinas S.A. Indústria 

e Comércio e da Capamo Consórcio Paulista de Monômero 
S. A., Como sócia da EBT- Empresa Brasileira de Tetrâme· 

ro Ltda. 
Todas em pleno funcionamento. 
E como acionista da Capuava Carbonos Industriais S.A. , 
que, em 1977, estará produzindo o negro de fumo básico 
para a fabricação de pneus e produtos de borracha. 
Este é o papel da UNIPAR: participar desses e de outros 
empreendimentos petroquímicos e também dos seus lucros. 

UNIPII~ 
UNWO DE INDúsTRIAS PHROQUÍMKAS S. A 

Sede : Rua Araújo Porto Alegre n9 36 - 49 andar - RJ. Filial: Av. Paulista n9 2073 - 29 terraço - São Paulo. 

{i' . -

Aberto dia e noite para grandes negócios em todo o mundo. 
Quando a sua empresa encerra um 
dia de trabalho, outro dia continua 
numa das 7 44 agências deste grupo, 
em 36 países. 
É o grupo Holandês-Aymoré, filiado 
ao Algemene Barik Nederland N.V., 
um dos 50 maiores bancos do mundo. 

Constituindo uma das mais sólidas 
ínstituições no Brasil, onde foi 
implantado há 60 anos, 
o Holandês-Aymoré proporciona 
à sua clientela experiência 
internacional e segurança, 
firmadas ao longo de uma 
tradição e um movimento continuo. 

Confie as operações de sua 
empresa a um grupo sempre aberto 
para todas as frentes do mercado 
financeiro internacional. 
Um grupo que não dorme nunca. 

BANCO HOLANDÊS UNIDO S. A. (tfi)@ BANCO AYMORÉ DE INVESTIMENTO S. A. 

ANÃPOLIS, BRASiLIA. CURITIBA, GOIÃNIA. RIO. RECIFE. SALVADOR. SÃO PAULO. SANTOS 
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Geralmente perde-se dinheiro 

Dinheiro- e a oportuni
dade de fazer dinheiro. 
Tantas vezes fora de alcance, 
por falta de dinheiro! 
Em ocasiões como estas, 
as pessoas têm o hábito de 
recorrer a V nião de Bancos 
Suíços, para conselhos sobre 
créditos, empréstimos em 
várias moedas, arrendamento 
(«leasing» ), administração 
de numerário e transações de 
pagamentos. Somos ativos 
em todos os continentes e, 
com rigor profissional provi
denciamos pronta informação 

. e serviço em todos os aspectos 
da finança internacional, 
apoiados por anos de expe
riência e pelos benefícios 

-.... -

e 

de uma economia e governo 
estáveis. 

Ativo: 40.000 milhões de francos suíços. 
Capital e resúvas: 2.132 milhões de francos suíços, 
Matriz: Bahnh,ofstrasse 45, Zurich. 
190 escritórios. através da Suíça. 

Agências em Londres e Tóquio. Representantes, subsidiárias 
e companhias afiliadas em Bahrain , Beirute, Bogotá, Buenos 
Aires, Caracas,Chicago, Hamilton/ Bermuda, Hong Kong, 
Johannesburg, Luxemburgo, Madri , Melbourne, México, 
Montreal , New York, Rio de Janeiro, São Francisco, São Paulo, 
Singapura, Sidney, Tóquio. 

Rio de Janeiro: Norbert Müller, Representante 
Rua 7 de Setembro, 55, 259andar- Tel. 244-0112 

São Paulo: Constant Rochat, Representante 
Av. Paulista, 1754- 139andar- Tef 287-6170 

~ 
União de Bancos Suíços 

Opera~6es bancárias intemacionais 
''made in Switzerland>> 

E 
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Essa mania 
de acreditar 

no Brasil. 
Monteiro Lobato 

acreditou. 
Contra tudo e contra 

todos ele lutou pela sua 
convicção de que o 
petróleo ia jorrar 
do nosso solo. 

Tirado por brasileiros, 
para brasileiros. 

Morreu sem ver 
o seu sonho feito 
realidade mas ficou como um 
dos profetas da nova era que 
agora começa para o Brasil. 

A Ipiranga também 
acreditou. 

Em 1937 fundou a 
primeira refinaria 
de petróleo do país. 

Desde 1958 atua no 
setor de fertilizantes 
- outra área em que, 
como na do petróleo, 
seremos auto-suficientes 
em pouco tempo. 

Nestes 39 anos 
a Ipiranga não perdeu 
a mania de apostar 
no Brasil e de ser a pioneira 
em várias etapas 
do seu progresso. 

Hoje o Brasil 
prepara a sua grande 
arrancada para ser 
a potência que os seus . 
profetas sonharam. 

Nós estamos prontos. 
E você? 

[D] 
GRUPO DE 
PETROLEO 
IPIRANGA 
39 anos acreditando no Brasil. 

