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S. A. JORNAL DO BRASIL -
Av. Rio Branco, 110/112 - End.
Tel. JORBRASIL - Rio de Ja-
neiro (GB), ZC-21 - Tol. Rê-
de Interna 222-1818 — Telex
números 674 e 678 — Sucur-
tais: São Paulo — Av. São
Luís, 170, loia 7, Tel. 32-8702.
Brasília — Setor Comercial Sul
- S.C.S. — Quadra 1 - Bic-
co 1. Ed. Central. 69 and. gr.
602-7. Tel. 42.8866. B. Horizon-
te — Av. Afonso Pena, 1 SOO.
9? and. Tel. 2-5848. Niterói -
Av. Amaral, peixolo, 116, fjru-
pos 703/704. Tels. 5509 e
1730. Porto Alegre — Av. Bor-
ocs de Medeiros, 915, 49 an-
dar. Tol. 4-7566. Salvador —
Rua Chile, 22, s/l 602. Tol.
3-3161. Recife - Rua União, Ed.
Sumaré, s/l 003, Tel. 2-5793.
Correspondentes: Manaus, Be-
lém. S, Luís, Teresína, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió, Ara-
caiu, Cuiabá, Vitória, Curitiba,
Florianópolis, Goiânia, Montsví-
déu, Washington, Nova Iorque,
Paris. Londres. PREÇOS. VEN-
DA AVULSA GB e E. do Rio:
Dias úteis: NCrS 0,30 — Do-
mingos: NCr$ 0,40; SP e BH:
Dias úteis, NCrS 0,40^ Domin-
sos, NCrS 0,50; DF: Dias úteis,
NCr$ 0,50; Domingos, NCrS ..
0,60. Estados do Sul: Dias úteis,
NCrS 0.50; Domingos. NCrS 0,75;
Nordeste (até PB): Dias úteis,
NCrS 0,50; Domingos, NCr$ ..
0,75. Norte (RN alé AM: Dias
úteis, NCr$ 0,70; Domingos,
NCrS 1,10; Oeste (GO, MT):
Dias úteis, NCr$ 0,50; Domin-
ges, NCrS 0,75. SERVIÇO POS-
TAL (BRASIL): Ano NCrS 70.00;
Semestre. NCrS 36,00; Trimestre,
NCrS 20,00 - ENTREGA DOMI.
CILIAR: Guanabara, Semestre:
NCrS 50,00; Trimestre, NCrS ..
25,00 - Exterior (V. Aérea) -
EUA; Mensal, USS 10: Trimestre:
USS 30; Argentina. PAS 70 e
PAS 115; Uruguai, S8, Dias úteis
e $15, Domingos;- Chile, Dias
úteis 1,50 escudo; Domingos,
2,70 escudos.

BRASÍLIA

O A Prefeitura de Bra-
silia abriu concorrência
pública para a instala-
ção de um sistema inter-
no de televisão colorida
na Estação Rodoviária,"colocando a capital na
vanguarda da TV a cô-
res, pois será a primeira
estação desse sistema a
ser instalada na Améri-
ca do Sul." Dependendo
do prazo oferecido para
sua construção pela fir-
ma vencedora da con-
corréncia, e de have r
transmissão da Copa do
Mundo, em 1970, os jo-
gos seriam retransmiti-
dos a cores na estação
rodoviária.

ESTADO DO RIO

O O diretor do Depar-
tamento de Educação
Média e Superior, da
Secretaria de Educação
do Estado do Rio, anun-
ciou que o órgão, refor-
mulado por decreto-lei
controla agora uma rede
de ensino que conta, In-
elusive, com duas Facul-
dados de Filosofia e ou-
trás de Direito, Arquite-
tura e Engenharia. Pela
reformulação, o DEMS
passou a orientar o ensi-
no médio e superior em
educandários criados pe-
Io Governo, além de fis-
calizar os particulares,
disciplinando, ao mesmo
tempo, seu funciona-
mento.

RIO GRANDE DO SUL

© Pane no sistema de
freios pneumáticos dian-
teiros, seria a causa do
acidente com o avião Co-
met, da Aerolineas Ar-
gentinas. prefixo IVAHN,
que teve avarias no trem
de pouso e numa das
asas, ao descer no Aero-
porto Salgado F il li o,
procedente de Buenos
Aires. Os tripulantes _
os ssis passageiros do
avião nada sofreram.
Enquanto o Comet fica-
va detido em Porto Ale-
gre para conclusão do
inquérito instaurado pe-Ia 5." Zona Aérea, rela-
tivo às causas do aci-
dente, os tripulantes e
passageiros prosseguiram
viagem para São Paulo
em avião da Cruzeiro do
Sul.

SÃO PAULO

O O Governador Abreu
Sodré enviou uma carta
ao ex-Secretário da Se-
gurança Pública, atual-
mente na Secretaria dos
Negócios do Interior, Sr.
Heli Lopes Meireles, elo-
giando sua atuação à
frente da policia paulis-
ta e agradecendo sua
contribuição para a mo-
dernização da policia ei-
vil do Estado. O Gover-
nador explicou estar
honrado em ter, na Se-
cretaria da Segurança, o
General Viana Moog.
ilustre oficial do Exerci-
to, "cuja folha de servi-
ço dignifica a Pasta quelhe foi entregue peloGoverno do Estado" e
afirma que convoca o Sr.
Heli Lopes Meireles para
prosseguir, na Secretaria
do Interior, "a sua tare-
ia em prol de um sadio,
racional e patriótico mu-
nicipalismo, de que o
eminente amigo tem si-
do um dos mais destaca-
dos cultores."
• A Policia Alfândega-
ria de Ourinhos ainda
não conseguiu identtfi-
car o avião Bonanza que
pousou domingo passado
em um campo clandesti-
no daquele município.
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Junta mantém atos de renovação política
O SEGUNDO DIA
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Líbia lespata Nixon anuncia políticaacordos feitos
Peh monarquia nova Para tentar a paz

O novo Governo da Libia — que derrubou
a monarquia na última segunda-feira — asse-
gurou ontem que os bens estrangeiros e os acôr-dos internacionais assumidos pelo regime ante-rior serão respeitados no país, distribuindo men-sageris neste sentido aos representantes diplo-
máticos das quatro grandes potências em Tripoli.

As autoridades libias determinaram o esta-do de alerta nas Forças Armadas e colocaram
as milícias policiais sob o controle do Exército,
para impedir qualquer reação contra-revolucio-
nária, enquanto suspendiam o toque de reco-
lher. A Grã-Bretanha negou ontem ajuda ao
Rei Idris para restabelecer a monarquia na Libia.

No conflito árabe-israelense, o Vice-Pre-
mier de Israel, Igal Allon, voltou a advertir Bei-
rute, depois que foguetes disparados ontem de
território libanês mataram uma criança de 12
anos e feriram cinco pessoas, na cidade de Kiriat
Slimona, provocando uma enérgica e imediata
resposta da artilharia israelense. (Página 8)

Seleção joga
com Atlético
hoje em Minas

Com a mesma equipe que garantiu aclassificação à Copa do Mundo, no México,
a seleção brasileira enfrenta o Atlético, às21 horas de hoje, no Estádio Minas Gerais,
em partida amistosa que tem como princi-
pai objetivo arrecadar o dinheiro necessá-no para premiar cs jogadores — cerca deNCrS 16 mil para cada.

O jogo é aguardado com muito inte-
rêsse em Belo Horizonte, e o técnico Yus-trich acha que o Atlético vai proporcionarà seleção seu primeiro teste real desde queo time nacional foi formado para as eli-minatórias: A delegação chegou ontem àcapital mineira e foi recebida com entu-siasmo pela torcida local.

No Rio, o Flamengo contratou Bianchi-ni e quer estreá-lo sábado à noite contra aPortuguesa de Desportos, em São Paulo,em seu primeiro compromisso pelo TorneioRoberto Gomes Pedrosa. (Págs. 20, 21 e 22)

O Presidente Richard Nixon anunciou
ontem a criação de uma nova estratégia
destinada a preservar a paz mundial, mas
advertiu que os Estados Unidos não aban-
donarão sua posição de liderança. Discür-
sava na reunião nacional dos 50 Governa-
dores estaduais norte-americanos.

Explicou que a nova estrutura "não
descansará no poderio de uma só nação,
mas tirará sua torça de todos os paisss."Ressaltou, porém, que as Forças Armadas
dos Estados Unidos serão mantidas em ni-
vel suficientemente poderoso para garan-tir o equilíbrio entre os blocos, enquanto
um programa racional evitará o esbanja-
mento de fundos, "permitindo canalizar
meios para a promoção de planos sociais in-
ternos."

Sobre a guerra do Vietname, afirmou
serem "mais do que. sonhos" as perspec-tivas de milhares de milhões de dólares dis-

poníveis para reformas sociais depois de
terminado o conflito, mas lembrou que os
pedidos de créditos para essa possível soma"são enormes."

Richard Nixon apresentou também as
linhas básicas de seu programa de reformas
internas — denominado Nôvo Federalismo.
Comprometeu-se a melhorar a sorte das
camadas pobres da população e adiantou
que o plano abrirá caminho às reformas fis-
cais, tomando os impostos mais equitati-
vos e de acordo com a renda de cada um.

A doutrina — conforme explicou o Pre-
sidente — permitirá a intensificação do
combate ao crime, ao tráfico de eiitorpe-
centes e à pornografia. Em conclusão, Ni-
xon criticou severamente a administração
democrata, acusando-a de incrementar a
dívida nacional em 58 bilhões de dólares
durante os últimos 10 anos. (Página 9)

Ho Chi Minh está mal
há semanas, diz Hanói

A delegação do Vietname do Norte à
conferência de Paris informou ontem que
o Presidente Ho Chi Minh está muito doen-
te e afirmou que o seu país "levará em con-
ta" a decisão do Presidente Richard Nixon
de retirar 100 mil soldados do Vietname
como uma iniciativa que poderá tirar as
conversações de paz do atual impasse.

Os vietnamitas limitaram-se a divul-
gar um comunicado do seu Governo, que
está assim redigido: "Durante as últimas
semanas o Presidente Ho Chi Minh passa
mal. Nosso Partido e Estado estão concen-
trando toda a sua capacidade e meios para
atendê-lo. Uma equipe de professores e mé-
dicos atende-o dia e noite. Para conheci-
mento dos compatriotas sobre o estado do
Presidente divulgamos este comunicado."

O chefe da delegação norte-vietnami-
ta, Xuan Thuy, afirmou que se os Estados
Unidos iniciarem uma retirada maciça dos
seus soldados, o Governo de Hanói poderádesistir de sua exigência de que a retirada
seja acompanhada da queda simultânea do
atual Governo do Vietname do Sul.

As comemorações do 24.° aniversário
da independência do Vietname do Norte
foram este ano bastante discretas e em
Hanói restringiram-se a uma recepção òfe-
recida pelo Governo e a um comício no qualo Primeiro-Ministro Pham Van Dong falou
sobre a guerra de libertação.

A BBC de Londres captou uma tran*-
missão da agência noticiosa do Governo do
Vietname do Norte, a VNA, informando
que o Presidente Ho Clú Minh, de 79 anos,
está enfermo há várias semanas. (Pág. 9)

O processa de renovação partidária inf-
ciado pelo Presidente Costa e Silva prosse-
guirá de acordo com as normas por êle bai-
xadas. O Ministro da Justiça garantiu on-
tem aos políticos que o calendário eleitoral
previsto no Ato Complementar 54 não será
alterado, realizando-se, no dia 14, as eleiçõesdos novos Diretórios Regionais partidários.Ontem, o presidente nacional da Arena,
Senador Filinto Muller, e o presidente da Câ-mara, Deputado José Bonifácio, conferência-
ram com o Ministro da Justiça, enquanto o
Tribunal Superior Eleitoral prosseguia, emBrasília, no estudo das instruções necessá-
rias à realização do pleito municipal de 30de novembro, previsto no Ato Institucional
n.° 11.

O Chanceler Magalhães Pinto declarou
que "há perfeita compreensão no exterior"
sobre a transferência temporária do Poder
Executivo para os Ministros Militares. Sus-
tentou que "não houve sucessão presitíen-
ciai" e, por isso, não se configura o caso de
reconhecimento do Governo pelas nações
amigas.

Os Ministros Militares, que despacharam
ontem, no Palácio das Laranjeiras, em tra-
jes civis, assinaram 13 decretos-leis e o Ato
Complementar 63, que isenta a Rede Ferro-
viária Federal c suas subsidiárias, enquanto
subvencionadas pelo Tesouro, de pagamento
dos impostos de transmissão de bens imóveis,
c cancela seus débitos fiscais resultantes de
processos judiciais ou administrativos.

O primeiro dos Ministros Militares a che-
gar ontem ao Laranjeiras foi o General Lira
Tavares, às 14h40m. Os três encerraram os
trabalhos às 19hl0m, após encontro de três
horas com o Ministro Gama e Silva. Para des-
pacho, foram recebidos apenas os Ministros
Ivo Arzua, Tarso Dutra e Mário Andreazza.

O estado de saúde do Presidente Costa e
Silva mantinha-se inalterado, segundo bole-
tini médico emitido às lOh e divulgado à noi-
te. Os quatro médicos que o assistem comüni-
caram que êle conserva "as perspectivas favo-
ráveis" anteontem anunciadas. (Noticiário
nas p á g i n as 3 e 4, Coluna do Castello,
página 4, c Coisas da Política, página ti)

Setor bancário
está firme
em todo o país

O sistema bancário, as financeiras e as Bolsas
de Valores reabriram ontem em todo o pais ope-
rando normalmente e, no Rio, as ações negociadas
na Bolsa sofreram uma desvalorização média de
6%, com o índice BV, que indica a tendência do
mercado, caindo 62 pontos, baixa que ficou muito
aquém dos prognósticos técnicos.

Em São Paulo, a Bolsa de Valores sofreu ainda
menes, registrando-se uma queda de apenas 15,2
pontos. Os observadores consideraram esses resul-
tados muito satisfatórios, principalmente porque
todos os mercados funcionaram com liberdade, sem
qualquer intervenção oficial para sustentar preços.

O Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Neto, acom-
panhou de perto o movimento financeiro em todo
o pais e o presidente do Sindicato dos Bancos da
Guanabara, Sr. Teófilo de Azeredo Santos, disse
que o volume de depósitos realizados ontem foi
ligeiramente superior ao dos outros dias, por cau.ia
do feriado bancário de segunda-feira. (Página 17).

Rockefeller
encerra missão
com relatório

O Governador Nelson Rockefeller conferenclarâ
hoje com o Presidente Richard Nixon, em San
Clemente, Califórnia, encerrando sua missão espe-
ciai à América Latina com a entrega do relatório
final sobre os problemas do Continente e as suges-
toes para uma nova politica norte-americana no
Hemisfério.

Assessores do Governador de Nova Iorque revê-
laram que Rockefeller rejeitou a versão inicial do
relatório, por considerá-la técnica demais, e retü-
giu pessoalmente várias partes do documento.
Acrescentaram que as recomendações ao Presidente
Nixon pretendem ser realistas, evitando os esque-
mas ideais, mas impraticáveis.

O porta-voz da Presidência, Ronald Ziegler,
revelou que Richard. Nixon deverá anunciar "im-
portante nomeação", logo após conferenciar com
o Governador Nelson Rockefeller. (Página 2).

com um carregamento
de cigarros americanos.
No aparelho estavam
três contrabandistas, queobrigaram os agentes do
Ministério da Fazenda a
se afastarem do campo
sob a mira de metralha-
doras e revólveres, íu-
gindo em seguida. Nas
imediações do aeroporto
foi detido o comerciante
Válter Milani, residente
em Ourinhos, que con-
íessou ter ido buscar sua

parte do contrabando.
Èle apontou um margl-
nal, conhecido por Rubi-
nho como um dos chefes
dos contrabandistas queagem naquela região de
São Paulo, vendendo
principalmente cigarros
estrangeiros.

MINAS GERAIS
0 A retirada dos tri-
lhos da Estrada de Ferro
Central do Brasil e da

Viação Férrea Centro-
Oeste do centro das
principais cidades minei-
ras está sendo reivindi-
cada junto à Rede Fer-
roviária Federal, "pois
vem prejudicando o pia-
no de urbanização." Ao
prestar essa informação,
o Deputado Mário Geni-
vai Tourinho, do MDB,
afirmou ainda que há
cidades com seu progres-
so urbanístico sèriamen-
te perturbado pela exis-

tência de trilhos na área
urbana, como é o caso
de Montes Claros, que
tem dois setores distin-
tos: um, perfeitamente
urbanizado e outro sem
qualquer definição urba-
nistica, em virtude dos
trilhos ainda não reti-
rados.

PERNAMBUCO

• De agora em diante,
somente o Instituto de

Medicina Legal terá au-
toridade para dizer se
uma moça tem ou não
idade para freqüentar
inferninhos. O delegado
de Menores tomou essa
atitude porque foi enga-
nado diversas vezes com
certidões falsas. As mé-
ças apresentavam certl-
does de maloridade tõ-
•das as vezes que a poli-
cia dava uma busca nos
inferninhos. Na semana
passada, o delegado des-

cobriu que sete das cer-
tidões haviam sido pas-
sadas no mesmo dia e
dai a falsificação foi lo-
go notada. Os inferni-
nhos de Recife estão lo-
calizados. em sua maio-
ria, na Zona Sul e são
freqüentados por jovens,
na sua maioria menores
de dezoito anos, recém-
chegadas do interior.
Quase todas as moças
aparentam ter menos
idade do que indicam as

certidões, criando dúvi-
das para os policiais. O
exame, que agora passa-
rá a ser feito, constata
de observação do desen-
volvimento da arcada
dentária, exame gineco-
lógico e radiológico. Ês-
te último dará a idade
exata da moça. através
da observação óssea.
• Augusta do Nasci-
cimento deu à luz a tri-
gêmeos, numa materni-
dade do Município do

Cabo e colocou imedia-
tamente o nome nos ga-
rotos: Armstrong. Aldrin
e Collins, em homena-
gem aos cosmonautas
norte-americanos. Seu
marido U'abalha numa
usina, em um município
vizinho e o casal jã ti-
nha 15 filhos. Enquanto
Augusta Nascimento está
orgulhosa de poder ho-
menagear os cosmonau-
tas. o pai das crianças
de nada sabe. pois pas-

fí -

sou a semana cortando
cana na usina Massaua-
çu, no Município de Es-
cada. Tanto êle como a
mulher ganham cerca de
NCrS 80,00 cada um, que
é o salário minimo vi-
gente na zona canaviei-
ra. A mãe dos trigémeos
não sabe como irá sus-
tentar a prole tão nume-
rosa, já que até as rou-
pas das crianças foran»
doadas pelas enfermei-
ras da maternidade.



Tempot lioni, novooi.
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luiu, após o Ticvooiro,
Miix.: 29.1. Min.: 13,8;
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S. .. JORNAL DO BRASIL -

Av. Rio Branco, 110/112-End.
Tel. JORBRASIL - Rio d» Ja.
nelro (GB), ZC-21' - Tel. Rê-
de interna 222-1818 - Telex
números 674 e 678 — Sucur-
saisi Sio Paulo — Av. São
luis, 170, loia 7, Tel. 32-8702.
Brasília — Setor Comercial Sul
- S.C.S. - Quadra 1 — Blo-
co 1. Ed. Central. 69 and. gr,
«02-7. Tel. 42-8866. B. Horlzon.
te — Av. Afonso Pena, 1 500.
9° end. Tel. 2-58.8, Niterói -

Av. Amaral Peixoto, 116, gru-
dos 703/7.04. Tels. 5509 e
1730. Porto Alegre - Av. Bor-

nes do Medeiros, 915, 4o an-
d«r. Tel. .-7566, Salvador —

Rua Chile, 22, s/l 602. Tel.
3-3161. Recife - Rua União, Ed.
Sumaré, s/l 003. Tel. 2-5793.
Correspondentes: Manaus, Be*
lém. S. Luís. Teresina, Fortaleza,
Natal, João Pessoa, Maceió, Ara-
caju, Cuiabá, Vitória, Curitiba,
Florianópolis, Goiânia, Montevi-
déu, Washington, Nova Iorque,
Paris. Londres. PREÇOS. VEN-
DA AVULSA GB e E. do Rio:
Dias úleis: NCrS 0,30 — Do-
mingos: NCrS 0,40; SP e BH:
Dias úteis, NCr$ 0,40; Domin-

gos, NCrS 0,50; DF: Dias úteis,
NCrí 0,50; Domingos, NCrS ..
0,60. Estados do Sul: Dias úteis,
NCrS 0.50; Domingos. NCrS 0,75;
Nordeste (até PB): Dias úteis,
NCrS 0,50; Domingos, NCrS ..
0,75. Norte (RN até AM): Dias
úteis, NCr$ 0,70; Domingos,
NCrS 1,10; Oeste (GO, MT):
Dias úteis, NCrS 0,50; Domin-

gos, NCrS 0,75. SERVIÇO POS-
TAL (BRASIL): Ano NCrS 70.00;
Semestre. NCr$ 36,00; Trimestre,
NCrS 20,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Guanabara, Semestre:
NCrS 50,00; Trimestre, NCrS ..
25,00 - Exterior (V. Aérea) -
EUA: Mensal, USS 10; Trimestre:
USS 30; Argentina, PAS 70 e
PAS 115; Uruguai, $8, Dias úteis
e $15, Domingos: Chile, Dias
úteis 1.50 escudo; Domingos,
2,70 escudos.

AC-IADÕi
E PERDIDOS
A FIRMA Anésio de Matos, es-
labelecido _ iRua Camaipi n9
188 - Cid. de C. Grande - GB.
C.CtC. D? 33.537.882 foi cx.
Irav.aoo o seu cadastro.
EXilcAWOU-Sc o Cartão Mer.
cantil n? 129.554.00 da Conj.
trutora Martins ferreira S!A., Av.
Franklin 'Roosevelt, 1941703.
EPMVMNONDÃS REZENDE OA
SILVA perdeu seus documentos.
Pode a quem .achou entregar ã
R. Califórnia 288. Penha.
EXTRAVIOU-SE o Livro Cortador
de Faturas n." I da firma En.
genhariã Muniz Ltda, com sede
nesta cidade, na Av. 13 de
Maio, n.o 47/1803.
EXTRAVIOU-SE o cartão de ins":
crição n9 380084-00 da firma
S. M. Queiroz Calçados."EXTRAVIO 

DE LIVROS-!-DÕ".
CUMENTOS- - Foram extravia-
dos, quarta-feira última, dia 27,
no_ trajeto entre Guadalupe e o
Méier os seguintes Livros Fis-
cais e Documentos: Entrada de
Mercadorias n.° I. Saída de
Mercadorias n.° 1, Escrituração
do Imposto n.° 1. Pacoto con-
tendo Notas Fiscais de Fome-
cedores do ,1967 a 1969. Talo-
nários dtHíòtas Fiscais de 1967
a 1959. Os referidos Livros e
Documentos pertencem ao ABA-
TEDOURO CACHAMBI LTDA.,
firma sita na Rua Miguel Cor-
vanles n.o 175 - Cachambi.
Gratifica-se quem encontrar.
PERDEU-SE o Cartão de Inseri-
ção da Secretaria de finanças
n9 294414.00, oertenoente à
Fi.ma JOÃO IAB4LIO LO .ES,
estabelecido à IRua 14 (Catorze)
n° 31, Parque Proletário da
Penha - GB.
PERDEU-SE o Cartão de Inseri-
ção da Secretaria de Finanças
n° 363076.00, e o Livro Re-
gisíro Único do I.C.M. n? 1,
pertencente à Firma AMARO
BENTO RAMOS, estabelecido à
Rua Darci Vargas n? 50 — Fa-
_____> do Jacar-ezinho. GB.
PERDEU-SE uma carteira de es-
trangoiro mod. 19, Herminio
de Almeida Martins p$ço _
qúam encentrar. Av. Júlio Fur.
tado n° 171-103 Gra|au. Tel.:
£8-5263.
PERDEU-SE o cartão de inseri-
çao da Secretaria de Finanças
n.o 59524.00 de Luiz Frazão.
Avenida Rio Branco, 183, 10.o
salas 100415.
PERDEU-SE entre Barra do Pirei
e Estado da Guanabara a placa
trazeira do caminhão 75402 GB.
Qualquer informação p| favor
lei. 261-3053. Joarco Transpor-
tes Ltda.
PERDEU-SE carteira de músito
li. 3334 pertencento à Vnldomi-
ro Domingos da Morais. Rua
Augusto Beberique n. 74 —
Olinda.
PULSEIRA PERDIDA - No Cais
de Embarque de Passageiros,
perdou-se 2a.-fe!ra, à noite,
uma pulseira de estimação, tr-
po Escrava de Ouro Gratifica-
se a quem devolvê-la. Teiefo-
nar para 225-1716.
QUITANDA MEU RANCHINHÓ
LTDA. Rua Bonfim, 276-B gra-
tifica querri devolver livro Uni-
co ICM n. 2 perdido dia 4-6-69-
WALMIB MARUN CURY perdeu
domingo, no Maraqanã, uma
carteira contendo, entre outras
coisas, sua carteira de ídenti-
dade n. 2451263 - I.F.P. Se
você a encontrou, queira tele-
fonar para 223-8519, Ramal 13,
e será recompensado.
PERDEU-SE o Cartão de Inseri-
ção <_a Secretaria de Finanças
n? 324655.00, pertencente à
Firma Pedro Valeriano Alves,
estabelecido jta 'Estrada José
Ruças (antiga do Saco) nÇ 861.
Parque Proletário da Penha. GB.

EMPREGOS

SERVIÇOS
DOMÉSTICOS

AMAS
ARRUMADEIRAS -
COPEIRAS
AH COPEIRAS, babás, arruma-
deiras e cozinheiras? Só escolhi-
das por D. Olga 237-7191. Agên-
cia Alemã, Av. Ccpacabana 534
ap. 402. Só. com boas referèn-
cias, bons documentos tendo que
dormir no emprego.
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A
MULHER, oferece ótimas domes-
ticas. Rue do lavradio, 11, sob.
222-7205.
ARRUMADEIRA - Precisa-se
com prática, referencias, saben-
do cozinhar, 8 às 17 hs, NCrS
100,00. Garibaldi. 115. Tiiuca.
ARRUMADEIRA e serviços leves
de pequena família, com car-
teira. Rua Sá Ferreira, 156 aprt.
302. Tel. 256-6448.
A AGENCIA RIACHUELO que
desde 1934 vem servindo a eli-
te da Guanabara, tem cop. ar-
rum. etc. cj documentos e re-
ferências. Telefones 232-5556 e
232-0584
AGENCIA SAO JUDAS TADEÜ
— Oferece ótimas emp, domes-
t.:as. Efetivas, diaristas, faxi-
naires, tel»'. 257-7106 cu 
257-0632.
ARRUMADEIRA - Precisa-se di
vma com boas referências. Or-
denado NCrS 90,00 — Praça
Senedeto Correi,. 7, ap. 1001.

Junta mantém atos de renovação política
O SEGUNDO DIA
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O Gen. Lira Tavares foi o primeiro a chegar. O Min. Sousa e Melo entrou 10 min. após

$Ksí_SmÉ_i_f__

O Alm. Rademaker vai à sala de despachos

Líbia respeita
acordos feitos
pela monarquia

O nôvo Governo da Libia — que derrubou
a monarquia na última segunda-feira — ass-s-
guiou ontem que os bens estrangeiros e os acòr-
dos internacionais assumidos pelo regime ante-
rior serão respeitados no pais, distribuindo men-
sagens neste sentido aos representantes diplo-
máticos das quatro grandes potências em Tripoli.

As autoridades libias determinaram o esta-
do de alerta nas Forças Armadas e colocaram
as milícias policiais sob o controle do Exército,
para impedir qualquer reação contra-revolucio-
nária, enquanto suspendiam o toque de reco-
lher. A Grã-Bretanha negou ontem ajuda ao
Eei Idris para restabelecer a monarquia na Libia.

No conflito árabe-israelense, o Vice-Pre-
mier de Israel, Igal Allon, voltou a advertir Bei-
rate, depois que foguetes disparados ontem de
território libanês mataram uma criança de 12
anos e feriram cinco pessoas, na cidade de Kiriafc
Shmona, provocando uma enérgica e imediata
resposta da artilharia israelense. (Página 8)

Seleção joga
com Atlético

Nixon anuncia poli tica
nova para tentar a paz

O Presidente Richard Nixon anunciou
ontem a criação de uma nova estratégia
destinada a preservar a paz mundial, mas
advertiu que os Estados Unidos não aban-
donarão sua posição de liderança. Discur-
sava na reunião nacional dos 50 Governa-
dores estaduais norte-americanos.

Explicou que a nova estrutura "não
descansará no poderio de 'uma só nação,
mas tirará sua íòrça de todos os países."
Ressaltou, porém, que as Forças Armadas
dos Estados Unidos serão mantidas em ní-
vel suficientemente poderoso para garan-tir o equilíbrio entre os blocos, enquanto
um programa racional evitará o esbanja-
mento de fundos, "permitindo canalizar
meios para a promoção de planos sociais in-
ternos."

Sobre a guerra do Vietname, afirmou
serem "mais do que sonhos" as perspec-tivas de milhares de milhões de dólares dis-

poníveis para reformas sociais depois de
terminado o conflito, mas lembrou que os
pedidos de créditos para essa possível soma"são enormes."

Richard Nixon apresentou também as
linhas básicas de seu programa de reformas
internas — denominado Nôvo Federalismo.
Comprometeu-se a melhorar a sorte das
camadas pobres da população e adiantou
que o plano abrirá caminho às reformas fis-
cais, tornando os impostos mais equitati-
vos e de acordo com a renda de cada um.

A doutrina — conforme explicou o Pre-
sidente — permitirá a intensificação do
combate ao crime, ao tráfico de entorpe-
centes e à pornografia. Em conclusão, Ni-
xon criticou severamente a administração
democrata, acusando-a de incrementar a
dívida nacional em 58 bilhões de dólares
durante os últimos 10 anos. (Página 9)

Ho Chi Minh está mal

O processo de renovação partidária ini-
ciado pelo Presidente Costa e Silva prosse-
guirá de acordo com as normas por êle bai-
xadas. O Ministro da Justiça garantiu on-
tem. aos políticos que o calendário eleitoral
previsto no Ato Complementar 54 não será
alterado, realizando-se, no dia 14, as eleições
dos novos Diretórios Regionais partidários.Ontem, o presidente nacional da Arena,
Senador Filinto Muller, e o presidente da Câ-
mara, Deputado José Bonifácio, conferência-
ram com o Ministro da Justiça, enquanto o
Tribunal Superior Eleitoral prosseguia, em'Brasília, no estudo das instruções necessá-
rias à realização do pleito municipal de 30
de novembro, previsto no Ato Institucional
n.° 11.

O Chanceler Magalhães Pinto declarou
que "há perfeita compreensão no exterior"
sobre a transferência temporária do Poder
Executivo para os Ministros Militares. Sus-
tentou que "não houve sucessão presiden-
ciai" c, por isso, não se configura o caso de
reconhecimento do Governo pelas nações
amigas.

Os Ministros Militares, que despacharam
ontem, no Palácio das Laranjeiras, em tra-
jes civis, assinaram 13 decretos-leis e o Ato
Complementar 63, que isenta a Rede Ferro-
viária Federal e suas subsidiárias, enquanto
subvencionadas pelo Tesouro, de pagamento
dos impostos de transmissão de bens imóveis,
e cancela seus débitos fiscais resultantes de
processos judiciais ou administrativos.

O primeiro dos Ministros Militares a che-
gar ontem ao Laranjeiras foi o General Lira
Tavares, às 14h40m. Os três encerraram os
trabalhos às 19hl0m, após encontro de três
horas com o Ministro Gama e Silva. Para des-
pacho, foram recebidos apenas os Ministros
Ivo Arzua, Tarso Dutra e Mário Andreazza.

O estado de saúde do Presidente Costa e
Silva mantinha-se inalterado, segundo bole-
tim médico emitido às lOh e divulgado à noi-
te. Os quatro médicos que o assistem comúni-

. caram que êle conserva "as perspectivas favo-
ráveis" anteontem anunciadas. (Noticiário
nas páginas 3 e 4, Coluna do Castello,
página 4, c Coisas da Politica, página 6)

Setor bancário
está firme
em todo o país

O sistema bancário, as financeiras e as Bolsas
de Valores reabriram ontem em todo o pais ope-
rando normalmente e, no Rio, as ações negociadas
na Bolsa sofreram uma desvalorização média de
6%, com o índice BV, que indica a tendência do
mercado, caindo 62 pontos,' baixa que ficou muito
aquém dos prognósticos técnicos.

Em São Paulo, a Bolsa de Valores sofreu ainda
menes, registrando-se uma queda de apenas 15.2
pontos. Os observadores consideraram esses resul-
tados muito satisfatórios, principalmente porque
todos os mercados funcionaram com liberdade, sem
qualquer intervenção oficial para sustentar preços.

O Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Neto, acom-
panhou de perto o movimento financeiro em todo
o pais e o presidente do Sindicato dos Bancos da
Guanabara, Sr. Teófilo de Azeredo Santos, disso
que o volume de depósitos realizados ontem foi
ligeiramente superior ao dos outros dias, por causa
do feriado bancário de segunda-feira. tPágina 17)

Rockefeller
encerra missão

hoje em Minas na semanas, CÍ1Z rianoi com relatório
Com a mesma equipe que garantiu a

classificação à Copa do Mundo, no México,
a seleção brasileira enfrenta o Atlético, às
21 horas de hoje, no Estádio Minas Gerais,
em partida amistosa que tem como princi-
pai objetivo arrecadar o dinheiro necessá-
rio para premiar os jogadores — cerca de
NCr§ 16 mil para cada.

O jogo é aguardado com muito inte-
rèsse em Belo Horizonte, e o técnico Yus-
trich acha que o Atlético vai proporcionarà seleção seu primeiro teste real desde queo time nacional foi formado para as eli-
minatórias. A delegação chegou ontem à
capital mineira e foi recebida com entu-
siasmo pela torcida local.

No Rio, o Flamengo contratou Bianchi-
ni e quer estreá-lo sábado à noite contra a
Portuguesa de Desportos, em São Paulo,
em seu primeiro compromisso pelo Torneio
Roberto Gomes Pedrosa. (Págs. 20, 21 e 22)

A delegação do Vietname do Norte à
conferência de Paris informou ontem que
o Presidente Ho Chi Minh está muito doen-
te e afirmou que o seu país "levará em con-
ta" a decisão do Presidente Richard Nixon
de retirar 100 mil soldados do Vietname
como uma iniciativa que poderá tirar as
conversações de paz do atual impasse.

Os vietnamitas limitaram-se a divul-
gar um comunicado do seu Governo, que
está assim redigido: "Durante as últimas
semanas o Presidente Ho Chi Minh passa
mal. Nosso Partido e Estado estão concen-
trando toda a sua capacidade e meios para
atendê-lo. Uma equipe de professores e mé-
dicos atende-o dia e noite. Para conheci-
mento dos compatriotas sobre o estado do
Presidente divulgamos êste comunicado."

G chefe da delegação norte-vietnami-
ta, Xuan Thuy, afirmou que se os Estados
Unidos iniciarem uma retirada maciça dos
seus soldados, o Governo de Hanói poderá
desistir de sua exigência de que a retirada
seja acompanhada da queda simultânea do
atual Governo do Vietname do Sul.

As comemorações do 24.° aniversário
da independência do Vietname do Norte
foram êste ano bastante discretas e em
Hanói restringiram-se a uma recepção ofe-
recida pelo Governo e a um comício no qual
o Primeiro-Ministro Pham Van Dong falou
sobre a guerra de libertação.

A BBC de Londres captou uma trané-
missão da agência noticiosa do Governo do
Vietname do Norte, a VNA, informando
que o Presidente Ho Chi Minh, de 79 anos,
está enfermo há várias semanas. (Pág. 9)

O Governador Nelson Rockefeller conferenclará
hoje com o Presidente Richard Nixon, em San
Clemente, Califórnia, encerrando sua missão espe-
ciai à América Latina com a entrega do relatório
final sobre os problemas do Continente e as suges-
toes para uma nova politica norte-americana no
Hemisfério.

Assessores do Governador de Nova Iorque revê-
laram que Rockefeller rejeitou a versão inicial do
relatório, por considerá-la técnica demais, e redi-
giu pessoalmente várias partes do documento.
Acrescentaram que as recomendações ao Presidente
Nixon pretendem ser realistas, evitando os esque-
mas ideais, mas impraticáveis.

O porta-voz da Presidência, Ronald Ziegler,
revelou que Richard Nixcn deverá anunciar "im-
portante nomeação"; logo após conferenciar com
o Governador Nelson Rockefeller. (Página 2)

ARRUMADEIRA entre 40 a 55
anos, precisa-se para pequena
família. Rua Constante Ramos,
125, ap. 701.
AVIADOR - Senhor _6 precisa
2 empregadas cuida apt. 150
cada. Rua 7 de Setembro, 176
>ipto. 11.

AGENCIA Senador precisa arru-
madeira copeira e babás ótimos
ordenados Sen..dor Dantas 39 sa
Ia 205. tcl. 252-.Ó04.

BABA' eompeltnt», responsável,
boa aparência para criança ds
9 meses — Referências • do-
cumentos — Paga-se bem. Tra-
lar R. pompeu Lourtiro, 120.
apl. «02.

BABA' _ NCrS 120,00 - Pre-
cisa-se para unia criança de 2
anos. Idade 19 i 25 anes, fa-
vor trazer referências — Moura
Brasil, 60 ept. 803 — 225-1425— Laranjeiras.

BABA' — Precisa-se c! referèn-
cias _ boa aparência p! menina
d? 3 anos. Ordenado a combi-
nsr. Barata Ribeiro, 673, aoío.
402.
BABA — Precisa-se com referèn-
cias. Ótimo ordenado. Rua Mi-
nistro Viveiros de Castro, 157
Sr. Júlio. 
CASAL — Precisa de emprega-
da para arrumar e cozinhar —
Rua Toneleros, 301 apto. 201.

COPEIRA - ARRUMADEIRA com
referências, inio'al NCrS 150,00.
R. Ministro Viveiros de C_i.ro
n° 79 aplo. 503. Copacabana.
Tel. 2730766.

COPEIRA ARRUMADEIRA - pi7-
cisa-se que saiba servir . fmn-
cosa. Exigem-se referências. Or-
denado inicial NCrS 150,00. Rua
Felix Pacheco 293. leblcn. Tel.
227-7466.

DOMESTICA - Precisa.ü ,Ta
Rua Dr. Dilermando Cruz n. 51
apto. 302 — Muda — Tijuca.
DOMESTICAS - Se você 

"quer

mudar de casa para ganhar
mais venha nos procurar. Rua
Conde da Bonfim, 369, 904.

EMPRBGADA p| todo sen. ço
de casai, que saiba cozinhar
bem. Referencias e docum. Rua
Buarque do Macedo S ap. 43,
Flamengo.
EMPREGADA - Precisa-se para
todo serviço. Pago 160,00, ca-
sa Je família - Exige-se refe-
rôncias. Dorme no emprego —
Tratar. R. da Carioca n." 20,
loja Sr. Moysés. _
EMPREGADA _ Precisa-se p/
todo serviço q. saiba cozinhar
bem, dè bots ref. e durma. In-
forma;_o p/tel. 238-2&S7.
EMPREGADA lodo serv:5o~efT
rencias. Tratar Marquês Abran-
les, 138 ap. 403.

EMPREGADA - Precisa-se para
todo o serviço de casa de fa-
mflia. Exigem-se referencias. —
Rua Domingos Ferreira, 149 -
ap. 203.

EMPREGADA de 40 a 50 anos
para casal. Dorme no emprego.
NCrS 120,00. R. Constanve Ra-
mos1_82,_ ap^OS. _
EMPREGADA - Não passa, nem
cozinha. Av. Ataulfo de Paiva
802 ap. 402.
EMPREGADA para tedo o ser"
viço de pequena família dorme
no emprego. Exigem-se referèn-
cias. Salário NCrS 180,00. Rua
Almirante Tamandaré n.9 21, ap,
301. Flamengo. Tel. 225-2156.

EMPREGADA - Precisa-se pa-
ra todo o serviço da casal
erm um filho das Sh30m ás
10h30m. Salário 120 cruzeiros.
E:-irj_m<_e pratica, carteira _
referencias. Av. Copacabana .
346 - apl. 701 - Perto de
Lido.
EMPREGADA - Precisa-ie' em-
pregada para todo serviço, que
durma no emprego. Casal sem
fühcs. Exige-se referencias. Tc-
lefone 237-6388.
EMPREGADA — Precií_T$7 pari
casa de fino fralo. Exlge-sei Ida-
de de 30 a 45 anos, grande ex-
periència e refersneias. Epítácio
Pessoa, 1636 (antigo 644) ap.
101 - lago» — Ipanema.

EMPREGADA oara todo serviço
de três pessoas que saiba co-
linhar bem precisa-se p;de-is
referências ordenado ISO cruzei-
res nevos. Tratar à Rua Pauia
Freitas, 52 apto. 901 .

EMPREGADA - Casal eslrangai-
ro, precisa para todo serviço.
Exigem-s« referências. R. San-
^CJara. JB/llOK
EMPREGADA, boa apar. preciso,
para serviço doméstico de se-
nhor idoso não cozinha. Pode
estudar. 225-6301.

EMPREGADA - Preciso p/servi-
co casal. Pago bem. Peço refe-
rèncias. Rua Senador Vergueiro
80 apto. 303.

MOÇA p/ serviços dcmesí.cos
de scnlxsr só e mocinha p/
acompanhar menor nes fins d/
semana preciso na R. Araras,
ICO. M. Hermes fone Ce:ei ..
90-3133.
OFERECEMOS òtimís babás co-
peiras e arrumadeíras, com do-
cumentos e boas referências —
Tel.; 252-4604.

CrEiícÇO babá e coz. forno e
f=gão. Rua do Lavradio 11 sob.
222-7205,
TRECISA-SE empregada todo o
serviço. R. Grão Pará 495 ap.
2C2 esq. B. Bom Retiro.
PRECISA-SE - Arrumadeira -
Av, Copacabana, 748, ap. 402.

PRECISA SE de mocinha de 14
a 17 anes pa^a diversos s*rvi-
cos em cas* de família. Exioe.
se referencias e que seja sosse-
gada. Trarar a Rua Aristideí
^ aire n.° 241 — Mé ler.

PRfCISA-SE - 1 empresada pa-
r_ todo serviço. R. Antcnio Ba-
«Mio, 34 (_p. 701) (Saens Pena)
- Tiiuca.
PRECISA-SE - Empretisda todo
serviço casal. R. Ronald de Car-
valho, 292, ap. 1101 - Copa-
cabana — Referências.

PRECISA-SE empregada pâ-a pa-
quena família. Das 8 àt 18 no.
ras — Rua General Severiano,
209 apto. 101 frente. Botafogo.
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AMÉRICA LATINA

"Francelia"
tem ventos
de 160km/h

Cidade do 'México e Min mi
(AP—AFP—UPI—JB) — O oi-
clone Fruneelia deu uma gui-
nada ontem à, tarde em direção
a Puerto Barrios, Guatemala,
provocando com seus ventos de
160 km/h furiosa agitação,' ma-
ritlma em toda a costa do Es-
tado de Vera Cruz e na penín-
sula de Yucatán, onde se en-
contrava pela manhã.

O furacão' Francelia varreu
onteni as ilhas de Habia ao
mesmo tempo que avançava para
a costa da América Central.
Os habitantes da região foram
advertidos de que deviam pre-
parar-se para enfrentar os for-
tes ventos e marés altas. Avisos
de perigo atingiam desde Belize,
capital de Honduras Britânica,
no Norte, até La Ceiba, 200 km
mais ao Sul, em Honduras.
Puerto Barrios está na metade ,«
do caminho.
PREVISÕES

O Dr. Robert Simpson, dire-
tor do Centro Nacional de Pu-
rações em Miami, declarou que
o Francelia provocaria marés
de até dois metros e meio aci-
ma do normal na região afeta-
da. Calculou que os ventos
atingiriam a 160 km/h ao meio-
dia.

Esta região centro-americana
foi açoitada por alguns dos
piores furacões do século. Num
dêles morreram 1500 pessoas em
Belize no ano de 1931. O fura-
cão Ilattie matou 300 em 1901.

Segundo os prognósticos de
segunda-feira, o Francelia de-
veria atingir a terra a. uns
110 km/h ao Norte de Belize,
todavia virou para a Giíatemá-
Ia na madrugada de ontem.
POSIÇÃO

Medidas de emergência foram
tomadas na Guatemala a fim
de enfrentar os efeitos do tor-
nado. A cidade de Puerto Bar-
rios estava sob fortes chuvas - e
um comboio de caminhões pro-
curava retirar parte dos 35 mil
habitantes.

A ferrovia que transporta
café e banana da cidade de
Guatemala para Puerto Barrios
tomou medidas especiais paraevitar descarrilhamento e m
conseqüência dos fortes ventos.