I 



Para a realização de sua temporada de Concertos de 1976 a 
ORQUESTRA SINFÕNICA BRASILEIRA agradece a colaboração 

das emprêsas: 

BRASCAN- ADMINISTRAÇÃO INVESTIMENTOS LTDA. 
BAYER DO BRASIL INDÚSTRIAS QUI-MICAS S.A. 
BANCO BOAVISTA S.A. 
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. 
BANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SÃO PAULO S/ A. 
BANCO HOLANDÊS UNIDO S.A. 

BANCO DE INVESTIMENTO CREDIBANCO S.A. 
BANCO ITAÚ S.A. 
BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. 
BANCO NACIONAL DE MINAS GERAIS S.A. 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 
CHRISTIAN! NIELSEN ENGENHARIA LTDA. 
COMPANHIA ANTÁRTICA PAULISTA 
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA 
COMPANHIA DE CIGARROS SOUZA CRUZ 
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA 
CONSTRUTORA MENDES JR. S.A. 
COSIBRA - CIA. SISA L DO BRASIL 
COOPERATIVA FLUMINENSE DOS PRODUTOS 

DE AÇUCARE ALCÓOL 
ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO S.A. 
FININVEST S.A. 

E dos assinantes: 

•. -

Acely de Souza Viola 
Aldo Batista Franco 
Alceri Luiz Schiavini 
Altamira R. da Boamorte 
Almira Motta Bastos 
Alvaro de Souza Carvalho 
Alex Harry Haigler 
Amador Aguiar 
Ana G. Recchia 
Andrea Gustavo Mogan Snell 
Antonio Fernando Bulhões de Carvalho 

Antonio Gallotti 
Antônio de Pádua e Chagas Freitas 
Anna Stricker 

Anna Maria Leão Teixeira 
Antonio Evaldo lnojosa de Andrade 

Antonio Ribeiro 
Antonio S. Larragoiti Jr. 

Armando Klabin 
Arnaldo Afonso Rabelo 

Artur Bernardes Alves de Souza 
Atila Soares 

Augusto de Azambuja Carlos 
Augusto T . ·de Azevedo Antunes 

Augusto de AI me ida Lyra 
Associação dos Antigos Funcionários 

do Banco do Brasil 

Bruno Hofmann ' 
C.J. Van Beusekon 
Carlos Roberto Aguiar Moreira 

Candido Guinle de Paula Machado 

Gl LLETTE DO BRAS I L L TDA'. 
GENERAL ELETRIC DO BRASIL S.A. 
GRUPO GERDAU- COSIGUA 
GRUPO SUL AMÉRICA DE SEGUROS 
IBM. DO BRASIL 
ICOMI- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS S.A. 
INDÚSTRIAS REUNIDAS FRANCISCO MATARAZZO S.A. 

ITT STANDARD ELECTRICA S.A. 
JORNAL DO BRAS I L 
KLABIN I R MÃOS E COMPANHIA 
LOJAS AMERICANAS S.A. 

MERCEARIAS NACIONAIS S.A. 
MONTEIRO ARANHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
MORISSON KNUDSEN - Cia Internacional de Engenharia 
O GLOBO 
RHEEM METALÚRGICA S.A. 
REDE GLOBO DE TELEVISÃO 

SHELL DO BRASILS.A. 
UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 
UNIÃO DE BANCOS SUIÇOS 
UNIÃO DAS INDÚSTRIAS PETROQU(MICAS S/A. 

VARIG S.A. VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE 
VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S.A. 

Cecília Loureiro Coutinho 

Charlotti Rozsa 
Clarisse Stu kart 
Clemente Mariani Bittencourt 
Cristiane Leitão da Cunha 
David Antunes de Oliveira Guimarães 
Denise Valle Leite Lima 
Domingos Marques Grello 
Deodoro Jols 
Edgell J. Rigby 
Edith Szilagyi 

Edmundo Falcão da Silva 
Edmundo Macedo Soares e Silva 
Edson Martins Garcia 
Eduardo Vasconcelos Pederneiras 

Egornn Hermann Binden 

EI i zabeth Juones 
EI miro Farah Jannibelli 
Emilia D'Aniballi lencarelli 

Emilia Julia Hess 

Erick de Carvalho 
Euclides Aranha Neto 

Eugenia Lissovsky 
Eugênio Gudin 

Eugênio Lage 
F. Evans 

Felipe Quental 

Fernando José Pessoa de Que i róz 

Fernando Cíce to Veloso 
Francisco D' Alamo Lousada 
Fernando Machado Portela 

Francisco Eduardo de Paula Machado 

Franci sco Negrão de Lima 

Francisco de Paula da Costa Carvalho 
G. Borbtheire r 
Gastão Eduardo Bueno Vidigal 
Glaycon de Paiva 
Germano Gerdau Johannpeter 
Gilberto Ulhoa Canto 
Grasiela Bozano 
Guntlh Hiernan 
Giulite Coutinho 
Helma R. de Aguiar 
Hans Kunning 
Hans Luiz Heinzelmann 

Harry Stone 
Helena Luterman 
Helio de AI me ida 

Helio de Araujo Vasconcelos 
Helio Peres Braga 
Henrique Christino Cordeiro Guerra 

Herbert Katzer 

Herculano Borges da Fonseca 
Hilda do Nascimento Silva 

Hubert Gregg 
Huri Barbosa Leite 

llka Sobrinho 
lrngart Dyokovic 

Iracema Portela Ottoni 
Irene Forgiarini 

Ivo Pitangui 
lza Ma. Lima de Castilho 

J. Murilo Mendes Júnior 
Jacques Deluz 

Jack Liebof 
Jannet R. Woyne 
James Rotstein 
James de Mendonça Clark 

Jarbas de Morais Bastos 
Jean Marie Monteil 
Jasiel i ta Barreto Porto 
Jonas Correia da Costa Sobrinho 
José Bonifácio de Abreu Amorim 
José Eduardo Guinle 

José Eduardo Prado Kelly 
José Joaquim de Farias 
José Luiz Magalhães Lins 
José Tjurs 

João Borges Filho 
João Diogo P. da Fonseca 

João Carlos de Almeida Braga 
Jorge Sally 

Jorge Bering de Oliveira Matos 
Jorge Gerdau Johannpeter 

Jorge Paes de Carvalho 
Kenneth M. Summer 

Lais Bandeira de Melo Guimarães 
Lair Prado 

Laura da Nóbrega 

Laura Magalhães 

Laura Moller Meirelles 
Laura Ottoni 

Leonardo Laginestra 
Leonardo Nogueira 

Leonel Miranda 

Leonidas Lopes Borio 
Leopoldo Antunes Maciel 

Lucas Lopes 
Luciano Sou za Leão 
Luiz Biolchini 
Luiz de Souza Aguiar 
Luiz Felippe Ramos de Melo 
Maria Carmen Joppert 
Ma. Celina C. Nepomuceno 
Ma. Elisa Joppert de Moura 
Ma. da Glória da Fonseca 
Ma. F. de Oliveira Reis 
Ma. da Glória de Souza Reis 

Ma. Lucia Cerqueira Limà 
Ma. Luiza Aguiar Coutinho 

Maria Luiza Pereira de Mel lo 
Maria Luiza T.P. Reis 
Marcos Carneiro de Mendonça 
Márcio Marques Moreira 

Marcos Magalhães Pinto 
Margarita Notari 
Marília Duque Estrada Guilhon 

Marília Soren 
Manoel Cardoso Fontes 

Marina L. de Carvalho 
Martha Sodré 

Miriam Antunes Gusmão 
Nadine Oliveira Baptista 

Norbert Mueller 
Otávio Gouveia de Bulhões 

Paulo Boavista 
Paulo H. Pereira Lira 

Paulo Vianna Castelo Branco 
Peter Landsberg 

Pedro Leitão da Cunha 

Pinheiro Fel i cio Franco 
Rachei Zeccer 
Ralph M. Machado 
R.J. Bourgeois 
R.J. Pritchard 

Roberto Gabizo Faria 
Rose Maximilian 
Rosina Paula Barros 
Rosita de Souza Santos 
Rubem Argollo 
Saint's Clair de Azevedo 
Sebastião Cardin 
Socrates Rebouças Feijó 
Solange Ramos 
Sonia Maria Correa 
Swend Kaas Petersen 
Sylvia Salles 
Tazuko Fujiwara 

Thomas C. Kajan 
Thomas P. de Souza Brasil Neto 

Vasco T. Leitão da Cunha 
Vânia Gerano de Mattos 

Vidal do Couto 
Walter Frederick Pretyman 

Walter Moreira Salles 
Wanda Lacerda 

Yvone Lucile Bonnet 

Zoé Coelho de Souza 

A O.S.B. agradece ainda, a colaboração do Governo Federal e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
Agradece também a Sociedade Hebraica Brasileira por ceder seus salões para os ensaios do nosso conjunto 
sinfônico e da Mesbla onde estão sendo realizados os diversos cursos musicais gratuitos promovidos pela 
Fundação. 
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Cafiaspirina da Silva. 
Há no Brasil algumas crianças com este 

nome · Cafiaspirina. 
Isto expressa de maneira simples a 

amizade da família brasileira para com a 
8ayer. E a identificação da Bayer com a , 
vida do pais . Cafiaspirina é o mais antigo 
elo entre a Bayer e o brasileiro. 

Há 78 anos a Bayer está integrada no 
Brasil participando do seu crescimento e de 
sua vida como Nação. 

Através dé seud laboratórios e de seus 

"" "· 

cientistas a Bayer tem contribuído para a 
erradicação de doenças endémicas, como o 
mal de Chagas e a Esquistossomose. 

Sua participação tem sido constante na 
solução de problemas sociais, em pesquisas 
sanitárias, e em campanhas de interesse 
nacional, como o Projeto Rondon. 

E seus produtos têm contribuído 
grandemente para a melhoria da saúde 
pública, da agricultura, da pecuária e da 
indústria brasileira. 

A Bayer é um complexo mundial com 80 
fábricas e 344 representantes em quase todos 
os países do mundo. 

A Bayer emprega 140 mil pessoas e fabrica 
mais de 6.000 produtos. 

Apenas em 1973 investiu mais de 1 bilhão de 
cruzeiros em pesquisas. 

Ba~er Bayerdo Brasil SA 
Caixa Postal 959 
01 000 São Paulo - SP 
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