Rui Guerra
faz sucesso
em Veneza

Veneza. (AP-AFP-JB) — O
filme brasileiro de Rui Guev-
ra. Doces Caçadores — uma
parábola sobre'um suicídio riu-
ma ilha deserta — entusias-
mou ontem os críticos no Pes-
tivaíl de Cinema de Veneza.

Guerra, que participou como
ator do filme francês Benito
Cerene, exibido anteriormente
no Festival, cfeclarou. que pre-tendera com seu novo trabalho
de diretor "mostrar as horas
decisivas na vida de um ho-
mean, em termos simbólicos."
O autor de Doces Caçadores,
de 38 anos, destacou-se mor seu
filme Os Fuzis, que obteve um
prêmio no Festiva] de Berlim.

FRIEZA

Uma sátira argentina sobre
*. vida nas províncias e um
filme italiano, abertamente es-
querdista, cantando as guerri-
lhas na América Latina, foram
alvo de disfa/rçada acolhida no
Festival de Veneza, em sua úl-
ttma semana. Os filmes exibi-
dos são Sierra Maestra, de An-

. sano. GianaireUi, e A Noiva do
Pirata, de Nelly Kaplan.

El Salvador
e Honduras
se acusam

Washington (AP-AFP-JB) —
Os Governos de Honduras e
El Salvador voltaram a tro-
car acusações na Comissão Es-
pecial da OEA encarregada de
colocar em vigência o acordo
de paz da "Guerra do Fute-
boi", o que levou o Embaixa-
dor norte-americano, Joseph
Jova, a classificar a situação
de "uma vergonha."

ACIDENTE

O Embaixador norte-ameri-
cano, Joseph Jova, denunciou
que um helicóptero da Comis-
são Especial, pertencente à
base norte-americana do ca-
nal do Panamá, sofreu panena proximidade do rio Naca-
pome, em Honduras, morren-
do um dos tlês tripulantes.

Por outro lado, jornalistas de
El Salvador continuam afir-
mando que "milhares de sal-
vadorenhos permanecem em
campos de concentração de
Honduras. Os jornalistas en-
contram-se em missão de in-
formação em São Domingos.

Frigoríficos
ganham ajuda
de Montevidéu

Montevidéu (AFP-UPI-JB)
— O Govêmo uruguaio está
disposto a proibir, a partir do
dia 10 de setembro, durante
um mês, a matança de gado
para o consumo interno de
carne, para evitar a falência
dos frigoríficos exportadores,
segundo fontes oficiosas.

Há dois meses o Governo
proibiu o consumo da carne
durante três dias da semana e
deverá estender agora a proi-bicão por 30 dias. A medida
também é intentada para pos-sibilitar a recuperação do ga-do, pois os rebanhos diminuem
no inverno. A came. depois da
lã, é o principal artigo de ex-
portação uruguaio.

Rockefeller dirá hoje ao
Presidente Nixon o que viu
nos países do Hemisfério

Washington (AP-JB) — O Governador NelsonRockefeller rgeitou a redação inicial do relatório sô-bre sua missão à América Latina, por considerá-la
excessivamente técnica, e elatoorou pessoalmente aredação final, que será entregue hoje ao PresidenteNixon, enfatizando "as obrigações morais do Hemis-ferio."

Um assessor do Governador de Nova Iorque dis-se que "Rockefeller é um bom revisor e está tra-balhando pessoalmente no documento." A revisão dorelatório representa, na opinião dos observadores,uma vitória dos assessores que pregavam, desde oinício da viagem, uma simples análise dos proble-mas latino-americanos, ao invés de apresentar modé-los políticos ideais.
danças sociais e políticas, ver-
balizadas pelos "confestadores."

. Sobre este ponto, os assessô-
res lembram um pronuncia-
mento de Rockefeller, que ré-
sume sua filosofia política: "O
desenvolvimento econômico,
vital como é, não é suficiente.
Nem a competência técnica,
nem mesmo o progresso da.
ciência.por si só asseguram a
liberdade. O objetivo final dos
povos do Hemisfério deve ser
moral: uma combinação de
progresso com dignidade nu-
mana."

Congresso chileno poderá
ser dissolvido uma vez em
cada mandato presidencial

Santiago do Chile (AFP-AP-UPI-JB) — O Sena-do chileno aprovou a reforma constitucional propôs-ta pelo Presidente Eduardo Frei, autorizando o Pre-sidente da República a dissolver o Congresso umavez durante seu mandato, em caso de conflito de
podêres.

A reforma constitucional, rejeitada anteriormen-te pela Câmara de Deputados — inclusive com o vo-to contrário de membros do Partido Democrata Cris-tão, é aprovada pelo Senado, um ano depois, atin-
gindo outros dispositivos da Carta: concede ao anal-fabeto o direito de voto, rebaixa a idade do votante,de 21 para 18 anos, cria o Conselho Econômico eSocial e um Tribunal Constitucional. A reforma sóentrará em vigor, contudo, no dia 4 de novembro de1970, um dia após Frei deixar o Poder.
TERRORISMO

SUGESTÃO LIBERAL

A FILOSOFIA

As contestações que marca-
ram a passagem do Governador
Nelson Rockefeller pelas capi-
tais latino-americanas teriam
provocado- uma mudança de
opinião na equipe que assesso-
rou Rockefeller. Fontes ligadas
ao Governo de Nova Iorque in-
formam que Rockefeller con-
vocou os auxiliares que elabo-
raram o relatório, procurando
conciliar os aspeotos técnicos
com as reivindicações de mu-

Os violentos distúrbios estu-
dantis da. semana passada e
a onda de terrorismo desenca-
deada pelo Movimento de Es-
querda Revolucionária (MIR)
poderão obrigar o Governo a
pedir podêres especiais ao Par-
lamento, segundo versões que
circulam em Santiago do Chile.

No enterro do funcionário
municipal Pedro Opazo, morto
numa manifestação estudantil,

o IvIIR fêz transmitir uma fita
magnética com um discurso do
chefe desta organização, Lu-
ciano Cruz, conclamando o po-
vo à luta armada. Dizia a fita
magnética: "Nas eleições pre-
sidenciais de 1970 haverá um
terceiro candidato, a luta ar-
mada." O PC chileno, através
de seu jornal El Sigilo, conde-
nou as atividades terroristas,
afirmando que "beneficiam a
reação."

U Thant elogia mexicanos
na abertura cia conferência
sobre proscrição nuclear

Cidade do México (AFP-AP-UPI-JB) — O Secré-tário-Geral das Nações Unidas, U Thant, discursouontem na abertura do período de sessões da Confe-rência-Geral do Organismo para a Proscrição das Ar-mas Nucleares na América Latina (OPANAL), elo-
giando as medidas tomadas pelos Governos latino-americanos para desnuclearizar o Hemisfério."Esse trabalho — disse U Thant — é ímpar sobvários aspectos. E' certo que o Tratado Antártico eo Tratado do Espaço Ultraterrestre impediram que acorrida armamentista se estendesse a essas regiõese atualmente são feitos esforços para impedir queisso se verifique nos fundos marítimos. Mas estas re-
gioes são inabitadas. O Tratado de Tlatelolco é ím-
par porque diz respeito a uma importante zona ha-bitada da Terra."
NOVOS CONCEITOS

O primeiro periodo da As-
sembléia Geral da OPANAL
deverá criar lima, entidade es-
pecial para verificar a obser-
vancia do Tratado de Tlatelolco
pelos países signatários. U
Thant assim se refere a esse
esforço:"Também é impar porque o
organismo que se cria neste
período de sessões terá a van-
tagem de constituir um sistema
permanente e eficiente de con-
trôle, com uma série de carac-

ENTRE AMIGOS

risticas novas. Além de ampli-
ar o sistema de medidas de
proteção do Organismo Inter-
nacional de Energia Atômica,
o regime estabelecido pelo Tra-
tado contém dispositivos sobre
informes e investigações espe-
ciais; Esse Tratado inclui uma
série de aspectos do sistema
conhecido sob o nome de veri-
ficação por desafio, que é um
dos novos conceitos que mais
esperanças suscitam na com-
plicada questão de verificação
e controle."
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Peruana

ganha prêmio
daSIP

Nova Iorque (AP-JB) •- O
Centro Técnico , da Associação
Interamericana d e Imprensa
(SIP) concedeu & jornalista,
peruana Alíonslna Barrlnuevo
de Valarde, do jornal El Co-
merclo de Lima, o Prêmio John
Reitmeyer e a Jornalista chile-
na Lucia Gevert Parada rece-
beu "menção honrosa."

O comunicado da SIP diz que
Barrlnuevo no. "seu excelente
trabalho no campo da divulga-
ção da ciência abrange temas
de atualidade, tais como a
conservação e a proteção da
vicunha, do condor e de outras
espécies da fauna peruana em
perigo de extinção." O prêmio
tem por objetivo estimular
trabalhos jornalísticos de cunho
cientifico.

Cubanos
fazem greve
de fome

Para McCarthy, Brasília deveria ser a sede da Organização dos Estados Americanos

Brasil quer
integração McCarthy critica a OEA
sob controle e sugere maior dinamismo

INGLÊS - FRANCÊS - ALEMÃO
Método de conversação direta. Fácil aprendizado e total des!-

nibição. Grupos de 4 pessoas, no máximo, ou aulas Individuais.
Aproveitamento integral. Ambiente seleto. Ar condicionado. R. Hi-
lário Gouveia, 66, j/401/2 (esq. Av. Copacabana). Tel. 237-3908.

<P

O Ministro Magalhães Pinto
afirmou ontem que "o Brasil
é decididamente favorável à
integração latino-americana,
mas julga que, pela própria
complexidade e seriedade dêsse
processo, sua marcha não de-
verá ser precipitada."

Acentuou o Chanceler que a
posição brasileira, na reunião
destinada a avaliar o processo
de integração da ALALC, que
se iniciou ontem em Montevi-
deu, consiste em preservar a
essência do Tratado de Monte-
vlcléu, mantendo-o na sua
função primordial de instru-
mento de liberação comercial.

REALISMO

O Sr. Magalhães Pinto dc-
clarou que o Brasil estará
pronto a aceitar e até a propor
medidas que tendam a agilizar
aquele instrumento na sua
função básica, qual seja, a de
através de um esquema prefe-
rencial de comércio regional,
baseado na reciprocidade de
concessões, incrementar os ní-
veis de intercâmbio entre os
países membros.

Salientou o Ministro que "o
Brasil considera ser necessário
encarar com realismo e pru-
dência fórmulas ou projetos,
por mais bem intencionados
que sejam, que tendam a ace-
lerar o processo de integração
econômica, sem a devida con-
sideração dos obstáculos que
nos cumpre transpor prelimi-
narmente, e sem atentar ás
realidades estruturais, eco-
nòmicas e sociais dos nossos
países."

— A tarefa que nos incumbe,
frisou, é aperfeiçoar a Zona de
Livre Comércio, levando em
conta as realidades de cada
pais, que em última análise,
determinam as estratégias
nacionais de desenvolvimento.
Nessas condições, o Brasil con-
sidera que é indispensável
abordar o problema da inte-
gração econômica latlno-ame-
ricana, com realismo e objeti-
vidade, a fim de que a obra
histórica em que estamos em-
penhados se alicerce em estudos
técnicos aprofundados, capazes
de garantir a eficácia e o êxito
final de nossas decisões.

Onganía
escapa de
atentado

Salta e Buenos Aires (AP-
UPI-AFP-JB) — Uma poderosa
bomba danificou na madrugada
de ontem o edifício da Câmara
de Comércio de Salta r outras
duas bombas, sem explodir, fo-
ram encontradas no trajeto que
deveria percorrer o Presidente
Juan Carlos Onganía, segundo
revelou a polícia.

O Presidente Onganía chegou
ontem a Salta para pronunciar
o discurso de encerramento do
Congresso • da União das In-
dustrias. O avião presidencial
chegou ontem às llh40m no
aeroporto local. Não houve vi-
timas na explosão, ocorrida às
lhlõm da madrugada, mas a
segurança em tomo de Onganía
foi reforçada.
Ania revelou aos congres-
sistas que a decisão sobre os
tetos salariais foi tomada na
última reunião do Gabinete e
que seu Governo não permitirá
o reinicio da inflação. O Presi-
dente distribuiu uma diretriz
única para as 440 comissões
paritárias que examinam a
questão salarial.

O Senador Eugene McCarthy disse
ontem que a Organização dos Estados
Americanos não está atingindo seus ob-
jetivos, e sugeriu uma reformulação em
suas estruturas visando a uma participa-
ção mais efetiva dos países latino-ame-
ricanos, já que o papel dos Estados Uni-
dos tem sido dominante nos últimos
anos.

O congressista americano disse tam-
bém que "a sede da OEA estaria me-
lhor em Brasília, "simbolizando que uma
mudança nas diretrizes do organismo po-
deria melhorar seu funcionamento. In-
formou que estaria preparado para re-
comendar e apoiar uma ação que desse
â América Latina uma maior iniciativa
ria política continental.

Reformulação
Em entrevista coletiva concedida no

Copacabana Palace em seu último dia
de estada no Rio — chegou sábado e
partiu ontem para Nova Iorque — o se-
nador disse que sua posição em rela-
ção à América Latina já íoi externada
em um discurso que fêz há algum tempo
em Saint Louis, quando já defendera a
reformulação estrutural da OEA.

No que toca à ajuda externa dos Es-
tados Unidos, afirmou que a conduta da
USAID tem sido muito boa, mas que não
tem sido bem compreendida pelos latino-
americanos. Ressaltou que as deficiên-
cias nos programas de ajuda estão liga-
das à diminuição das verbas específicas
por causa dc problemas orçamentários.

Como ponto de partida para uma
reformulação da OEA, citou o reexame da
posição americana no organismo, que tem
sido extremamente dominante nos últi-
mos anos. Em sua opinião, as iniciativas
devem partir preferencialmente da Amé-
rica Latina.

Falando de Cuba, disse que este
pais "é um problema muito maior para
a América Latina do que o é para os
Estados Unidos", deixando entrever que
qualquer iniciativa em relação a um ree-
xáírie das relações entre o continente e
o regime de Castro deve vir do bloco
latino.

Disse que não defende uma omissão
ou retirada parcial dos Estados Unidos
da OEA, mas sim uma posição menos
dominante e mais equilibrada em rela-
ção aos demais países membros.

Lembrando que o Sr. McCarthy cri-
ticara a Aliança para o Progresso duran-
te a administração do Presidente John-
son. os repórteres lhe pergíítâram qual
a sua posição atualmente, depois da mú-
dança do Governo. O Senador respon-
deu que por enquanto adota uma atitu-
de de reserva, pois o Presidente Nixon
ainda não fêz um pronunciamento impor-
tante sobre a questão, esperando prova-
velmente pelas conclusões finais da mis-
são Rockefeller, quando deverão ser aten-
didas as tendências latino-americanas.

Conversações

Durante sua estada no Rio, total-
nente extra-oficial, o Senador democra-

ia. visitou o Chanceler Magalhães Pinto
quando foram discutidos informalmente
assuntos relacionados com a ajuda mi-litar americana, reforma agrária e co-mércio externo. Disse também que o Mi-
nistro lhe fêz uma exposição da situação
atual brasileira, incluindo uma explica-
ção dos últimos acontecimentos depois da
doença do Presidente Costa e Silva.

Perguntado se teria notado alguma
tensão no Chanceler, respondeu que "não
vejo nenhuma tensão no Brasil atual-
mente." Com referência à atual Junta
Governativa, reafirmou a posição do De-
partamento de Estado, dizendo que não
haverá nenhuma mudança nas relações
entre os Estados Unidos e Brasil.

Disse que tocou no assunto da re.-
forma agrária, a exemplo do que fêz cm
suas passagens pela Venezuela e pelo Chi-
le semana passada, porque o tema "in-
teressa de perto aos Estados Unidos co-
mo indicação de progresso social." Não
indicou, no entanto, o exato teor das con-
versações.

O Senador adiantou que, depois da
Carta de Vina dei Mar, o .problema das
lesportações de manufaturados latino-
americanos para os Estados Unidos está
sofrendo uma mudança gradual, anun-
ciando que "serão feitas algumas conces-
soes, mas elas serão limitadas."

Disse que no Senado americano, os
membros da Comissão de Relações Exte-
riores estão bem informados a respeito
da América Latina, mas isso não acon-
tece com os demais membros, que se
precouipam mais com problemas relativos
à democracia, como liberdade de imprensa
e liberdade do indivíduo.

Perguntado se runa diminuição da
ajuda militar americana ao Hemisfério
não traria uma maior influência européia
no Continente, êle respondeu que não
acredita numa influência muito acentua-
tía, e a pequena que houver pode ser be-
néfica. "Além di&';o, é um risco que tem
que ser assumido" — afirmou.

Húinplirey é •forte
Fala.ndo da politica interna dos Es-

todos Unidos, o senador opinou que ainda
é um pouco cedo para se falar nas elei-
ções presidenciais de 1972, mas apontou
como prováveis candidatos á nomlnação
demooraita Hubert Humphrcy — o mais
forte — Ediimmd Muskie e Edward Kan-
nedy.

Disse que Kennedy será candidato
"se êle quiser", afirmando que não acre-
dita que êle tenha perdido muito prestí-
gio de;iois do acidente automobilístico,
pois acha que a imprensa exagerou um
pouco, e "ninguém tem muito prestigio
no Senado."

— Éle tem sido um bom lider — afir-
anou.

Confirmou que não vai tentar sua
reeleição pa<ra o Senado, nem por Min-
nesota nem por Nova Iorque, nas elei-
çõea do ano que vem, anunciando que
apoiará o Senador Humphrey para sua
vaga. "Mas serei politicamente ativo na
próxima campanha" — disse êle.

As descobertas do ex-Senador
Eugene McCarthy é antes de tudo um

político da, velha geração. Contrastando
violentamente com o comportamento dos
membros da. família Kennedy, para quem
o que interessa é a conquista do Poder, o
Senador por Minnesota se conduziu sem-
pre como quem prefere manter a imagem
de herói moralmente puro. Na sua visão
da politica, a divulgação das idéias c
mais importante do que a eleição para
um cargo. A honestidade deve ser a ori-
gem de qualquer decisão de natureza po-
lítica.

Explicando sua candidatura, êle ti-
nha afirmado que "chega um momento
em que toda pessoa honesta, se deseja
continuar sendo assim, tem que erguer o
estandarte da revolta." Sua condenação
à guerra do Vietname se baseia numa
idéia simples: "Esta é uma guerra moral-
mente injusta."

McCarthy se elegeu pela primeira ve'/.
para a Câmara dos Representantes em
1948, passando depois para o Senado, sem
despertar a atenção para seu trabalho.
Somente em 19G0 uma atitude sua tornou-
se conhecida, quando apoiou com toda
energia a candidatura de Adiai Stevcn-
son no interior do Partido Democrata.

Seus pronunciamentos como parla-
men tar também não chegaram a causar

sensação, sendo pouco lembradas as suas
tomadas dc posição sobre as questões
mais importantes. A grande modificação
que veio marcar definitivamente sua car-
reira pública se deu em 19G7, quando
apresentou sua candidatura à Presidência,
indignado com a continuação da guerra
do Vietname. Mas toda sua campanha re-
fletiu o político que êle sempre foi. Os
temas centrais diziam respeito apenas às
questões internas dos EUA — proble-
ma escolar, discriminação dos negros, o
crime nas cidades. Sobre outros proble-
mas internacionais que não a guerra do
Vietname o silêncio era quase total, man-
tendo a visão isolacionista que os EUA
tinham de si mesmos até o advento da
guerra do Sudeste da Ásia.

Segundo os observadores, os pronun-
ciamentos no Brasil sôbré assuntos da
America Latina são uma repercussão tar-
dia das descobertas que McCarthy fêz
durante sua campanha, sobretudo a com-
preensão de que seu país está mais do
que nunca envolvido nos negócios mun-
diais, e a um tal ponto que se tornou
um dever dc cada cidadão americano to-
mar posição pelo menos criteriosa a res-
peito do que se passa do outro lado do
Continente.

II a vana (AP-AFP-UPI-JB)
— Dois refugiados político»
cubanos, Yamil Kouri e Victo-
rio Caminero, que há quatro
anos se exilaram na Embaixada
do México em Havana, inicia-
ram desde quarta-feira passada
uma greve de fome para rei-
vindicar um salvo-conduto do
Governo de Fidel.

Um porta-voz da Embaixada
mexicana confirmou oficial-
mente a notícia, informando
que um médico da representa-
ção diplomática está cuidando
dos grevistas, que da sede da
Embaixada chamam a atenção
dos transeuntes com o cartaz"asilados há quatro anos pe-dimos salvo-condutos — nossas
famílias precisam de nós."

QUEM SAO

Os asilados foram identifica-
dos como Yamil Khouri, primoda mulher do Ministro do Ex-
terior cubano, Raul Roa, queera diretor do Instituto de In-
vestigações Cientificas, e Vic-
torio Caminero, ex-sargento do
Exército Revolucionário cuba-
no.

Fontes da Havana reconhe-
coram que os dois refugiados
políticos procuram aproveitar o
momento psicológico criado
com a tensão entre o México
e Cuba para conseguirem sair
do país. A exibição de letreiros
antigovernamentais é rara em
Cuba, mas o fato dos dois re-
fugiados estarem em território• estrangeiro impede que as au-
toridades tomem qualquer ati-
tude.

Caldera e
Congresso
divergem

C a raças (AP-AFP-UPI-JB)
— As relações entre o Con-
gresso venezuelano e o Presi-dente Rafael Caldera agrava-ram-se novamente com a deci-são de Caldera de questionara legalidade, perante a Supre-ma Corte de Justiça, da re-forma do Poder Judiciário,
aprovada pelo Parlamento.

O COPEI — o Partido Social
Cristão de Caldera — conta
apenas 75 parlamentares entraos 269 membros do Congresso
e os conflitos entre o Executivo
e Legislativo vêm se multipli-
cando de maneira inquietante.
A Reforma Judiciária r-etira aatribuição do Presidente denomear 2 600 juizes, o que passaa ser função1 do Conselho da
Judicatura.

Caldera argumentou que areforma não torna o Judiciário
independente e argúi conflito
com seis artigos da Constitui-
ção. A Corte Suprema deverá
se pronunciar sobre o assunto
em breve e o Congresso já no-
meou um advogado para re-
presentá-lo na Corte, em defesa
da reforma. Os observadores
acreditam que a tensão entre
Executivo e Legislativo acabará
obrigando o Presidente Caldera
a convocar membros de outros
Partidos para colaborar no seu
Governo e ampliar sua base
parlamentar.

Peru e EUA
negociam por
mais 14 dias

Lima (AP-AFP-JB) — As
conversações entre o enviado
especial do Presidente Nixon, o
advogado John Invin, e repre- •
sentantes do Governo do Peru
curarão mais duas semanas,
segundo comunicado à impren-
.:a.

GREVE NAS MINAS

A Federação dos Trabalha-
dores Metalúrgicos do centro
do pais iniciou ontem uma
greve por tempo indefinido,
com o objetivo de conseguir
aumentos salariais.

A greve afeta as minas de
cobre do Cerro de Pasco, La
Qroya e Huaaicaveiica, dirigln-
do-se principalmente cenVa a
empresa norte-americana Cer-
ro de Pasco Copper, cuja fun-
dição de La Oroya está parüi-
sada.

Há dois dias, os trabalhado-
res mineiros de La Oroya «
Cobriza, ambas americanas,
haviam-se declarado em prev«
também por questões salariaia.
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"Francelia"
tem ventos
de 160km/h

Cidade do México e Miami
(AP—AP)?—UPI—JB) — O Oi- .
clone Francelia deu uma gui-
nada- ontem à, tarde em direção
a Puerto Barrios, Guatemala,
provocando com seus ventos de
160 km/h furiosa agitação ma-
ritlma em toda a costa do Es-
tado de Vera Cruz e na petiin-
sula de Yucatán, onde se en-
contrava pela manhã.

O furacão Francelia varreu
ontem as ilhas de Habia ao
mesmo tempo que avança-va para
a costa da América Central.
Os habitantes da região foram .
advertidos de que deviam pre-
parar-se para enfrentar os for-
tes ventos e marés altas. Avisos
de perigo atingiam desde Belize,
capital de Honduras Britânica,
no Norte, até La Ceiba, 200 km
mais ao Sul, em Honduras.
Puerto Barrios está na metade
do caminho.
PREVISÕES

O Dr. Robert Simpson, dire-
tor do Centro Nacional de Fu-
rações em Miami, declarou que
o Francelia provocaria marés
de até dois metros e meio aci-
ma do normal ha região afeta-
da. Calculou que os ventos
atingiriam a 160 km/h ao meio-
dia.

Esta região centro-americana
foi açoitada por alguns dos
piores furacões do século. Num
deles morreram 1500 pessoas em
Belize no ano de 1Ô31. O fura-
cão Hattie matou 300 em 1961.

Segundo os prognósticos dc
segunda-feira, o Francelia de-
veria atingir a terra, a uns
110 km/h ao Norte de Belize,
todavia virou para a Guatema-
Ia na madrugada de ontem.
POSIÇÃO

Medidas de emergência foram
tomadas na Guatemala a fim
de enfrentar os efeitos do tor-
nado. A cidade de Puerto Bar-
rios estava sob fartes chuvas e
um comboio de caminhões pro-
curava retirar parte dos 35 mil
habitantes.

A ferrovia que transporta
caís e banana da cidade de
Guatemala para Puerto Barrios
tomou medidas especiais para
evitar descarrilhamento e m
conseqüência dos fortes ventos.

Rui Guerra
faz sucesso
em Veneza

Ròckefeller dirá hoje ao
Presidente Nixon o que viu
nos países do Hemisfério

Washington (AP-JB) — O Governador Nelson
Ròckefeller rejeitou a redação inicial do relatório sô-
bre sua missão à América Latina, por considerá-la
excessivamente técnica, e elaborou pessoalmente a
redação final, que será entregue hoje ao Presidente
Nixon, enfatizando "as obrigações morais do Hemis-
ferio."

• Um assessor do Governador de Nova Iorque dis-
se que ."Ròckefeller é um bom revisor e está^tra-
balhando pessoalmente no documento." A revisão do
relatório representa, na opinião dos observadores,
uma vitória dos assessores que pregavam, desde o
início da viagem, uma simples, análise dos proble-
mas latüio-americanos, ao invés de apresentar modè-
los políticos ideais.

SUGESTÃO LIBERAL

A FILOSOFIA

As contestações que marca-
ram a passagem do Governador
Nelson Ròckefeller pelas capi-
tais latino-americanas teriam
provocado uma mudança de
opinião na equipe que assesso-
rou Ròckefeller. Fontes ligadas
ao Governo de Nova Iorque in-
formam que Ròckefeller con-
vocou os âuxiliares que elabo-
raram o relatório, procurando
conciliar os aspectos técnicos
com as reivindicações de mu-

danças sociais e políticas, ver-
balizadas pelos "contestadores."

Sobre este ponto, os assessõ-
res lembram um pronuncia-
mento de Ròckefeller, que re-
sume sua filosofia politica: "O
desenvolvimento econômico,
vital como é, não 6 suficiente.
Nem a competência técnica,
nem mesmo o progresso da
ciência por si só asseguram a
liberdade. O objetivo final dos
povos do Hemisfério deve ser
moral: uma combinação de
progresso com dignidade hu-
mana."

Congresso chileno poderá
ser dissolvido uma vez em,
cada mandato presidencial

Santiago âo Chile (AFP-AP-UPI-JB) — O Sena-
do chileno aprovou a reforma constitucional propôs-
ta pelo Presidehte Eduardo Frei, autorizando o Pre-
sidente da República a dissolver o Congresso uma
vez durante seu mandato, em caso de conflito de
podêres.A reforma constitucional, rejeitada anteriormen-
te pela Câmara de Deputados — inclusive com o vo-
to contrário de membros do Partido Democrata Cris-
tão, é aprovada pelo Senado, um ano depois, atin-
gindo outros dispositivos da Carta: concede ao anal-
fabeto o direito de voto, rebaixa a idade do votante,
de 21 para 18 anos, cria o Conselho Econômico e
Social e ura Tribunal Constitucional. A reforma só
entrará em vigor, contudo, no dia 4 de novembro de
1970, um dia após Frei deixar o Poder.
TERRORISMO
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Veneza (AP-AFP-JB) — O
filme brasileiro de Rui Guer-
ra. Doces Caçadores — uma
parábola sobre um suicídio nu-
ma ilha deserta — entusi-as-
mou ontem os críticos no Fes-
tival de Cinema de Veneza.

Guerra, que participou como
ator* do filme francês Benilo
Cerene, exibido anteriormente
no Festival, aeclarou que pre-
tendera com seu nôvo trabalho
de diretor "mostrar as liovas
decisivas na vida de um ho-
mem, em termos simbólicos."
O autor de Doces Caçadores,
de 38 anos, destacou-se por seu
filme Os Fuzis, que obteve um
prêmio no Festival de Berlim.

FRIEZA

Uma sátira argentina sobre
a vida nas províncias e um
filme italiano, abertamente es-
querdista, contando as guerri-
lhas na América Latina, foram
alvo de disfarçada acolhida no
Festival de Veneza, em sua úl-
tinia semana. Os filmes exibi-
<ios são Sierra Uaestra, de An-
sano Glainare-li, e A Noiva do
Pirata, de Nelly Kaplan.

El Salvador
e Honduras
se acusam

Washington fAP-AFP-JB) —
Os Governos de Honduras e
El Salvador voltaram a tro-
car acusações na Comissão Es-
pecial da OEA encarregada de
colocar em vigência o acordo
de paz da "Guerra do Fute-
boi", o que levou o Embaixa-
dor norte-americano, Joseph
Jova, a classificar a situação
de "uma vergonha."

ACIDENTE

O Embaixador norte-ameri-
cano, Joseph Jova, denunciou
que um helicóptero da Comis-
são Especial, pertencente à
base norte-americana do ca-
nal do Panamá, sofreu pane
na proximidade do rio Naca-
ponie, em Honduras, morren-
do iim dos tlês tripulantes.

Por outro lado, jornalistas de
El Salvador continuam afir-
mando que "milhares de sal-
vadorenhos permanecem em
campos de concentração de
Honduras. Os jornalistas en-
contram-se em missão de in-
formação em São Domingos.

Frigoríficos
ganham ajuda
de Montevidéu

Montevidéu (AFP-TJPI-JB)
— O Governo uruguaio está
disposto a proibir, a partir do
dia 10 de setembro, durante
um mês, a matança de gado
para o consumo interno de
carne, para evitar a falência
dos frigoríficos exportadores,
segundo fontes oficiosas.

Há dois meses o Govèmo
proibiu o consumo da carne
durante três dias da semana e
deverá estender agora a proi-
bicão por 30 dias. A medida
também é intentada para pos-
sibilitar a recuperação do ga-
do, pois os rebanhos diminuem
no inverno. A carne, depois da
lã, é o principal artigo de ex-
portação uruguaio.

Os violentos distúrbios estu-
dantis da semana passada e
a onda de terrorismo desenca-
deada pelo Movimento de Es-
querda Revolucionária (MIR)
poderão obrigar o Governo a
pedir podêres especiais ao Par-
lamento, segundo versões que
circulam em Santiago do Chile.

No enterro do funcionário
municipal Pedro Opazo, morto
numa manifestação estudantil,

o MIR fêz transmitir uma fita
magnética com um discurso do
chefe desta organização, Lu-
ciano Cruz, conclamando o po-
vo à luta armada. Dizia a fita
magnética: "Nas eleições pre-
sidenciais de 1970 haverá um
terceiro candidato, a luta ar-
mada." O- PC chileno, através
de seu jornal El Siglo, conde-
nou as atividades terroristas,
afirmando que "beneficiam a
reação."

U Thant elogia mexicanos
na abertura da conferência
sobre proscriçáo nuclear

Cidade ão México (AFP-AP-UPI-JB) — O Secre-
tário-Geral das Nações Unidas, U Thant, discursou
ontem na abertura'do período de sessões da Confe-
rência-Geral do Organismo para a Proscrição das Ar-
mas Nucleares na América Latina (OPANAL), elo-
giando as medidas tomadas pelos Governos latino-
americanos para desnuclearizar o Hemisfério."Esse trabalho — disse U Thant — é ímpar sob
vários aspectos. E' certo que o Tratado Antártico e
o Tratado do Espaço Ultraterrestre impediram que a
corrida armamentista se estendesse a essas regiões
e atualmente são feitos esforços para impedir que
isso se verifique nos fundos marítimos. Mas estas re-
giões são inabitadas. O Tratado de Tlatelolco é ím-
par porque diz respeito a uma importante zona ha-
bitada da Terra."
NOVOS CONCEITOS

O primeiro período da As-
sembléia Geral da OPANAL
deverá criar uma entidade es-
pecial para verificar a obser-
vancla do Tratado de Tlatelolco
pelos países signatários. TJ
Thant assim se refere a esse
esforço:"Também é ímpar porque o
organismo que se cria neste
período de sessões terá a van-
tagem de constituir um sistema
permanente e eficiente de con-
tróle, com uma série de carac-

ENTRE AMIGOS

rísticas novas. Além de ampli-
ar o sistema de medidas de
proteção do Organismo Inter-
nacional de Energia Atômica,
o regime estabelecido pslo Tra-
tado contém dispositivos sobre
informes e investigações espe-
ciai-, Esse Tratado inclui uma
série de aspectos do sistema
conhecido sob o nome de veri-
ficação por desafio, que é um
dos novos conceitos que mais
esperanças suscitam na com-
plicada questão de verificação
e controle."
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Thant junto com Diaz e Carrillo

Pam McCarthy, Brasília âeveria ser a seâe da Organização âos Estaâos Americanos

Brasil quer
integração
sob controle

McCarthy critica a OEA
e sugere maior dinamismo

O Ministro Magalhães Pinto
afirmou ontem que • "o Brasil
é decididamente favorável à
integração latino-americana,
mas julga que, pela própria
complexidade e seriedade desse
processo, sua marcha não de-
verá ser precipitada."

Acentuou o Chanceler que a
posição brasileira, na reunião
destinada a avaliar o processo
de integração dá ALALC, que
se iniciou ontem em Montevi-
déu, consiste em preservar a
essência do Tratado de Monte-
vidéu,. mantendo-o na sua
função primordial dc instru-
mento de liberasão comercial.

REALISMO

O Sr. Magalhães Pinto de-
cláròu que o Brasil estará
pronto a aceitar e até a propor
medidas que tendam a agilizar
aquele instrumento na sua
função básica, qual seja, a de
através de um esquema prefe-
rencial de comércio regional,
baseado na reciprocidade de
concessões, incrementar os ni-
veis de intercâmbio entre os
países membros.

Salientou o Ministro que "o

Brasil considera ser necessário
encarar com realismo e pru-
dencia fórmulas ou projetos,
por mais bem intencionados
que sejam, que tendam a ace-
lerar o processo de integração
econômica, sem a devida con-
sideraçáo dos obstáculos que
nos cumpre transpor prelimi-
narmente, c sem atentar às
realidades estruturais, eco-
hòmicas e sociais dos nossos
países."

— A tarefa que nos incumbe,
frisou, é aperfeiçoar a Zona de
Livre Comércio, levando em
conta as realidades de cada'
país, que em última análise,
d et e r m i n a m as estratégias
nacionais de desenvolvimento.
Nessas condições, o Brasil con-
sidera que é indispensável
abordar o problema da inte-
gração econômica latino-ame-
ricana, com realismo e objeti-
vidade, a fim de que a obra
histórica cm que estamos em-
penhados se alicerce em estudos
técnicos aprofundados, capazes
de garanto a eficácia e o êxito
final de nossas decisões.

Ongania
escapa de
atentado

INGLÊS -FRANCÊS - ALEMÃO
Método de conversação direta. Fácil aprendizado e total des.*

nibição. Grupos de 4 pessoas, no máximo, ou aulas individuais.

Aproveitamento integral. Ambiente seleto. Ar condicionado. R. Hi-

lário Gouveia, 66, ./401/2 (esq. Av. Copacabana). Tel. 237-3908.
(P

O Senador Eugene McCarthy disse
ontem, que a Organização dos Estados
Americanos não está atingindo seus ob-
jetivos, e sugeriu uma reformulação em
suas estruturas visando a uma participa-
ção mais efetiva dos paises latlno-ame-
ricanos, já que o papel dos Estados Uni-
dos tem sido dominante nos últimos
anos.

O congressista americano disse tam-
bém que "a sede da OEA estaria me-
lhor em Brasilia, "simbolizando que uma
mudança nas diretrizes do organismo po-
deria melhorar seu funcionamento. In-
formou que estaria preparado para re-
comendar e apoiar uma ação que desse
ã América Latina uma maior iniciativa
na política continental.

Reformulação
Em entrevista coletiva concedida no

Copacabana Palace em seu último dia
de estada no Rio — chegou sábado e
partiu ontem para Nova Iorque — o se-
nador disse que sua posição em rela-
ção à América Latina já foi externada
em um discurso que fêz há algum tempo
em Saint Louis, quando já defendera a
reformulação estrutural da OEA.

No que toca à ajuda externa dos Es-
tados Unidos, afirmou que a conduta da
USAID tem sido muito boa, mas que não
tem sido bem compreendida pelos latino-
americanos. Ressaltou que as deficiên-
cias nos programas de ajuda estão liga-
das à diminuição das verbas especificas
por causa de problemas orçamentários.

Como ponto de partida para uma
reformulação da OEA, citou o reexame da
posição americana no organismo, que tem
sido extremamente dominante nos últi-
mos anos. Em sua opinião, as iniciativas
devem partir preferencialmente da Amé-
rica Latina.

Falando de Cuba. disse que êste
pais "ê um problema muito maior para
a América Latina do que o é para os
Estados Unidos", deixando entrever que
qualquer iniciativa em relação a um ree-
xame dns relações entre o continente e
o regime de Castro deve vir do bloco
latino.

Disse que não defende uma omissão
ou retirada parcial dos Estados Unidos
da OEA, mas sim uma posição menos
dominante e mais equilibrada em rela-

ção aos demais países membros.
Lembrando que o Sr. McCarthy cri-

ticara a Aliança para o Progresso duran-
te a administração do Presidente John-
son, os repórteres lhe pergutaram qual
a sua posição atualmente, depois da mu-
dança do Governo. O Senador respon-
deu que por enquanto adota uma atitu-
de de reserva, pois o Presidente Nixon
ainda não fêz um pronunciamento impor-
tante sobre a questão, esperando prova-
velmente pelas conclusões finais da mis-
são Ròckefeller, quando deverão ser aten-
didas as tendências latino-americanas.

Conversações
Durante sua estada no Rio, total-

mente extra-oficial, o Senador democra-

ta visitou o Chanceler Magalhães Pinto,
quando foram discutidos informalmente
assuntos relacionados com a ajuda mi-
litar americana, reforma agrária e co-
mércio externo. Disse também que o Mi-
nistro lhe fêz uma exposição da situação
atual brasileira, Incluindo uma explica-
ção dos riltimos acontecimentos depois da
doença do Presidente Costa e Silva.

Perguntado se teria notado alguma
tensão no Chanceler, respondeu que "não
vejo nenhuma tensão no Brasil atual-
mente." Com referência à atual Junta
Governativa, reafirmou a posição do De-
partamento de Estado, dizendo que não
haverá nenhuma mudança nas relações
entre os Estados Unidos e Brasil,

Disse que tocou no assunto da re-
forma agrária, a exemplo do que fêz em
suas passagens pela Venezuela e pelo Chi-
le semana passada, porque o tema "in-

teressa de perto aos Estados Unidos co-
mo indicação de progresso social." Não
indicou, no entanto, o exato teor das con-
versações.

O Senador adiantou que, depois da
Carta de Viiia dei Mar, o problema das
exportações de manufaturadas latino-
americanos para. os Estados Unidos está
sofrendo uma mudança gradual, anun-
ciando que "serão feitas algumas conces-
soes, mas elas serão limitadas."

Disse que no Senado americano, os
membros da Comissão de Relações Exte-
riores estão bem informados a _ respeito
da América Latina, mas isso não acon-
tece com os demais membros, que se
preocupam mais com problemas relativos
à democracia, como liberdade de imprensa
e liberdade do indivíduo.

Perguntado se uma diminuição da
ajuda militar americana ao Hemisfério
não traria uma maior influência européia
no Continente, êle respondeu que não
acredita numa influência muito acentua-
d*., e a pequena aue houver porte ser be-
nó-lca. "Além disto, é um risco que tem
que ser assumido" — afirmou.

Peruana
ganha prêmio
da SIP

Nova Iorque (AP-JB) — O
Centro Técnico da Associação
Interamericana de Imprensa
(SIP) concedeu à jornalista
peruana Alíonsina Barrinuevo
de Valarde, do jornal El Co-
mércio de Lima, o Prêmio John
Reitmeyer e a jornalista chtle-
na Lucla Gevert Parada rece-
beu "menção honrosa."

O comunicado da SIP diz qus
Barrinuevo no "seu excelente
trabalho no campo da divulga-
ção da ciência abrange temas
de atualidade, tais como a
conservação e a proteção da
vicumha, do condor e de outra»
espécies da fauna peruana em
perigo de extinção." O prêmio
tem por objetivo estimular
trabalhos jornalísticos de cunho
científico.

Guevara
fêz poesia
a Cristo

Laz Paz (AFP-JB) — As tro-
pas antiguerrilheiras bolivianas
encontraram em agosto de 1967,
entre uma série de documentos
apreendidos uma poesia de Er-
nesto Che Guevara dedicada a
Cristo. A descoberta foi possi-
vel graças à. denúncia de dois
desertores da guerrilha, Salús-
tio Choque e Pastor Barero.

A revelação íoi feita ontem
por Tomás Molina, no diário
Los Ticmpos, de La Paz. O jor-
nal, de tendência independer.-
te, Intitula a extensa página
dedicada à poesia de Guevara
como a última invocação do
homem abandonado e preten-
de mostrar "a desconhecida
faceta do comandante guerri-
.heiro."

A poesia, escrita provável-
mente nos últimos dias de vida
de Guevara — morto no dia 9
de outubro de 1967 — é a se-
guinte:

"Cristo, te amo,
Não porque desceste de uma

[estréia,
Mas porque me revelaste
Que o homem tem lágrimas,
Angústias,
Chaves para abrir as portas

[fechadas da luz.
Sim, Tu me ensinaste que

[o homem é Deus,
Um pobre Deus crucificado

[como Tu.
1. aquele que está ã tua

[esquerda no Gólgata,
O mau ladrão, também é um

[Deus.»

O poema íoi redigido em
Nancahuazu, segundo anotação
do próprio Guevara.

Huniplirey é forle

Falando da politica interna dos Es-
tados Unidos, o semaclor opinou que ainda
é um pcuco cedo para se falar nas elei-

ções presidenciais de 1972, mas apontou
como prováveis candidatos à nominação
democrata Hubert Humphrey — o mais
forte — Ed-ivui.d Muskie e Eclward Ken-
nedy.

Disse que Kennedy será candidato
"se êle quiser", afirmando que não acre-
dita que êle tenha perdido muito presti-
gio depois do acidente automobilístico,
pois aúha que a imprensa exagerou iun

pouco, e "ninguém tem muito prestigio
no Senado."

— Êle tem sido um bom líder — afir-
mou. \

Confirmou que não vai tentar sua
reeleição para o Senado, nem por Min-
nesota nem per Nova Iorque, nas elei-
ções do ano que vem, anunciando que
apoiará c Senador Hun.phrey para sua
vaga. "Mas serei politicamente ativo na

próxima campanha" — disse èle.

As descobertas do ex-Senador
Salta e Buenos Aires (AP-

UPI-AFP-JB) — Uma poderosa
bomba danificou na madrugada
de ontem o edifício da Câmara
de Comércio de Salta - outras
duas bombas, sem explodir, fo-
ram encontradas no trajeto que
deveria percorrer o Presidente
Juan Carlos Ongania, segundo
revelou a polícia.

O Presidente Ongania chegou
ontem a Salta para pronunciar
o discurso de encerramento do
Congresso da União das In-
dústrias. O avião presidencial
chegou ontem às lllvlOm no
aeroporto local. Não houve vi-
timas na explosão, ocorrida às
lhl5m da madrugada, mas a
segurança em torno de Ongania
foi reforçada.
Ania revelou aos congres-
sistas que a decisão sóbre os
tetos salariais íoi tomada na
última reunião do Gabinete e
que seu Governo náo permitirá
o reinicio da inflação. O Presi-
dente distribuiu uma diretriz
única para as 440 comissões
paritárias que examinam a
questão salarial.

Eugene McCarthy é antes de tudo um
politico da velha geração. Contrastando
violentamente com o comportamento dos
membros da família Kennedy, para quem
o que interessa é a conquista do Poder, o
Senador por Minnesota se conduziu sem-

pre como quem prefere manter a imagem
de herói moralmente puro. Na sua visão
tia política, a divulgação das idéias ê
mais importante do que a eleição para
um cargo. A honestidade deve ser a ori-

gem dc qualquer decisão de natureza po-
litica.

Explicando sua candidatura, êle ti-
nha afirmado que "chega um momento
em que toda pessoa honesta, se deseja
continuar sendo assim, tem que erguer o

estandarte da revolta." Sua condenação
à guerra do Vietname se baseia numa
idéia simples: "Esta é uma guerra moral-
mente injusta."

McCarthy se elegeu pela primeira vez

para a Câmara dos Representantes em
1948, passando depois pára o Senado, sem
despertar a atenção para seu trabalho.
Somente em 1960 uma atitude sua tomou-
se conhecida, quando apoiou com toda
energia a candidatura de Adiai Steven-
son no interior do Partido Democrata.

Seus pronunciamentos como parla-
mentar também não chegaram a causar

sensação, sendo pouco lembradas as suas

tomadas de posição sobre as questões
mais importantes. A grande modificação

que veio marcar definitivamente sua car-
reira pública se deu em 1967, quando
apresentou sua candidatura à Presidência,
indignado com a continuação da guerra
do Vietname. Mas toda sua campanha re-
fletiu o político que êle sempre foi. Os
temas centrais diziam respeito apenas às
questões internas dos EUA — proble-
ma escolar, discriminação dos negros, o
crime nas cidades. Sobre outros proble-
mas internacionais que não a guerra do
Vietname o silencio era quase total, man-
tendo a visão isolacionista que os EUA
tinham de si mesmos até o advento d»
guerra do Sudeste da Ásia.

Segundo os observadores, os pronun-
ciamentos no Brasil sobre assuntos da
América Latina são uma repercussão tar-
dia das descobertas que McCarthy fez
durante sua campanha, sobretudo a com-
preensão de que seu pais está mais do
que nunca envolvido nos negócios mun-
diais. e a um tal ponto que se tornou
um dever de cada cidadão americano to-
mar posição pelo menos criteriosa a res-
peito do que se passa do outro lado do
Continente.

Bolívia
pressiona
Giilf Oü

La Paz (AP-JB) — O Pre-
sidente Adolfo Siles Salinas de-
terminou na noite de ontem
que a emprêsa norte-americana
Bolivian Gulf Oil entregue gra-
tuitamente para o consumo do
país gás de suas jazidas, em
volumes de até vinte milhões
de pés cúbicos diários. A me-
dida foi considerada "radical a
inesperada."

A decisão originou-se no fato
de a Gulf Oil ter anunciado,
na semana passada, a intenção
de entregar gás gratuitamente
ao distrito de Santa Cruz, on-
de se concentram suas ma:s
ricas jazidas. Siles Salinas afir-
mou que a resolução "benefi-
ciará o desenvolvimento indus-
triál do pais", acrescentands
que constitui um reparo ao da-
no que iria causar o ofereci-
mento da companhia, de ípr-
necer gás grátis, em escala re-
gional.

O Presidente da Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPFj,
Enrique Mariaca, acusou a Gulí
de "intervir em assuntos in-
ternos do país, arrogando-sa
uma atribuição que comete ao
Estado, como é a de definir a
politica de preços de hidrocar-
buretos. *'

Cubanos
fazem greve
de fome

H a vana (AP-AFP-UPI-JB)
— Dois refugiados políticos
cubanos, Yamil Kouri e Victo-
rio Caminero, que há quatro
anos se exilaram na Embaixada
do México em Havana, inicia-
vam desde quarta-feira passada
uma greve de fome para rei-
vlndicar um salvo-conduto da
Governo de Fidel.

Um porta-voz da Embaixada
mexicana confirmou oficial-
mente a noticia, informando
que um médico da representa-
ção diplomática está cuidando
dos grevistas, que da sede da
Embaixada chamam a atenção
dos transeuntes com o cartas"asilados há quatro anos pe-
dimos salvo-condutos — nossas
famílias precisam de nós."

Peru e EUA
negociam por
mais 14 dias

Lima (AP-AFP-JB) — Aa
conversações entre o enviado
especial do Presidente Nixon, a
advogado John L-\vin, e repre-
sentantes do Governo do Peru
Jurarão mais duas semana-^
segundo comunicado à impren-

A Federação dos Trabalha-
dores Metalúrgicos do centro
do país iniciou ontem um»
greve por tempo indefinido^
com o objetivo de conseguir
aumentos salar_eJs.

X
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Gama garante que calendário
eleitoral não será alterado

UM SORRISO DE ALÍVIO

O Ministro da Justiça, Sr. Gama e Sil-
va, tranqüilizou, ontem o Senador Filinto.
Müller, presidente nacional da Arena, e
o Deputado José Bonifácio, presidente da
Câmara de Deputados, informando que
o calendário eleitoral previsto no Ato
Complementar n.° 54 não será alterado.

Informou ainda o Sr, Gama e Silva
que o Governo federal não faz qualquer
objeção para que se realizem, no dia 14,
ns eleições d's Diretórios Regionais dos
Partidos, e '.,ue já conversou neste sen-
tido com os toes Ministros Militares.
INFORMAÇÕES

Os Srs. Filinto Müller e José Boni-
íácio estiveram reunidos ontem, no Ga-
binete do Ministro da Justiça, durante
mais de 30 minutes. A reunião foi roa-

lizada de manhã, pois à tarde o Ministro
Gama e Silva despacharia com o Conse-
lho de Ministros.

Do Ministro da Justiça ouviram uma
exposição verbal da situação política do
país, desde a doença que acometeu o Pre-
sidente da República, e as razões pelas
quais os três Ministros Militares haviam
farinado um Conselho de Ministros, en-
quanto o Marechal Costa c Silva perma-nece em repouso.

O Ministro da Justiça garantiu, que o
calendário eleitoral não será alterado e
que o processo político terá continuidade
através da reorganização partidária, se-
gundo os moldes dos Atos Complementa-
res editados pelo Govèmo federal sóbre
a matéria.

Após toes horas de reunião com os
Ministros Militares que substituem o Pre-'
sidente, o Ministro Gama e Silva afir-
mou ontem que continuam sendo manti-
das as obras administrativas e a orienta-
ção imprimida pelo Presidente Costa c
Silva, ressaltando que hão' haverá ne-
nhum tipo de mudança.

O Sr. Gama e Silva Informou que
não despachou com os Ministros Milita-
res, tendo apenas mantido conversa com
os três. Adiantou que amanhã despacha-
rá no Palácio das Laranjeiras, ocasião em
que "tratará de assuntos importantes",
mas não especificou que assuntos serão
esses. Provavelmente a retoma de alguns
Códigos.

Filinto manda prosseguir reestruturação
O presidente nacional da Arena, Se-

nador Filinto Müller, depois de confe-
renciar com o Ministro da Justiça, por
mais de uma hora, declarou que a orienta-
ção do Governo é no sentido de que prós-
siga a reestruturação partidária, de acôr-
rio com o AC-54, devendo se realizar,
no dia 14 dêste mês, as Convenções Re-
gionals, em todos os Estados.

O Sr. Filinto Müller, que havia mar-
cado a audiência com o Ministro dr. Jus-
tiça. segunda-feira, chegou ao Ministério
da Justiça atrasado, devido ao congestio-
namento do tráfego em Copacabana.
Acompanhou-o, na audiência com o Mi-
nistro Gama e Silva, o Deputado José
Bonifácio, presidente da Câmara Federal,
que se encontra no Rio há dias.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS

O presidente da Arena declarou quenão somente prosseguirá a reestruturá-
ção partidária, nos termos do Ato Com-
plcm<mtar n.° 54 e da legislação existen-

te, como serão realizadas, a 30 de novem-
bro, segundo a orientação do Governo,
as eleições municipais em 12 Estados da
Federação.

O Senador Filinto Müller disse quenão tratou com o Ministro da Justiça do
problema da reforma constitucional e nem
da suspensão do recesso do Legislativo,
pois não lhe competia tocar em tais as-
suntos. Somente tratou com o Ministro
da Justiça de problemas relacionados com
a reestruturação partidária e as eleições
municipais de 30 de setembro.

O presidente nacional da Arena vol-
tou a deplorar o que aconteceu com o
Presidente da República, observando queninguém, em sã consciência, poderia dei-
xar de lamentar o ocorrido. Manifestou
esperanças na recuperação do Presidente
da República, adiantando que tinha in-formações de que o estado de saúde do
Marechal Costa e Silva apresentou, nas
últimas horas, sinais de melhoria sensí-
vel. "Todos nós devemos fazer preces a

Magalhães diz que Presidente é
O Ministro Magalhães Pinto decla-

rou ontem que o Brasil continua sob o
Governo do Presidente Costa e Silva,
apenas com as funções executivas da
Presidência sendo exercidas pelos Minis-
tros Militares, enquanto durar o impe-
dimento do Presidente.

Acentuou o Chanceler que "não
houve sucessão presidencial no país, pois
os Ministros Militares, com autoridade
una e indivisível, governam o Brasil com
a aquiescência do Presidente da Repú-
blica. Por êsse motivo não se configu-
rava o caso do reconhecimento pelas na-
cões amigas. o Sr. Magalhães Pinto
afirmou que "há perfeita compreensão
no exterior" sóbre essa transferência
eventual do Poder Executivo.

SITUAÇÃO DO VICE

Um correspondente estrangeiro inda-
pou do Ministro das Relações Exteriores"qual a situação atual do Vice-Fresiden-
te da República." Respondeu êle:

— O Vice-Presidente da República
é. constitucionalmente, o substituto do
Presidente. Não houve substituição no
presente caso, já que os três Ministros
Militares, com a aquiescência do Vice-
Presidente, agem como se fossem procura-
dores do Presidente da República, isso é
possível, de acordo com o Ato Institucio-
nal n.° 5.

O Sr. Magalhães Pinto adiantou que
f. transferência das funções executivas da
Presidência para os Ministros Militares
íóra ditada por necessidade de seguran-

ça interna, conforme explicou o próprioAto Institucional n.° 12. Perguntado quala posição do Vice-Presidente em relação
aos Ministros Militares, o Chanceler dis-
se que êle não estava "nem acima nem
abaixo, mas ao lado" dos mesmos.

O Sr. Magalhães Pinto frisou que"é natural que se espere a recuperação
do Presidente Costa e Silva para se pen-sar em promulgar a nova Constituição
brasileira, pois, afinal, éle tanto se ha-
via empenhado em aprontá-la." Quantoao Congresso, acentuou que "pelo mer
por agora, não se cogita em terini:
seu recesso."

BOM ESTADO

O Chanceler declarou que o estadode saúde do Marechal Costa e Silva "é
bom e que èle se recupera a cada hora."— Estamos certos de ver o Presidente
voltar em breve tempo, às suas funções.
Certo, não se pede prever nenhuma data
para isso. Todos cs cuidados médicos es-tão sendo tomados para a franca recupe-ração do Marechal Costa e Silva. As no-tícias são animadoras e elas nos levama pensar que a situação de emergência
em que nos encontramos serã efêmera.
IRÁ A ONU

O Sr. Magalhães Pinto confirmou queviajará para Nova Iorque em meados dês-te mès, a fim de participar des traba-lhos de abertura da XXIV Assembléia-
Geral das Nações Unidas. Adiantou oChanceler que falará no dia 18 próximo

Deus por sua recuperação", disse o Se-
nador.
MISSÃO POLÍTICA

O Deputado Clóvis Stenzel, vice-líder
da Arena na Câmara federal, afirmou, a "
respeito de notícias publicadas a seu res-
peito, que esteve realmente com o ex-
Ministro do Interior, General Afonso de
Albuquerque Lima, assim como com ou-
trás figuras de destaque dos meios re-
volucionários.

O parlamentar gaúcho está no Rio
dando cumprimento a uma missão poli-
tica que lhe foi confiada por um grupo
de companheiros da bancada da Arena
na Câmara. Por isso mesmo, vem pro-
curando manter contatos com os diver-
sos lideres revolucionários, a fim de ter
condições dc dar um panorama da situa-
ção a seus colegas.

O Deputado Clóvis Stenzel acha queo momento reclama uma atuação mais
Intensa das lideranças políticas tendo em
vista os interesses do país e do regime,

o mesmo
pela manhã, iniciando os debates da A.s-
sembléia-Geral, e sua viagem será muito
rápida.

Ontem, o Chanceler reuniu-se com
o Embaixador Araújo Castro, delegado
do Brasil, nas Naaões Unidas, para exa-
minar os principais tópices do seu pro-nunciaunento. Ressaltou o Ministro que o
Embaixador Araújo Castro retornará à
ONU cem instruções para entrar em en-
tendimento cem todes os países interes-
tados, no sentido de evitar que a crise no
Oriente Médio possa descambar para uma
Guerra Santa capaz de provocar geneci-dio. Outro ponto em que o diplcmata bra-
sileiro insistirá é na necessidade de se
manter a inviolabilidade dos territórios
da área, para impedir o agravamento dos
incidentes bélicos.
TRANSFERÊNCIA

O Sr. Magalhães Pinto afirmou que a
transferência provisória da capital para _
Rio de Janeiro "retardará mas não mo-
dificará os planos de mudança do Ita-
ma.ati para Brasilia. Continuo com o
propósito de efetuar tecla a mudança, até
o dia 28 de fevereiro de 1970", acrescen-
tou o Ministro.

¦ O Livro de Visitas ao Presidente cen-
tinuará aberto no Itamarati, para receber
a assinatura dos Chefes de Missões es-
trangeiras acreditadas junto ao Govèrn.
brasileiro. Até entem. 45 Embaixadores e
Encarregados de Negócios haviam aipísto
sua assinatura no livro, o qual também
estará aberto para cs brasileiros.

O horário de funcionamento è de 11
às 13 horas e de 16 ás 18 horas.

Ato n.° 12 não anula os de Costa e Silva
Brasilia (.Sucursal) — O Ato Insti-

tucional N.° 12 não suprimiu, mas ao
contrário manteve expressamente, cem
os demais, os atos editados pelo Maré-
clial Costa e Silva, que iniciavam um pro-
cesso de estimulo às atividades políticas.
Tais são o Ato Institucional N.° 11 e os
Atos Complemcntares n.°s 54 e 61.

E' óbvio que o afastamento tempo-
rário do Presidente da República, impo-
sição da donça que o acometeu, altera a
situação politica. No entanto, desde queo AI-12 convalida tudo quanto fora pre-
servado pelo AI-5 e tudo quanto foi fei-
to depois do AI-5, deve-se supor que não
está nas intenções da Junta. Governativa
alterar as etapas estabelecidas no queconcerne à reorganização dos Partidos e
á renovação, por via dc eleições, dos qua-dros que ocupam c animam as institui-
ções políticas do pais.

CALENDÁRIO

O AI-11 marcou eleições municipais
para o dia 30 de novembro deste ano, cm

11 Estados, e mandou que também se es-
colhessem pelo voto popular prefeitos pa-
ra os municípios, daqueles e dc outros
Estados, que se encontram sob interven-
ção federal. O AC-61 reabriu o processo
de organização dos Partidos, além dc me-
lhorar as condições para a disputa elei-
toral nos pleitos municipais de novem-
bro e, igualmente, nas eleições gerais e
nas indiretas de 1970. O AC-54, que foi
ampliado pelo AC-61, fixou o calendário
das convenções partidárias — Já atendi-
do no âmbito dos municípios c que con-
voca para o próximo dia 14 as conven-
ções regionais com que deverá efetivar-
se o rodízio na direção da Arena, de
acordo com determinação ainda do Ma-
rechal Costa e Silva.

Os parlamentares que se encontram
cm Brasilia comparecem ao Congresso,
onde se reúnem em grupos para discuti-

rem suas dúvidas e apreensões. Agora os
que aqui se dedicam a atividades partícula-
res, os demais se aprontam para voltar
aos Estados. E os que, nos Estados, ha-
viam planejado regressar a Brasília no
começo de setembro, desfazem as malas.
A ida de uns, tanto quanto a permanêií-
cia de outros, nada tem a ver com as
Convenções Regionais convocadas paradaqui a 11 dias cu com as eleições muni-
cipais, que também se avizinham.

Os políticos não têm ânimo nem con-
dições para a dedicação exigida. No en-
tanto, das conversas havidas nas ultimes
horas entre parlamentares da Arena, rc-
sultou a viagem ao Rio de dois denütádos— os Srs. Raimundo Padilha c Haroldo
Leon Feres — em busca de informações
junto ao Governo.

Levam eles a missão de apurar sede fato as convenções, a arreglmentaçào
partidária e as eleições municipais po-derão ser realizadas. Procurarão inda-
gar ainda sobre as perspectivas do Con-
gresso,

O Tribunal Superior Eleitoral conti-
nua dedicado ao estudo de algumas ins-
trações ainda necessárias à realização docalendário eleitoral dêste ano, que cuimi-
nará com a eleição municipal marcada
pelo AI-11 para o dia 30 de novembro.

Entre as instruções que estão sendo
estudadas pelo TSE, inclui-se a que é
prevista pelo Ato Complementar n.° 61,
editado juntamente com o AI-11 para pro-
piciar condições ao pleito de novembro.
Êsse Ato Complementar deu 30 dias de•azo ao TSE para publicar as instruções.

TSE estuda instruções para as eleições
A impossibilidade de o Marechal Cos-Ia e Silva continuar no exercício dá P"e-sidência da República, por motivo de saú-de, não afetou o funcionamento cio Su-premo Tribunal Federal, que é o órgãomáximo do Poder Judiciário.
Ontem, sua 2." turma realizou nor-malmente sua sessão, e hoje a SupremaCorte realizará sessão plenária, ordinária.
Também o Tribunal Federal de Re-cursos continua funcionando riórmalmeh-te. Ontem, esteve reunida, sem qualquerproblema, sua 2," turma.

Ontem, o juiz federal José Américo
dc Sousa, titular da 4." Vara de São Pau-
lo, assumiu a função de Ministro inter:-
no do Tribunal Federal dc Recursos, pre-enchendo temporariamente a vaga abertacom o falecimento do Ministro Oscar Sa-raiva.

Agora são dois os ministros interinos,
pois já vinha exercendo essas funções o
juiz federal da Guanabara. Jorge Lafaie-
te, que substitui o Ministro Cunha Vas-
concelos, que se aposentou.

Igreja não se manifesta sobre a situação
O secretário-geral da Conferência

Nacional- do Bispes do Brasil, Dom Aluí-
sio Lorscheider, acha que a Igreja náo
deve se pronunciar sobre o afastamen-
to do Presidente Costa e Silva, porqueo memento atual, ao contrário do que
pensa parte do episcopado, pertence aos
políticos e militares responsáveis pelatranqüilidade do país.

Para Dom Aluísio Lorscheider, se-
gundo transpirou, o afastamento, pordoença; do Presidente da República, foi
um fato gerado pela sua enfermidade, e
náo um fato político provocado por ato
político. Acha o secretário-geral da CNBB
que a Igreja precisa saber conviver com
qualquer regime ou tipo de Governo, de-

pendendo disso o êxito do seu relacio-namento e da sua missão evangeliza-doía.
ANÁLISE

Além disso, conforme informou umfuncionário da CNBB, o que está emjego é um direito político, e não os di-reitos naturais por cuja preservação aIgreja tem lutado. Estes ultimes nãotendo sido feridos, transferem o prcble-ma para os militares e políticos. A CNBBmostra-se preocupada em resguardar adisciplina, lembrando que apenas seupresidente, Cardeal Agnelo Rossi alémaa assembléia do episcopado, tem con-dições de se pronunciar sóbre o assunto

De qualquer forma, os bispos deve-rão fazer uma análise da situação, cn-tre os dias 12 e 20 dêste mês, quandose reunirem no Convento do Osná.ul.,
ms Laranjeiras, para estudar as deci-
soes da X Assembléia-Gerál que se rea-lizou em São Paulo, recentemente. Areunião já estava convocada muito ante?do impedimento, por doença, do Presi-
dente da República, para tratar dos se-
guintes temas: plano pastoral para 1970:
noves estatutos da CNBB; programação
da próxima assembléia do episcopado:
contribuição do episcopado brasileiro ac
Sincdo dos Bispes, que se instala em
Roma, em meio dc 1970.

Arena carioca encaminha suas alas ao TRE
O presidente da Arena da Guana-bara. Deputado Lopo Coelho, encaminhou

ao TRE as atas das reuniões da Comis-
são Executiva partidária, nas quais ficou
decidido o registro das chapas 1 (enca-beoada pelo próprio presidente, candi-
dato â reeleição) e 2 (liderada pelo Sr.
Célio Borja, diretor da Carteira de Hi-
potecas da Caixa Econômica Federal).

— Minha missão se encerrou — de-
clarou ao JORNAL DO BRASIL o Depu-
tado Lopo Coelho, salientando que, cm-hora sem necessidade legal, a Comissão

Diretora arenista decidiu enviar ao TREos documentos de registro das chapas queserão levadas à escolha da convenção par-tularia a realizar-se no dia 14 no Pal-i-cio Tiradentes.

CORTESIA

Frisou que a comunicação feita aoTRE pela Arena estadual "é um gestode cortesia e uma homenagem à JustiçaEleitoral, que também deve manter-seinformada e cm condições de acompanhar

o desenrolar do processo de reestruturá-
ção dos Partidos."

O Deputado Nelson Carneiro, presi-dente do MDB carioca, convocou paraamanhã reunião dos vogais — entre os
quais o ex-Deputado Noronha Filho —
para examinar impugnação apresentada
contra o registro da chapa do Deputado
Erasmo Martins Pedro, que disputa o
Diretório Regional na convenção do dia
14. Impugnam a chapa única emedeblata
os Srs. Eurico dc Olivfiivs » .ir>i-m> fon-toura.
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Presidente conserva
boas perspectivas
de restabelecimento

A Secretaria de Imprensa da
Presidência da República dis-
tribuiu, ontem à noite, o bole-
tim médico emitido, às lOh, pe-
la equipe que cuida do Marc-
chal Costa e Silva, informando
que êle conservava "as pers-
pectivas favoráveis ontem (an-
teontem) anunciadas."

"Sua Excelência o Presidente
da República — diz o boletim
— passou bem a noite e hoje
pela manhã (ontem) s-su estado
clinico mantinha-se inalterado,
conservando as mesmas pers-
pectivas ontem anunciadas."
Assinam o boletim os Drs.
Abraão Akerman, Paulo Nie-
meyer, Mário Pinto de Miranda
e Hélcio Simões Gomes.

VOTOS DO CARDEAL

Torto Alegre (Sucursal) — O
Cardeal Dom Vicente Scherer
formulou votos de pronto res-
tabeleeimento d o Presidente
Costa c Silva, em predica feita
durante a missa vespertina que
rezou ontem na Catedral Me-
tropolitana, dentro d d progra-
ma comemorativo dr. Semana
da Pátria.

"Nossos ardentes votos sáo
para que o Presideotc Costa
c Silva possa brevenv.nte voltar
a governar a nação brasileira,
com o mesmo grande devota-
mento e êxito total como accn-
teceu i.té aqui", disse o prelado
gaúcho.

Assi; tiram à missa o Gover-
nador Peracchi Barcelos, o
comandante do III Exército,
General Garrastázu Mediei, o
presidente da Assembléia Lc-
gislativa, Deputado Otávio
Germano, e outras autoridades,

MENSAGENS

Dentre as mensagens d e
pronto restabelecimento rece-
biclas pelo Presidente Costa e
Silva, ontem, figuram: do Pre-
sidente Juán Carlos Onganía,
da Argentina; do Imperador
Hi.ohito, do Japão; do Presi-

dente Américo Tomás, de Por-
tugal; do Embaixador dos Pai-
ses-Baixos. Sr. Van Den Bran-
cller; do Governador do Ama-
zonas, Sr. Danilo Areosa; do
Presidente do . C h i 1 e, Sr.
Eduardo Frei; do presidente do
Senado, Sr. Gilberto Marinho;
do presidente da Ca m a r a,
Deputado José Bonifácio; do
presidente da Arena, Senador
Filinto Müller; dos Governado-
res João Agripino, da Paraíba;
Lourival Batista, de Sergipe, c
Alacid Nunes, do Pará; do Em-
baixador do Brasil na França,
Sr. Bilac Pinto; do Embaixador
do Peru, Sr. Júlio Doig; do
Embaixador da Iugoslávia, Sr.
Bogoljub Stojanovic: do prefei-
to de Itabira, SYDaniel Grisó-
lia; do Príncipe Akihito, do Ja-
pão; do Sr. Henrique La Roque;
do Sr. e Sra. Nei Braga; do
Deputado Antônio Alexandre;
do Sr. c Sra. Haroldo Valadão;
do Governador e Sra. Israel
Pinheiro; da Sra. Maria Apare-
cida Pedrossian; do Governador
e Sra. Nilo Coelho; do Marechal
Lindenberg e do Sr. e Sra. Lo-
manto Júnior.

OTIMISMO

O ambiente no Palácio das
Laranjeiras, com relação ao es-
tado dc saúde do Presidente
Costa e Silva, era ontem de
otimismo, tendo a própria Dona
Iolanda Costa c Silva dito aos
Jornalistas que "graças a Deus
ele está melhor."

Dcna Iolanda Costa e Silva
mostràva-se bem disposta e
checou a perguntar aos jerna-
listas, sorrindo, se estava dife-
rente, referindo-se a uma feto
publicada num dos jornais do
Rio, cuja legenda menciona seu
nome, quando na verdade quem
aparece c uma de suas irmãs.

¦Por duas vezes, Dona Iolanda
desceu ontem à tarde ao andar
térreo. Em ambas, respondeu
aos jornalistas, quando estes
perguntaram pela saúde d o
Presidente Costa e Silva.

Em i- r c s a r i a d o do I) V
quer Junta cm Brasília

_.rasília (Sucursal) — O
empresariado local está arti-
culando o envio ao Rio de uma
tíelègâoâòj para se avistar com
a Junta que dirige o país, mn-
nifestar-lhe seu apoio e pedir
que governe de Brasília, proce-
da à reforma constitucional e
decr-ate o fim do recesso do.
Congresso.

Tornando-se Brasília sede
apenas de um dos três Podêres
da República — o Judiciário
— o empresariado teme por seu
esvaziamento e que o prolon-
gamento da crise econômica
que afeta a cidade há alguns
meses acabe tomando aspectos
incontrolávcis.

ATITUDE EXPLICÁVEL
O presidente da Associação

Comercial de Brasília, Sr. Leo-
poldo Skorepa, no entanto,
considerou •'explicável" que os
três Ministros Militares quei-ram governar do Palácio das
Laranjeiras, pois eles "estão
ainda com seus Ministérios —
ou seja, seus aparelhos de tra-
br.lho — no Rio, portanto é
natural que fiquem lá."

Considera normal que o;
Ministros Militares permane->;am no Rio até que seus Mi-
nistérios se transfiram paraJrósiliâ, "o que está em vias
de acontecer, pois- as constru-
çôes militares na capital con-
tlnuam no mesmo ritmo dc
antes, 24 horas de trabalho pordia."

Não nega o Sr. Leopoldo
Sicor.pa que a decisão de go-
yérnar do Rio trará complica-
ções à vida da cidade, "mas
Brasilia já sofreu mais de um
impacto desse tipo e continua
a existir e a progredir dia a
dia."
A CRISE

— Uma crise . um periododifícil pelo qual se passa na
vida: mas, curta ou longa, passa.Ni entanto, se esta atingir uni
ponto critico, os responsáveis
pelo Governo terão que reagir,
acredito. Terão que abrir j nto
aos bancos créditos para a ci-
dacie ou tomar algum outro

tipo c"c providência. Seria tolice
pensar que os responsáveis dc-
sejam o mal de Brasília.

O Sr. Leopoldo Skorepa
acredita que os 3 mil membros
da Associação Comercial este-
jam "preocupados, mas não
aflitos. R.epito, êste não é o•'"•'.ciro iirpacto que Brasilia
sofre. Já vimos coisas seme-
.. .uas acontecerem tantas e
tantas vê__s,"
OS QUE VAO AO RIO

O envio de uma delegação
ao Rio está sendo cogitado pelo
mesmo grupo de empresários
que provocou há dias a renún-
cia dos 10 membros da Asso-
ciação Comercial, e que agora
afirma contar com apoio totai
da classe.

Esse grupo discordava do en
tão presidente da Associação,
Sr. Ildeu Valadares, que dispu-
tava com o prefeito Vadjõ
Gomide — a quem apoia —
o controle dos Diretórios mu-
nicipais da Arena. Com a crise
que instalaram na entidade, o
ex-presidente perdeu a disputa
politica.

Ontem à noite o grupo se
reuniu a fim de tratar da
composição de uma chapa para
concorrer à eleição da nova di-
retoria da Associação, dentro
de dois meses. Na ocasião, tra-
tou ainda da constituição ú.
delr-r-ão que se avistará co:
a Junta, o que deve ocorro,
denlro de uns 15 dias.
OS ARGUMENTOS

Falando em nome de seu
colegas dêsse grupo, o Sr. Mário
Augusto Curvelo disse existir

."iima compreensão por partedos empresários de Brasilia
quanto à posição tomada pelosi-.s i| .! ,,,j_ Militares, quen.o podiam agir de outra ma-
neira."

A delegação deve pedir aos
Ministros que "não cessem as
providencias para a transfe-
rência de órgãos federais paraa capital, que estavam em an-
demento per determinação c
vontade do Marechal Costa e
Silva, cm nome dc quem assu-
miram o poder."

Rosado tranqüiliza os
políticos fluminenses

Niterói (Sucursal) — O Ge-
neral Rubens Rosado, contra-
parente do Marechal Costa e
Silva, tranqüilizou, ontem, a
classe politica fluminense
quanto ao estado de saúde do
Presidente, revelando, nesta
capital, que êle estará recupe-
rado dentro de 15 dias.

Ao chegar à sede-da Delega-
cia Regional do Ministério do
Trabalho, para participar da
solenidade de posse de seu nôvo
delegado, o presidente da Em-
presa Brasileira de Correios c
Telégrafos foi logo cercado pe-los políticos da Arena, quedesejavam saber "novidades."

Segundo o General Rubens
Rosado, o Marechal Costa e
Silva foi colocado fora de peri-
go, porque pôde mobilizar, tão

logo começou a sentir os dis-
túrbios do sistema circulatório,
uma equipe médica de primeira
linha, O presidente da Empresa
de Correios e Telégrafos reco-
mondou aos membros da Arena
para continuarem os prepara-
tivos para a sua convenção re-
glonal, no próximo dia' 14 de
setembro, "porque a situação do
pais é normal."

— A Junta Governativa —
prosseguiu — integrada pelos
três Ministros militares, cumpre
um dever patriótico e dirige,
sem alterações em nenhum se-
tor, o programa revolucionário
traçado em 1964 pelo cx-Presi-
dente Castelo Branco e que foi
continuado pelo Presidente
Costa o Silva.

Assembléia ecarense
deseja pronta melhora

Fortaleza (Correspondente)
— A Assembléia Legislativa do
Ceará aprovou ontem p o í
unanimidade, com apenas uma
restrição parcial, um voto dc
pronto restabelecimento para o
Presidente Costa e Silva e de
solidariedade aos Ministros mi-
litares que agora governam o
pais.

O requerimento, de autoria
do Deputado Terrí.tocles de
Castro e Silva, sofreu apenas
a crítica do seu colega de ban-
cada Franklin Chaves — ambos
sáo da Arena — que disse dis-
cordar apenas da segunda par-te, por achar que o Presidente
deveria ter sido substituído
constitucionalmente pelo Vice-
Presidente Pedro Aleixo.

São Paulo (Sucursal) — A
Federação e Centro do Comer-
cio do Estado de São Pauio,
através de sua diretoria, enviou
o seguinte telegrama ao Maré-
chal Costa c Silva, oprimindo
o pesar de toda a classe co-
mercial e o desejo dc "pronto
restabelecimento":"Em nome do Centro e Fe.-
deração do Comércio do Estado
dc São Paulo, c meu próprio,
venho apresentar a V.Fxa. os
melhores vo os de pronto res-
tabeleeimento, confiando e m
Deus e certo dc que a oração
de todos os brasileiros contri-
buirá para a recuperação inte-
gral dc vossa saúde. Respeitosas
saudações, José Papa Júnior,
presidente."

Missas votivas serão
rezadas nas ea pi tais

Foi acertada ontem a reali-
Z"t.:ão de missas votivas pelarecuperação do Presidente
Costa e Silva nas capitais de
todes os Estados, durante a
audiência do Ministro Ivo Ar-
-tia com os presidentes das
Confederações Nacionais d a
Agi-iòulturà e das Trabalhado-
res na Agricultura.

No Rio, a missa será ecle-
brada sexta-feira, às 9 horas,
ha igreja de Nossa Senhora do
Bonsueesso, cm frente ao edi-
ficio do Ministério da Agricul-
tura.

As entidades que promoveram
o movimento, em comum acôr-

do com todos os órgãos ligados
ao setor agropecuário, inte-
grani, juntamente com a CNA
c a Contag, o Conselho de De-
.senvolvimento da Agricultura.
São a Associação Nacional de
Difusão de Adubos, Sindicato
Nacional da Industrio, de Tra-
tores c Caminhões, União Na-
cional das Associações de
Cooperativas, Alia.íina B"asil?i-
ra dc Cooperativas, Federação
das Associações de Engenheiros
Agrônomos do Brasil. Socicciaao
Brasileira de Medicina Vcteri-
nária c Conselho Federal de
Economistas Profissionais.

Planalto funciona mas
chefes estão ausentes

O Palácio do Planalto é hoje
apenas uma repartição pública,
já que dali se deslocaram tedos
os. centros de decisão politica
e administrativa. Os seus di-
versos setores continuam cn-
tretanto funcionando regular-
mente, embora alguns deles
ressentidos da ausência dos
seus principais titulares.

Na área civil, o funcionário
nais graduado que permanece
no Planalto é o Sr. Abílio Ma-
chado, subchefe da Casa Civi!
e a quem cabe substituir o Mi-
nistro Rcatíon Pacíhebo em todos

os seus afastamentos. Nas sub-
chefias militares há também
três subchefes dando anda-
mento a todos os assuntos
concernentes ao Exército, Ma-
rinha e Aeronáutica, além du
coronel Ariosvaldo Tavares, quevesponde pelo Gabinete Militar.

DECRETOS E MENSAGENS

Todos os decretos da Junt
. Governativa, embora assinados

no Rio, são enviados por malote
liara o Palácio do Planalto,
onde são revisados, numerados
e datados, antes de serem en-
caminhados ao Diário Oficia]
para publicação. Esta é uma
das atribuições da secretaria
administrativa, chefiada pei3r. José de Carvalho Oliveira.
Dali, os atos governamenta.'-
são fornecidos também à Se-
cretaria de Imprensa, para su
divulgação através dos repor
teres credenciados.

No dia de ontem, apenas a!
¦rumas informações relaciona-
das com a pessoa do Presidente
Costa e Silva foram distri-
buidas. A maioria delas era
mensagens de personalidades
estrangeiras expressando votos
pelo pronto estabelecimento
do Marechal. O Imperador Hi-
roito enviou uma mensagem
dando conta de sua "viva in-
quictude" desde o momento em
que recebeu a "má notícia" do
acidente circulatório que aco-

meteu o Chefe do Governo
brasileiro, enquanto telegrama
do Presidente Eduardo Frei di-
rigido diretamente ao Marechal
manifestava a consternação da
Governo e do povo chilenos.

A SEDE

Alguns funcionários catego-
rizados do Pa'ácio presidencial
procuraram reduzir as "suas
devidas proporções a versão de
que a sede do Governo volt tt
a ser o Rio. Com efeito, isto
está ocorrendo, mas apor "S
transitoriamente e, de certa
forma, de maneira apenas
simbólica, como tem acontecido
sempre que o Presidente da
República e seu Ministério se
instalaram para trabalhar 

' 
e-n

outras cidades. Porto Alc-.-e,
Curitiba. Florianópolis c outras
cidades jã tiveram êste privilé-
gio.

Adianta-se, nesta mesma li-•iha de definição, que a Bahia
deverá ser também, em futuro
próximo, a sedo do Governo
brasileiro, quando êste para lá

e transferir, conforme está
irogramado, para uma perma-
meia de sete dias.
A idéia de fixar o centro de-

sões do Governo cm cidades
o diferentes regiões do pais— explicava-se — é uma dire-

triz de Governo, e não uma
decisão decorrente de vontade
pessoal do Marechal Cesta e
Silva. Assim, a enfermidade do
Marechal não deverá afetar a
execução deste plano.

0 Grande Prêmio
da Independência

Está esperando por
você no

CENTRO LOTÉRICO
Travessa do Ouvidor, 9
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Coluna do Càstello

Revolução entrou
em nova etapa

Brasília (Sucursal) — Ainda que se
recupere rapidamente o Marechal Costa e
Silva e reassuma logo seu posto na Presi-
dència da República, continuarão afasta-
das a perder de vista as possibilidades de
reabertura política. A decisão tomada a 31
de agosto veio impedir que prosseguisse a
operação de retorno do Congresso, que se
realizava anteriormente com seu consenti-
mento e sob a chefia do Marechal-Presiãen-
te. O acidente de saúde que pôs têmpora-
riamente em inativiãade o Chefe do Govêr-
no colocou de repente as Forças Armadas
ante a iminência de uma reabertura poli-
tica sob controle civil, o que terá parecido
aos seus comandantes desaconselhável em
face da conjuntura que "visualizam."

Interrompeu-se portanto o processo, já
que o Marechal-Presidente, que lhe orde-
nava o ritmo e lhe traçava os limites,.per-
deu momentaneamente as condições de
conduzi-lo. Mesmo que volte logo o Chefe
do Governo, as dificuldades geradas pela
interrupção deverão se revelar em gmnde
parte irreversíveis de tal modo que novos
e mais exaustivos esforços se farão necessá-
rios para recompor o clima âe permissibili-
dade dos estudos para a normalização de-
mocrática.

A permanecer o quadro atual de pc-
der, que se declarou temporário, o mais
provável é que a Revolução brasileira te-
nha, no último episódio", transposto um
marco decisivo, alcançando uma nova eta-
pa, que a aproxima mais ainda da revolu-
ção argentina, posterior a ela, porém mais
radical nos seus processos.

Como se sabe, na Argentina o coman-
do militar revolucionário assumiu a total
responsabilidade pela condução dos nego-
cios públicos, cabendo-lhe inclusive indicar
os governantes. O General Onganía exer-
ce o Governo em nome e por delegação
desse comando. Entre nós, recoiistituiú-se
em agosto o alto escalão do movimento re-
volucionário, que, por decisão própria, afãs-
tou obstáculos constitucionais para assegu-
rar a presença do sistema revolucionário
no poder em face do impedimento tempo-
rário do Presidente.

Já não há, portanto, obstáculos e im-
possibilidades opostos à afirmação de um
movimento que não pretende abdicar do
controle que estabeleceu sobre os negócios
do Estado. A Revolução deixou claro mais
uma vez que a realização dos seus objeti-
vos finais está condicionada ao pleno con-
trôle do processo pelo tempo que julgarnecessário.

Quanto ao Congresso, a expectativa é
que nada lhe aconteça pròximamente, em-
bora se possa prever que, à míngua de es-
peranças, a representação passe do recesso
ao estado letárgico. Na Praça dos Três Po-
deres, nest-a cidade que sè tornou agora
apenas capital judiciária do país, permane-cerão como símbolos, ainda inteligíveis, a
concha que deveria abafar o murmúrio dos
anciãos e a bacia em que se animavam as
lavaãeiras cívicas de um velho regime. ¦ ¦

Esse é o panorama visto dos primeirosdias de setembro.

Carlos Càstello Branco

Ministros Militares assinam
13 decretos no segundo dia
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Trabalhador rural entra na
Previdência mediante prova
de continuidade no serviço

Técnicos trabalhistas informaram ontem que o
trabalhador rural poderá se integrar ao Plano Bási-
co de Previdência Social, para êle elaborado, median-
te a simples prova de prestação contínua de ser-
viço, na qualidade de empregado.

Explicaram que, comb a carência para a conces-
são de benefícios é de 12 meses — com exceção de
alguns casos — o INPS terá um ano para tomar as
providências necessárias ao bom funcionamento do
sistema. Medida paralela, já em estudos no Ministé-
rio do Trabalho, é a concessão da Carteira Profis-
sional para os trabalhadores rurais.
PROBI__EMÁTICA

Dizem os técnicos trabalhis-
tas responsáveis pela elabora-
ção do decreto-lei estendendo
a Previdência Social aos agri-
cultores que não desconhecem
os inúmeros problemas queen-
contrarão para a aplicação eíe-
Uva do novo plano. A resolu-
ção de levar o sistema, inicial-
mente, apenas aos trabalhado-
res em empresas fornecedoras
e produtoras de cana-de-açú-
car, é, segundo eles, uma pro-
va da precaução que cerca o
sistema.

Revelaram que para essa ex-
periência inicial a Secretaria
de Arrecadação e Fiscalização
do INPS fêz um levantamen-
to, em todo Brasil, da situação
desses empregados em empré-
sas fornecedoras e produtoras
de cana. Quanto à vinculação
dessas empresas ao sistema, o
problema não preocupa os téc-
nicos. Explicaram que o INPS
não irá atrás de uma por uma
para exigir o recolhimento da
contribuição de 4% por mês,
mas sim as empresas é que
deverão se interessar pelo pa-
gamento, pois o decreto-lei es-
tabeleceu o certificado de tre-

o JB
tem uma
agência em

Cascadura
para anúncios classificados
e assinaturas

Av. Suburbana, 10136 — Largo de Cascadura

Em seu segundo dia de tra-
bulho no Palácio das Laranjed-
ras, na qualidade de substitu-
tos temporários do Presidente
Costa e Silva, os três Minis-
tros Militares assinaram ontem
13 decretos-leis e um ato
complementar, além de despa-
char com os Ministros Mário
Andreazza e Gama e Silva.

Entre os decretos-leis assina-
dos estão o que autoriza o Po-
der Executivo a abnir ao Minis-
tério da Educação e Cultura,
em favor da Secretarla-Geral,
o crédito especial de NCr$
122 000,00 para atender às des-
pesas necessárias à realização
da Feira Nacional de Ciências.

Outro decreto-lei abrs ao
Ministério do Interior, "em

favor do Território Federal de
Rondônia, o crédito suplemen-
tar de NCr$ 429 390,40 para re-
forço de dotação consignada
no vigente Orçamento."

Outros três decretos dispõem¦ sobre a proflssõo de atuário,
sabre os prograriias ediucacio-
nais nos Territórios e frontei-
ras e sobre a remessa de obras
impressas ao Instituto Nacio- ¦
nal do Livro.

Foi assinado ainda decreto'que. abre "ao Ministério das
Minas e Energia, em favor da
Inspetoria-Geral de Finanças,
o crédito suplementar de NCrS
150 000,00 para o reforço de
dotação consignada no vigen-
te Orçamento."'

Dois outros são de nomea-

ção, um dos quais nomeando
diretor da Divisão de índices
de Preços ao Consumidor, do
Departamento Nacional de Sa-
lárlo do Ministério do Traba-
lho, o Sr. Newton Seixas Nec-
chi.

Também ontem, o Sr. Mar-
ceio Pereira Duarte Gulma-
rães foi aposentado, através de
decreto, 'Mos cargos que ocupa
na administração direta ou in-
direta da União, Estados, Dis-
trlto Federal, Territórios ou
Municípios, com os proventos
proporcionais ao tempo de ser-
viço."

O. Sr. Orlando Samápio da
Silva também foi aposentado

por decreto dos cargos públicos
que ocupa e com proventos
proporcionais ao tempo de ser-
viço. Outro decreto acrescen-
tou item ao Artigo 2.° da Lei
n.° 1046, de 2 de janeiro de
1950, e um último nomeia o
Sr. Osman Hora Fontes, para,
como representante do Govêr-
no do Estado de Sergipe, exer-
cer por seis anos, o mandato
de membro do conselho dire-
tor da Fundação Universitária
de Sergipe, vago em virtude do
término do mandato do profes-
sor Carlos Alberto de Barros
Sampaio.

Ato isenta Rede Ferroviária de impostos
Os Ministros Militares que

substituem o Presidente Costa
e Silva durante o seu impedi-
mento baixaram ontem o Ato
Complementar n.° 63, que isen-
ta a Rede Ferroviária Federal
e suas subsidiárias de paga-
mento dos impostos de trans-
missão de bens imóveis e can-
cela debites fiscais da Rede
resultantes de processos judi-
ciais ou administrativos.

Segundo o Ato Complemen-
tar 1..° 63 a Rede Ferroviária
Federal e suas subsidiárias fi-
carão isentas de pagamento dos
impostos de transmissão de

bens imóveis e de direitos a
eles relativos "enquanto sub-
vencionadas pelo Tesouro Na-
cional."

O ATO

Ê o seguinte o Ato Comple-
mentar baixado ontem pelosMinistros militares:

Os Ministros da Marinha de
Guerra, do Exército e da Ae-
ronáutica Militar, usando das
atribuições que ilies confere o
Artigo 1.° do Ato Institucional
n.° 12, de 31 de agosto de
1969, combinado com o S 1.°

do Artigo 2.° e o Artigo 9.°
do Ato Institucional n.° 5, de
13 de dezembro de 1968, e ten-
do em vista o disposto no §
2.° do Artigo 20 da Constitui-
ção, resolvem baixar o seguinte
Ato Complementar n.° 63:"Art. 1.°. A Rede Ferrovia-
ria Federal S. A. e suas subsi-
diárias; enquanto subvenciona-
das polo Tesouro Nacional, fi-
cam isentas do pagamento dos
impostos de transmissão de
bens imóveis e de direitos a
eles relativos, sobre a proprie-dade predial e territorial urba-
na e sobre serviços de qualquer

natureza, cancelados quaisquer
débitos fiscais, inclusive mui-
tas, existentes à data deste Ato
Complementar resultantes de
processos judiciais ou adminis-
trativos, ainda que já definiu-
vãmente julgados.

Art. 2.° Ficam ratificados o
Decreto-Lei n.° 668 de 3 de ju-lho de 1969 e o Decreto-Lei n.°
756, de 11 de agosto de 1969.

Art. 3.» Este Ato Comple-
mentar entrará em vigor na
data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em con-
trário."

Projeto vai alterar a Lei do Inquilinato
A Junta Governativa deverá

receber nos próximos dias um
projeto de alteração da Lei do
Inquilinato,' elaborado no Mi-
nistério da Justiça pelo desem-
bargador Luis Antônio de An-
drade, e que, sem modificar o
sistema vigente, vai provocar o
descongestionamento do Judi.

ciário, reduzindo ã metade o
número das ações de despejo.

O projeto dá aos inquilinos
prazos amplos para a deso-
cupação dos imóveis alugados,
quando forem solicitados pelos
proprietários a se mudarem,
evitando, com isso, que as ações
sejam contestadas em juízo só
para ganhar tempo enquanto

uma nova moradia é procura-da.

PRAZO MAIOR
Se a proposta fôr aceita pelaJunta Governativa, o inquilino,

chamado à Justiça para deso-
cupar o imóvel, pode concordar
com o pedido do senhorio e fi-

car mais seis meses morando
no mesmo local. As notificações
prévias, com prazo de 90 dias
para a mudança, serão aboli-
das. Em compensação, os in-
quilinos ganharão quatro meses
para sair do imóvel, no caso de
a sentença do juiz julgar pro-cedente a ação de despejo an-
tes contestada.

gularidode de situação com a
Previdência Social, sem o quala empresa terá dificuldade em
suas transações.

EXTENSÃO

O3 técnicos trabalhistas re-
conhecem que diversas etapas
ainda terão de ser cumpridas
para que todos os empregados
rurais sejam integrados na
Previdência Social. Sabem, que,
pelo menos a curto prazo, não
será resolvida a situação
dos trabalhadores avulsos, que
prestam serviço por empreita-
da, contratados por interme-
diários, que, em São Paulo, le-
vam o nome de gato. A situa-
ção dos avulsos, segundo os
técnicos trabalhistas, aparece
não só em São Paulo, como
no Estado do Rio, e em quase
todo o Nordeste.

A primeira medida que está
sendo cogitada no Ministério
do Trabalho, e que viria co-
laborar para a aplicação do
Plano Básico, seria a exten-
são da Carteira Profissional ao
homem do campo. Isto, entre-
tanto, já consta do Estatuto do
Trabalhador Rural (Artigo 11),
mas nunca foi aplicado.

Exoneração de Mastrocola já era esperada
São Paulo (Sucursal) — A

exoneração do presidente da
Oaixa Econômica Federal de
São Paulo, Sr. Antônio Mastro-
cola, apenas coincidiu em ser
o primeiro ato da Junta queresponde pelo Governo no im-
pedimento do Presidente Costa
e Silva, pois deveria normal-
mente ser assinada pelo pró-
prio Presidente, na última sex-
ta-feira.

O Sr. Antônio Mastrocola já
tinha conhecimento de sua
exoneração, e terça-feira da se-
mana passada, em São José
dos Campos, anunciou o fato
publicamente para 156 pessoas,
em um Jantar em sua homena-
gem, quando se queixou da fal-
ta de carinho do Presidente e
do Ministro Delfim Neto, para

com a, sua administração,
Segundo depoimento de pes-

soas que compareceram ao jan-
tar de terça-feira da semana
passada em São José dos Cam-
pos, o Sr. Antônio Mastrocola,
aparentemente excedido, che-
gou a ler uma relação de mem-
bros de uma familia — Ramon
— que movimentam em bühe-

tes NCr$ 60 mil mensais.
Contudo, segundo fontes go-

vernamentais paulistas, a de-
missão do Sr. Mastrocola foi
uma medida rotineira que de-
monstra a flexibilidade e o re-
conhecimento do Ministro Del-
fim Neto para erros porventu-
ra cometidos.
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A Propaganda é uma arma poderosa. .E o Brasil sabe usá-la. Para construir seu próprio futuro.Para destruir todos os obstáculos ao desenvolvimento.
A Associação Brasileira de Propaganda está armada
até os dentes.
Com idéias.
Nosso poder de fogo está na ponta do lápis.
Com idéias, ampliam-se mercados, garante-se o consumo,
combate-se o pessimismo.
A boa idéia é fogo.
Estamos na Semana da Pátria. É a melhor oportunidade
para reafirmarmos nossa disposição de luta.
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Departamento de Estado diz 1

que EUA não lançam questão
do reconhecimento da Junta

Washington (AFP-UPI-JB) — O Departamento
de Estado anunciou ontem que a questão do reconhe-
cimento diplomático do Governo provisório instala-
do no Brasil não será levantada pelos Estados Uni-
dos nas atuais circunstâncias.

Através do seu porta-voz Robert J. McCloskey, o
Departamento de Estado divulgou que, com base no
Ato Institucional n.o 12, os Estados Unidos consi-
deram que a junta está no poder temporariamente,
durante a doença do Presidente Costa e Silva.
POSIÇÃO

McCloskey disse que os Es-
tados Unidos entendem que o
Presidente Costa e Silva íreas-
sumirá suas plenas responsa-
bilidades logo que se recupe-
rar do insulto neuro-circulató-
rio que sofreu no último fim
de semana.

Disse McOloskey:
Estamos enfrentando os

fatos como eles são e não de-
sejamos ir além disso.

NO URUGUAI

Montevidéu — O jornal El
Dia, em sua coluna intitulada
"Ecos", faz referência à Junta
que assumiu o poder no Brasil
por causa da doença do Presi-
dente Costa e Silva.

Diz em parte o comentário:
"A situação política do Bra-

sil não permite fazer previsões.
Porém isso mão. deve impedir
que expressemos os mais fer-
vorosos votos por regresso à
normalidade democrática, que
permita aos brasileiros convi-
ver e progredir em liberdade,
desenvolvendo es gigamtesoas
possibilidades nesse 'ípaís do
futuro" que cantam Stefam
Zweig."

Na Argentina
Buenos Aires — A Argenti-

na acompanha de perto a si-
tuação brasileira, apôs a subs-
tituição do Presidente Costa e
Silva pelos Ministros das Fôr-
ças Armadas por motivo de do-
ença.

A Chancelaria segue aten-
tamente os acontecimentos e
está em contínuo contato com
nossa Embaixada no Rio de Ja-
neiro — disse o Ministro do
Exterior, Juan M. Martin.

Na Venezuela
Caracas — O Ministro das

Relações Exteriores, Aristides
Calvani, declarou que não há
mudança alguma nas relações
entre o Brasil e a Venezuela

ABP Associação Brasileira de Propaganda

em conseqüência dos aconteci-
mentos relacionados com o im-
pedimento do Presidente Costa
e Silva.

O secretário-geral da Pre-
sldêncla, Luis Alberto Macha-
do, declarou que o Governo da
Venezuela "observa atentamen-
te e acompanha de perto" o
desenrolar dos acontecimentos
no Brasil.

Fazemos votos — disse de-
pois — para que o Presidente
e todo o sistema entrem em
completa normalidade.

Na Colômbia 1Bogotá, — Todos os jornais
colombianos dão longas notí-
cias sobre a embolia cerebral , 1
que atacou o Marechal Costa •
Silva e obrigou a, sua substi-
tuiçáo.

Ainda não íoi publicado ne-
nlium editorial sobre a nova
situação criada no Brasil, mas
o afastamento de Costa e Sil-
va foi noticiado com grandes
títulos na primeira página dos
jornais nacionais.

Na Bolívia

La Paz — O Presidente boli-
viano, Luis Adolfo Siles Sali-
nas, declarou que a situação
que surgiu no Brasil com a
doença do Marechal Costa e
Silva vai ser submetida a con-
sultas com o Gabinete e a
Chancelaria.

Sobre o reconhecimento do j,
novo Governo, o Chanceler
Gustavo Medeiros Querejazu
declarou:

Esse problema não existe,
porque o Presiütente do Brasil
está doente e não deixou o car-
go. A situação é provisória.

Em outros níveis oficiais não
houve reação alguma. A im-
prensa limitou-se a dar ampla \, ,
cobertura às notícias proce- f
dentes do Brasil. «sfe

Justiça cearense pede
licença para processar
dois deputados estaduais

Fortaleza (Correspondente) — A Assembléia
Legislativa do Estado recebeu ontem pedido do juiz
da 7a. Vara Criminal e do juiz da cidade de Sobral,
para processar, respectivamente, os Deputados José
de Figueiredo Correia e Joaquim Barreto, o primeiro
da Arena e o outro do MDB.

O Deputado Figueiredo Correia está sendo acusa-
do de haver agredido no interior da Assembléia o
Corregedor-Geral da Polícia, Sr. Ubiratan Borges,
que era acusado pelo parlamentar de haver tortu-
rado um seu genro, que fora preso por estar envol-
vido com ladrões de automóveis.
FOGOS E EXPLOSIVOS

Quanto ao Deputado Joaquim
Barreto, este foi denunciado à
Justiça sob a acusação de ven-
der armas e munições ilegal-
mente na firma F. Chagas
Barreto, da qual é sócio, na ci-
dade de Sobral, onde é inte-
grante do grupo político que

obedece â orientação do ex^
Prefeito Cesário Barreto.

O presidente da Assembléia,
Deputado Claudino Sales, pro-
videuciou a distribuição dos
pedidos às comissões, esperandd
que sejam ambos postos em vo-
tação na próxima semana. A
tendência geral dos deputados
é a de conceder as licenças.

Ceará venderá seus papéis
visando a pôr em dia o
pagamento dos servidores

Fortaleza (Correspondente) —• Para pôr em dia •
as suas finanças e atualizar o pagamento do funcio-
nalismo, o Govêmo do Estado colocará à venda ações
que possui de sociedades de economia mista e em-
presas estatais, esperando apurar NCrS 20 milhõe*
com a operação.

Segundo o Governador Plácido Castelo, a me-
dida a ser tomada é a mesma já adotada por outros
Estados. Acrescentou que terá o apoio necessário da
Assembléia Legislativa para a aprovação de sua men-
sagem, que deverá ser encaminhada ainda hoje. O
assunto vem sendo estudado com cautela pelos téc-
nicos do Governo, para evitar problemas na Bolsa,
com a baixa de cotações.

<BS_*

A OPERAÇÃO

Somente da Petrobrás o Gr
¦vêrno"do Ceará possui cerca de
NCr$ 20 milhões em ações,
além de títulos da Companhia
de Eletrificação Centro-Nor-
te, da Companhia Nordeste de
Eletrificação de Fortaleza, en-
tre outras empresas. Comenta-
se que o Estado venderá as
ações dos empresas onde não
tenha o controle acionário. En-

tretanto, poderá negociar as
ações, quando tiver mais de
Sl1". dos títulos, ficando com
ó necessário apenas para maci-
ter a maioria. As ações serão
colocadas à venda aos poucos,
para não haver uma baixa iãs
cotações, o que prejudicaria

•bastante a operação do Go- •
vérno. Informa-se que o Esta-
do não venderá todas as aa
ações que possui da Petrobrás,

. que chegam a 12 milhões.
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Diretoria inaugura barraca
10 dias antes da abertura
da IX Feira da Providência

Com 10 dias de antecedência, a diretoria da IX
Feira da Providência inaugurou às 17 horas de on-
tem a sua barraca, que vai atender às dificuldadea
que poderão surgir na montagem dos stands dos 21
Estados brasileiros e 30 países que participarão da
Feira.

A barraca, que está dividida em sete setores, foi
instalada pelo diretor do Banco da Providência, mon-
senhor Francisco Pinto, e pelo diretor da Comissão
Executiva, Almirante Joaquim Américo Lôbo. Na
ocasião, foi prestada uma homenagem à impren-
sa. A Feira será inaugurada no dia 12, às 17 horas,
pelo Governador Negrão de Lima.

A MINIATURA DE UM PAÍS

responsabilidade:
• Além de prestar informações

ros interessados, a barraca da
direção deverá ainda controlar
as mercadorias que chegarão
para serem, vendidas na Feira
da Providência. Seus sete seto-
res são: Direção, Informações,
Relações Públicas; Secretaria,
Comissão Promocional, Comis-
são de Participantes e Comis-
são Econômica.

A direção da Feira acredita
que este ano será batido o re-
corde de público, que deverá
alcançar 1 milhão. No ano pas-
sado, 600 mil pessoas visitaram
a Feira.

O setor de Relações Públicas
Informou que provavelmente as
mercadorias deverão se esgotar
no segundo dia da Feira, pois
serão vendidos nas barracas
artigos mais modernos.
INAUGURAÇÃO

Durante a inauguração da
barraca da diretoria, mouse-
nhor Francisco Pinto esclareceu
que este ano o Banco da Pro-
vidência tentará obter u m a
renda que possa melhorar a si-
tuação das pessoas necessitadas
que estão ligadas à entidade.

> Ressaltou que também o local
.escolhido para a realização da
Feira — a Lagoa, desde o Clube
Piraquê até a' Hípica — foi
o mais indicado, porque era à
beira de água que Jesus falava
aos discípulos.

Agradeceu, em seguida, a co-
bertura da imprensa desde a
realização da I Feira, em 1961.

O Almirante Joaquim Lôbo
disse que a diretoria da Feira
prelende que esta seja a "me-
lhor e mais rendosa dos últimos
anos."
DESFILE

A IX Feira da Providência
íerá inaugurada pelo Gover-

nador Negrão de Lima, em
frente à igreja de São José
da Lagoa, em um palanque
armado no local.

Na ocasião haverá um desfile
com as delegações das barracas
da Feira — 30 internacionais,
21 brasileiras e três de'compa-
nhias de aviação — além de
representantes de colégios ca-
riocas.

Em seguida será feito o lias-
teamento das bandeiras dos
países participantes e somente
às 18 horas se iniciarão as
vendas de mercadorias. -
MERCADORIAS

As barracas estaduais vende-
rão comidas típicas, como su-
rum, acarajé, pato ao tucupij
tacaca, pamonha, passoca, sa-
rapatel, chucrute, manuè, pira-
rucu, caruru, maniçòba, açaí,
matrihchâÒ, polenta.

Entre os produtos que serão
vendidos nas 30 barracas da
parte internacional estão cd-
midas e bebidas típicas, roupas,
calçados, pratarias, souvenirs,
meias, seda, artesanato, per-
fumes e calças Levy's.

A barraca de Minas, que rie-
verá surpreender o público pela
sua beleza e funcionalidade, foi
projetada por Oscar Niemeyer.
A construção é de Carvalho
Hosken S.A.

O setor da Guanabara com
16 barracas venderá ainda
roupas modernas, artesanato,
tapeçaria, balas, doces e jogos.

O setor Umuarama estará
representado por mais de 10
colégios do Rio e no setor de
diversos será encontrada toda
espécie de mercadoria.

Entre os sorteios estão os de
três apartamentos, um Opala,
dois Corcéis, um Volkswagen e
quatro Volkswagen Sedan.
Todos serão sorteados pela Lo-
teria Federal; no dia 20.

Geotécnica inicia obras no
morro do Campinlio visando
a dinamitar as duas pedras

O Instituto de Geotécnica iniciou ontem a con-tenção da encosta do morro do Campinho, com a es-cavação de uma vala'para abrigar algumas lascasde duas pedras de mais de 300 toneladas, que amea-cavam nove barracos, e por isto serão dinamitadas
a fogo lento (pequenas explosões).

Os barracos já foram reconstruídos pelos mora-dores em locais seguros, determinados pelos enae-nheiros do Instituto de Geotécnica, na própria fa-vela, Hoje as pedras começarão a ser furadas commarteletes, a fim de prepará-las para a dinamita-cão, que começará na sexta-feira. O serviço deveráficar concluído em 15 dias.
NÚMEROS DO PERIGO

O morro do Campinho teu.
mais de 200 pedras perigosas,
quase todas numeradas peloInstituto de Geotécnica. As
duas mais perigosas, pois
ameaçavam diretamente os
barracos, são a 161 e a 163,
pesando mais de 300 toneladas.

Os trabalhos de esfacela-
mento destas pedras foram
iniciados com um atraso de 10
dias em relação ao prazo pre-
visto, porque o Estado não dis-
punha de casas, nos conjuntos
populares, para alojar as nove
famílias ameaçadas, que tam-
bem se recusaram a Ir parao Albergue da Boa Vontade
enquanto fossem feitas a s
obras.

A Secretaria de Serviços So-
ciais resolveu o problema com
uma solução nova: permitir aos
moradores a reconstrução dos
barracos cm local seguro, na

própria favela. Os moradores
reclamaram, alegando que as
tábuas dos barracos estavam
podres e impediriam a sua re-
construção, mas todos acaba-
ram refazendo os barracos a
poucos metros da antiga loca-
lização.

A Secretaria de Serviços So-
ciais garante que os favelados
poderão voltar a morar nos lo-
cais antigos tão logo as obras
estejam concluídas, pois náo
está programada n e n h u m a
remoção de moradores do Cam-
pinho.

Nas próximas semanas deverá
começar a dínamltação de ou-
trás pedras do morro do Cam-
pinho, considerado uma das
encostas mais perigosas do Es-
tado, onde vivem cerca de 200
famílias. O Instituto de Geo-
técnica resolveu apenas dar
prioridade às pedras 161 e 163
em razão do perigo iminente
para os nove barracos.

Sursan envia ofício à
Caeex a fim de importar
estações de tratamento

A Sursan enviará hoje à Cacex o ofício que re-cebeu do Sindicato das Indústrias de Máquinas deSao Paulo, informando que naquele Estado não exis-tem fabricas capazes de construir as sete estaçõescompactas de tratamento. O Departamento de'Sa-neamento pretende importar o material da In<"ia-terra, para beneficiar as redes de essçotos da ZonaNorte.
O equipamento seria adquirido com emprésti-mo do grupo Rotschild — o mesmo que financiaráa ponte Rio—Niterói — mas os próprios fabrican-tes ofereceram melhores vantagens, financiando 80%da transação. A Sursan aceitou esta proposta e es-pera que o financiamento para saneamento do BNHcomplete os 20% restantes.

TRANSFORMAÇÃO TOTAL

As estações compactas de tra-
tamento apresentam a vanta-
gem de instalação rápida, não
necessitando de obras especiais.
Segundo os técnicos do Depav-
tamento de Saneamento, sãoideais para regiões onde exis-
tam pequenas redes de esgotes,
pois em pouco tempo o pro-blema fica resolvido.

Mais tarde, com o cresci-
mento da rede e da populaçãolocal, elas poderão funcionar
como reforço de qualquer sls-
tema que vier a ser implantado.
Uma estação tem capacidade
para beneficiar 35 mil pessoas.

— Cada estação provoca umaredução de -95% na demanda
biológica de oxigênio, isto querdizer que transforma a águados esgotos quase em potável— disse o diretor interino doDepartamento de Saneamento,
engenheiro Jorge França.

Uma das estações será utili-zada para sanem- a área daBarra da Tijuca onde funcio-
nara a Expo-72. Duas outrrs
serão aplicadas em Jacarepa-
guá, enquanto as demais vão
ser divididas pelas bacias dosrios Acari c das Pedras. Oequipamento custará cerca deNCrs 3 milhões, estando pre-vista para novembro sua che-
gada ao Brasil.
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il península ãe Itapeba tem 47 hectares e se assemelha ao mapa âo Brasil

Mostra dos Estados poderá
ser na península de Itapeba

A península de Itapeba, ao lado do Au-
tódromo do Rio, é a região escolhida para
a instalação da Feira Permanente dos Es-
táciõs, de acordo com o plano urbanístico
da Barra da Tijuca, hias a área, com 468
mil metros quadrados, terá de ser desapro-
priada pelo Estado, segundo afirmou on-
tem o presidente da CEPE-4. Sr. Carlos de
Laet.

O urbanista Lúcio Costa, autor do
plnno-pilòto para urbanização da baixada
compreendida entre a Barra da Tijuca, o
Pontal cie Sernambetiba e Jacarepaguá, o
presidente do grupo de trabalho encarre-
gado da urbanização, engenheiro Segadas
Viana, além do presidente da CEPE-4, tra-
taram do detalhamento da região, conside-
rada "ideal" para o empreendimento.

Região ideal

O presidente da Comissão Especial de-
Projetos Especíl'icos-4, Sr. Carlos do Laet,
considera a península de Itapeba uma ro-
gião ideal para se instalar a Feira Per-
manente dos Estados.

— Sua conformação geográfica — disse
— aproxima-se bastante do formato do
Brasil, o que facilitaria à distribuição das
áreas aos Estados brasileiros.

Cada Estado, segundo o Sr. Caries Laet,
adquiriria uma parte da península e ai ins-
talaria o que tem de mais típico: sua ca-
pitai poderia ser lembrada através de uma
rua, de um prédio importante ou qualquer
outro ponto marcante. Além disse aspecto
típico, seriam servidas comidas típicas em
cada setor.

Mas o que marcaria a Feira Permancn-
te dos Estados e que fatalmente se tradu-
ziria numa atração constante seria a in-
dústria c a produção agrícola de cada re-

gião brasileira, além do folc.ore, .segundo
o presidente da CEPE-4.

O Sr. Carlos de Laet disse que o Gover-
nador Negrão de Lima já se pronunciou fa-
vorávcl ao empreendimento, pois se consti-
tuirá num importante fator cie integração
da região.

I) apropriação
O presidente do grupo de trabalho de

urbanização da Barra, engenheiro Segadas
Viana, ficou encarregado cia questão da
desapropriação da^ãrea, de propriedade da
firma Caledônia, Empreendimentos Indus-
triais e Comerciais, ou saber quais são as
opções do Estado em relação a outras
áreas, também localizadas na Baixada de
Jacarepaguá.

Uma dessas áreas, onde localiza-se a
reseravá biológica do Estado, pjc.-srá ter
uma opção, caso o Estado decida pela
não aquisição cios 463 mu metros quadra-
dos da península de Itapeba. Esta área, se-
gundo acrescenta o Sr. Carlos de Laet, tem
a vantagem de não precisar de aterro para
a realização da Feira Permanente dos Es-
lados e por dispor de uma intraestrutura
razoável e várias vias de acesso, as mesmas
que atendem o Autódromo do Rio.

Mas, as alternativas do Eítado quanto à
região, segundo o Sr. Carlos de Laet, não são
diiiceis de ser encontradas, uma vez que-
se trata de um projeto a que certamente o
Governo federal poderá dar sua contri-
buieão. através dos Ministérios da Indús-
tria e do Comércio e Planejamento, além
de outros.

Mesmo que opte pela desapropriação, o
Estado ira ressarcir-se dos gastos iniciais,
uma vez que os Estados adquirirão as áreas
o-.de montarão suas exposições permanen-
tes, segundo o Sr. Carlos de Laet.

Dono da península nada sabe
O presidente da firma Construtora Calcdò-

nia. Sr. Jcsé Eugênio Müller Filho, disse on-
tem desconhecer ainda as pretensões do Es a-
cio quanto à região da península cl.. Itapeba.
e que es.ão em fase de conclusão 03 estudos
pára a implantação, no local, cie v.m Centro
Turístico e cie Diver. ões

— Só soube que a região .seria destinada
a Exposição Permanente dos Estados; através
da publicação do plano-pilóto de urbanização
ria Barra O Sr. Müller Filho acrescentou que
a sua empresa é proprietária daquela área des-
de 1892, segundo escritura definitiva c regis-
trada. /

Cenlro turístico
Antes de pensar em instalar na península

de Itapeba um Centro Turístico e de Diver-
soes, o presidente da Caledônia havia cogitado
de ciividii-Ni área em 320 lotes, cuja venda aju-
ciaria na conclusão das obras do Autódromo
da R;o.

Sevmvdo o Sr. Müller Filho, "em 11 'de ou-
t.ubro de 19ÜÍ5. fomos surpreendidos pelo De-
cretp 1144, que trata da urbanização da bai-
xada compreendida entre a Barra da Tijuca,
o pontal rie Sernambetiba e Jacarepaguá."
Embora fosse uma louvável medida, sob todos
os avpectos, contribuiu para que ficassem sus-
petvos todos os licenciamentos naquela região.

Lago após a instalação do Grupo de Tra-
baiho para a urbanização da região, ã firma
enviou expediente sobre o que pretendia reali-
zar naquela área em termos de empreendimen-
to residencial, bem como demonstrou ser pro-
prieiária legítima daquelas terras desde 1892.

Na opinião do presidente da Caledônia,
alem da instalação da Feira Permanente dos
E_t_ido.s, é necessária a criação de atividades

comolcmentares. "pois ela por si só não será
um 

"ponto 
constante cie atração "

Segundo o projeto em estudo, deverá ser
inst:tla:lo um parque de diversões Uipo Disnci-
láridia, guardadas as proporções), divertimen-'tos aquáticos, motéis, bares, restaurantes e ci-
nema ao ar livre.

Localização
A península de Itapeba está situada junto

ao Aiitódromo do Rio, tendo 1400 metros de
frente para a lagoa de Jacarepaguá. Encon-
tra-se numa região eqüidistante das Zonas Nor-
t-3 e Sul, servida por estradas asfaltadas ou em
íase de asíaltamento.

Justificando a criação do Centro Turístico
e de Diversões nesta área, o Sr. José Eugênio
Müller Filho disse que a .uma distância de 20
minutos, em direção à Zona Norte, encontra-se
uma popu.laçáo de 1 800 mil habitantes e, a 20
minutos, em relação à Zona Sul, existe uma
população de 1 500 mil habitantes que utilizará
o CTD'.

Segundo o Sr. Müller Filho, a península
encontra-se no centro de quatro vias: Rio—
Santos (BR-101); Vias 11, 9 e 5. Disse que a
Rio—Santos já está asfaltada até o canal rie
Sernambetiba; Via 11, que liga a Zona Norte
á praia, em asíaltamento; Vias 5 e 9, já aber-
Ias e estarão asfaltadas até o final do ano.

A área total da península — 935 mil me-
tros quadrados — foi desmembrada em dois
lotes. Num deles localiza-se o Autódromo do
Rio, com 467 mil metros quadrados, integrado
no plano-pilôto do urbanista Lúcio Costa; o
lote 2 compreende a área 43 do plano do
urbanista, onde foi localizada a Feira Perma-
nente dos Estados

Grupo executa o detalhamento
O escritório técnico do Grupo de Trabalho

da Barra da Tijuca deverá terminar amanhã
a descrição detalhada dos limites da área
abrangida pelo pinr.o-pilôto de Lúcio Costa.

A descrição dos limites, elaborada pelo es-
critqrio técnico. íoi aprovada ontem, com pe-
quenas .alterações, pelo conselho consultivo do
Gruoo de Trabalho. Ficou determinado que toda
a área de Jacarepaguá já urbanizada, próxima
á Cida:ie de Deus, não integrará a área do
pln-no-pilôto, e os imóveis ali situados não pre-
cisarão, porlan.o, se reger pc'.a sua legislação
especifica.

Confusão .
A área urbanizada nas proximidades da Ci-

iade de Deus era a que estava provocando
naior confusão entre os moradores e os técnicos
lo Estado, pois ninguém sabia os limites exa-
tos do plano na região-

O escritório técnico resolveu então elabo-
rar uma descrição detalhada dos limites da
área, que foi submetida ontem à apreciação
do urbanista Lúcio Costa e do conselho con-
sultivo. O urbanista ponderou que as limites
fixados deveriam sofrer algumas alterações, pa-
ra definir melhor a área planejada, e a sua
o;.inião foi logo encampada por todos os mem-
bros.

O limite aprovado na área próxima à Ci-
dade de Deus é o formado pelas linhas das es-
tradas dos Bandeirantes, da Caieira c do En-
genho D'Agua. Toda a área ao Norte destas

estradas não ficará sujeita à legislação do pia-
no-pilóto.

Em linhas gerais os limites restantes são
as vertentes do maciço da Tijuca, do lado da
Baixada de Jacarepaguá, até a altura de 100
metros; A descrição exala dos limites, no eri-
tanio, só ficará pronta amanhã.

Na agencia da reunião de ontem do conse-
lho consultivo ceaistava também a aprovação de
normas a que ficarão sujeitos os imóveis náo
situados na Barra da Tijuca ou no Recreio cios
Bandeirantes, as duas áreas extremas da Bai-
xada. O assunto foi deixado, no entanto, para
a próxima reunião semanal, na terça-feira.

Feira pcrmanenlc

Na reunião de ontem do conselho consulti-
vo do Grupo de Trabalho da Baixada, ficou
decidido também que a feira permanente dos
Estados poderá ser instalada em outro local,
a ser ainda escolhido, se o proprietário da área
antes programada — uma península ao lado
do autódromo — não se dispuser a cedê-la ao
Estado'.

A feira permanente dos Estados é uma an-
tlga idéia de um dos membros do conselho, o
Sr. Carlos de Laet, e funcionaria como uma
Expo em nível nacional. Teria fins comerciais
c turísticos, funcionando como uma vitrina per-
manente dos melhores produtos que os Estados
teriam a oferecer. A idéia já foi aprovada por
Lúcio Costa.

Detran fará
hoje lista
do leilão

O Detran deverá enviar hoje
à Procuradoria-Gcral do Estado
a relação dos primeiros carros
a serem leiloados, por excesso

. de permanência nos depósitos,
e.o comandante Celso1 Franco

; estabeleceu as exigências parai á retirada dos veiculos aprecn-
didos, retidos ou removidos.

O assessor jurídico do De-
tran, Sr. Álvaro Rocha, diste
que receberá hoje do Serviço
de Depósitos a relação dos car-
ros oltados nos dois editais já
vencidos — 155.no total •— com'as indicações ãos que foram-
retirados ou reslamados pela
polícia, para que se saiba quam-
tos serão levados a leilão.

EXIGÊNCIA ESTUDADA

A Ordem de Serviço do dire-
tor do Departamento de Tran-
sito estabeleceu' os documentos
a serem exigidos para liberação
de veiculos de transportes co-
letivos, particulares e para
cargas e táxis. Em qualquer dos
casos será exigida ainda a car-
teira de identidade do proprie-
tário ou seu procurador, sendo
aceitas fotocópias autenticadas
pela repartição ejepedidora, com
exceção da Carteira Nacional
de Habilitação.

Estabeleceu também- que os
veiculos removidos para os de-
pósitos por determinação de
autoridade judicial ou policial,
ou à sua disposição, somente
poderão sor liberados mediante
apresentação de ressalva. Para
os carros à disposição do Insti-
tuto de Criminalística, a exi-
gúicia é a conclusão da perícia.

A ordem de serviço deter-
mina que "os casos omissos, os
de justificada emergência ou os
erros de fato ou de direito,
comprováveis de plano, serão
resolvidos c autorizados polo
diretor da Divisão de Controle,'
remetidos posteriormente o s
processos para decisão da Co-
missão de Julgamento de Au-
tuações (CJA), quanto à libe-
rar-áo final dos documentos de
veiculos, se fôr o caso."

OS DOCUMENTOS

Para liberação de veiculos de
transportes coletivos os do-
cumentos'; que devem ser apre-
.sentados pe'.o .proprietário, o
representei-te da empresa, de-
vidamente' credenciado junto ao
Detran. ou seus procuradores,
são: certificado de registro de
veiculo, licença do veiculo (guia
c'.c quitaçãoi, seguro de res-
ponsabilidarie civil (apólice co-
letiva), guia de quitação da
tr.::-A rodoviária federal.

Os mesmos documentos serão
exigidos para liberação de táxis
e veículos de transportes de
cargas, mas os proprietários das
empresas deverão apresentar
ainda o contrato social pro-
vando a sua qualidade ou po-
derão ¦ fazê-lo através de pro-
curadores devidamente firma-"dos (autorização de proprietá-
rio da empresa e contrato so-
ciai).

Igualmente aos particulares
serão exigidos os quatro do-
cumentos básicos. Com relação
ao seguro, quando se tratar de
pessoas jurídicas, deverá ser
exibida a apólice coletiva de
seguro de responsabilidade civil,
se o bilhete não fôr distinto
(autenticado pelo banco).

Concorrência das obras do
trecho inicial do metrô
terá apenas três consórcios \

Apenas três consórcios de engenharia apre-sentaram ontem, na sede da Companhia do Metro-
politano, propostas à concorrência para construçãodos dois primeiros lotes de obras dò trecho inicial"dometrô carioca, que ligará a Central do Brasil ao Lar-
go da Glória, ¦¦ -n

Das 15 firmas e consórcios pré-qualificados, 11chegaram a comprar a documentação necessária, novalor de NCr$ 8 mil, e, destes, sete não se manifes-taram, dois apresentaram propostas para ambos oslotes de obras, um para apenas um lote e o últimoapresentou uma carta de desistência.
ALTERNATIVAS •

Os três consórcios que entra-
ram efetivamente ria, concor-
rência apresentaram diversas
alternativas de preços e finan-
ciamentos para cada um dos
lotes de obras. Para o lote b,
entre o inicio da Avenida 13
de Maio e a Praça Deodoro,
èm frente ao Passeio Público,
o preço médio aproximado foi
de NCr$ 46196 mil, enquanto
para o lote 6, entre a Praça
Deodoro e o Largo da Glória,
êle foi de NCrS 36 717 mil.

As propostas foram recebidas
oficialmente pela comissão
julgadora da concorrência,
composta pelos engenheiros
Paulo da Costa (presidente),
Hilton de Jesus Gadret, asses-
sor especial da presidência do
Metrô, e José Pompeu Monte,
pelo procurador do Estado Sr.
Afonso Henrique Monteiro
Gonçalves c pelo diretor fi-
nanceiro do Metrô, Sr. Lauro
de Lacerda. O prazo para jul-
gamento das propostas e apre-
sentações das vencedoras é de
40 dias.

FINANCIAMENTOS

O consórcio formado pelasfirmas Tcnco, Construtora de
Usinas Hidroelétricas S/A, de
São Paulo; Sõciété des Grands
Travau de Marseille — G.T.M.,
de Paris; Entreprises Campenon
Bernard, de Paris; Société
F r a nç a i s e d'Entreprlses de
Dragages et des Travaux Pu-
bliques, de Paris; Société Gé-
nérale de Entreprises, de Paris;
c Compagnie Industrlalle des
Travaux, de Paris, apresentou
propostas com vistas aos lotes
5 e 6 do trecho inicial.

Suas alternativas de preços,
no caso de ser escolhido para
executar os dois lotes, são as
seguintes: para o lote 5 (13
de Maio — Praça Deodoro)
NCrS 3 8 5 7 2 3 0 9,01, NCrS
4(.Ü303,C3, NCrS 57 825 417,33,
NCrS 46 882 265,55 e NCrS
38 746 629,76, com a oferta mé-
clia aproximada de NCrS 45 698
mil; para o lote 6 (Praça Deo-
doro — Largo da Glória) NCrs
35 358 868,87, NCrS 36 959 397,47
e NCrS 31537 401,04, com 

' 
a

oferta média aproximada de
NCrS 34 618 mil.

No caso de ser escolhido
apenas para o lote 5, a primeira
alternativa sofre acréscimo de
3,5,,.,— passando para NCr$
39 921339,01 — as ségirnda,
terceira e quarta terão acres-
cimos de 7T_ — passando, res-
pectivamente, a NCr$
49 718 945,13, NCrS 61873 196,54
e a NCrS 50164 024,13 — e a
quinta alternativa permanece a
mesma. No caso de ser
escolhido apenas para o lote
6, as respectivas alternativas
terão acréscimos de 2,5%.

UM Só LOTE

O Consórcio Rio—Metrô S/A,
formado pela Companhia de

" Construtores Associados
CCÁ — de São Paulo, e pelaGrun é Bilfinger A. G., da
Manheim, República Federal
Alemã, apresentou três alter-
nativas, concorrendo apenas à
construção do lote 6 de obras:
NCrS 39 264431,06, NCr?
42497 52 7,30 e N C r $39 043 899,77.

.; O único consórcio formado
exclusivamente por firmas na-
cionais, Consórcio Metropoli-
tano de Construções, de qu»
participam a Ecisa — Enge-
nharlâ. Comércio e Indústria
S/A — e o Escritório de Cons-
truções e Engenharia — ECELambas de São Paulo, apre-
sentou, como o primeiro con-
sórcio, propostas para os dois
lotes.

Para o lote 5, este consórcio
oferece cinco alternativas d»
custos: NCr$ 39 400 409,65; NCr$
46 900 189,59; NCrS 50 700 923,47:
NCrS 57 992 711,82 e NCr$
38 492 979,25. Para o lote 6, são
três as alternativas: NCr$
36 822 603,58, NCrS 37 477 986,49
e NCr$ 31504 421,99.

Case a oferta escolhida in-
clua financiamentos internos,
os primeiros buracos do metrô
carioca poderão ser abertos
ainda este ano. Se a proposta
indicar financiamento externo,
a tramitação burocYática con-
some de quatro a seis meses,
o que significa que a constru-
ção só será iniciada no próximo
ano.

Três consórcios apresentaram
cartas de desistência. O con-
sórcio formado pela Constru-
tora Andrade Guticrrez S/A, de
Belo Horizonte, Sotege — So-
ciedade de Terraplenagem •
Grande Estruturas Ltda., do
Rio e Companhia Alhambra de
Engenharia, do Rio, chegara a
adquirir a documentação téc-
nica necessária à participação
na concorrência.

O consórcio formado pelas
firmas Servix Engenharia S/A,
do Rio, Grun e Bilfinger A.G.,
de Manheim, Alemanha Fe-
deral e Rossi Engenharia S/A,
de São Paulo, e o consórcio das
Empresas Associadas de Enge-
nharia Serveng—Civllsan, da
São Paulo, também apresenta-
ram cartas de desistência, maa
não. haviam comprado a do-
cumentação.

Como estes, a Companhia
Brasileira de Projetos e Obras

CBOP — de São Paulo, •
o Consórcio Geral de Enge-
nharia e Construções, formado
p-'. Sociedade Construtora
Triângulo S/A, de Belo Hori-
zonte, Albuquerque Takaoka
Ltda., de £. o Paulo, Constru-
tora Guarantã S/A, de São
Paulo, e Nova Organização da
Obras Públicas e Cimento Ar-
mado — OPCA — de Lisboa,
não chegaram a comprar a do-
cumentação e já estavam fora
da concorrência desde o seu
início.

MUDANÇA DE FREQÜÊNCIA
Nos bairros de Anchieta (parte, Costa tíarros (restante) e Pavuna - no ESTA-DO DA ÇUANABARA - e nos Municípios de Nova Iguaçu (parte e São João deMeriti (somente o centro da Cidade e parte do. Jardim Meriti) - no ESTADO DORIO DE JANEIRO - alimentados pela Estação Distribuidora de Nova Iguaçu e

pelas Estações de Aimorés, Belfort, Boaventura, Cabuçu, Marajoara, Nilópolis,Pavuna, Pedreira, Queimados, Vera Cruz I e II e Vila (antiga Cava).

DIA 29 DE SETEMBRO DE 1969

Conforme comunicado da Eletrobrás, publicado no dia 13 de julho de 1969,
em todos os matutinos da Guanabara, será feita, no dia 29 de setembro dêstéano, segunda-feira, no horário de 6h30min às 7h, a mudança de freqüência, de
50 para 60 ciclos, da energia elétrica distribuída aos logradouros cuja relação
completa constou do referido comunicado.

Recomenda-se, mais uma vez, aos srs. consumidores residentes naqueles
logradouros que mandem executar, com urgência, em seus aparelhos eletrodo-
mestiços e nos equipamentos de uso comum dos edifícios, principalmente ele-
vadores e bombas de água, as modificações necessárias ao funcionamento com
energia a 60 ciclos, lembrando-se que instruções a respeito já foram também
objeto de comunicações feitas diretamente aos consumidores dos citados bair-
ros, pela concessionária LIGHT — Serviços de Eletricidade S.A.

OUTRAS INFORMAÇÕES

No ESTADO DA GUANABARA, o Srs. Consumidores devem procurar os
seguintes órgãos, para obtenção de informações adicionais:

COFRE -Av. Rio Branco, 277, sobreloja, das 10.às 17h (Atendimento a
órgãos do Governo do Estado da Guanabara e a consumidores residenciais e co-
merciais em baixa tensão e consumidores em 6 kV, localizados na Guanabara).
No dia da execução da mudança de freqüência, o COFRE instalará um Posto de'
Informações, em local a ser oportunamente anunciado através da imprensa.

LIGHt" — Serviço de Mudança de Freqüência — Av. Passos, 115 — 2.° andar,
das 9 às 17h, ou pelo telefone 223-7171, ramais 340, 788 e 792 (Atendimento
a consumidores, de qualquer categoria, do Estado do Rio de Janeiro, a órgãos
do Governo Federal no Estado da Guanabara, a consumidores comerciais em
13 kV e a consumidores industriais em baixa e alta tensão).

No ESTADO DO RIO DE JANEIRO: Até o dia 29 de setembro, a LIGHT man-
1erá um Posto de Informações em Nova Iguaçu, na Rua 13 de Maio n.° 310¦ telefone NI 2.110, cujo horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira'
será das 8h30min às llh30min e das 12h30min às 16h30min. No dia da exe-
cução da mudança de freqüência, o horário de funcionamento desse Posto será
das 6h30min às 16h. /p
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Cartas
dos
leitores
Incêndio na mesquita

"O bem lançado editorial do
dia 20 de agosto Incêndio na
Mesquita, analisou com pro-
vcrbial honestidade e impar-
cialldade o problema provocado
pelo incêndio na mesquita de
Al Aksa, em Jerusalém, cerca
de cinqüenta metros distante
do Muro das Lamentações, ir,
lugai- mais, sagrado dos judeus,
remanescéncia do destruído
Templo de Salomão. As chamas
de Jerusalém esquentaram o
fanatismo árabe, que abando-
nando as diferenciações ideo-
lógicas, se une numa pretensa
guerra santa, própria da Idade
Média.' Feudalistas, socialistas,
monarquistas — paradoxaímen-
te — levantaram á bandeira de
vindita contra Israel, sem se.
preocuparem com o inquérito
em marcha, que apresentará os
íatos concretos — ocasionais
ou deliberados — do lamenta-
vel evento.

A provocação nascida com o
incêndio só beneficia, só apro-
veita aos que podem utilizar-se
do fato para início de uma
guerra interna em Israel, já
que as guerrilhas das fronteiras
.jamais se apaziguaram. Porá Is-
rael ganhar a guerra era preci-
so que alcançasse a almejada
paz ... O incêndio, acima de
tudo, pretende despertar os
árabes israelenses, que se
sentem acomodados e felizes
na pátria comum. Os ára-
bes israelenses ganham
igual aos judeus. Têm escolas
c judicatura muçulmana. Estão
representados nos partidos po-líticos e no Knessaet (Parla-
mento), e não aderiam às pre-
tensões guerreiras dos seus
correligionários e n forcadores,
fuzila dores, terroristas. Foi
justamente para acordar os sa-
tisfeitos moral e materialmente
que alguém incendiou a mes-
quita...

O Oriente Médio exige paz,tranqüilidade, civilização e
trabalho, e isso só se conseguirá
se as ondas de com milhões
de muçulmanos respeitarem e
reconhecerem o país que nasceu
no Velho Testamento. Ensina
o islamismo: "Ninguém é ver-
dadeiro crente enquanto não
almejar para seu irmão o que
para si mesmo deseja" (Haditi,
que se confunde com "Não fa-
ças ao teu próximo o que não
queres que te' façam" do ju-daismo (Talmude) e com o"Que vos ameis uns aos outros"
do cristianismo (S. João). As
três religiões monoteistas de-
vem viver em plena paz na
terra que as viu florescer.

Fernando Levisky, Av, nio
Branco, 156 — Rio."

Mestre Vilalino
"A propósito da reportagem

Loja Expõe 100 Obras dos Mer-
deiros de A^italino Atribuindo-
as ao Mestre (JORNAL DO
BRASIL de 30-8-G9), esclarc-
ço que ela não traduz a lídima
verdade. As peças em exposi-
ção. assinadas pelo Mestre Vi-
talino, são realmente de sua
autoria, trazidas pela signatã-
ria, de Pernambuco, em 1947,
bem como outras recebidas pos-teriormente do próprio Mestre;
Todas as peças do Mestre VI-
talino que se encontram em
nosso poder, cerca de 60 e náo
de 100, são autênticas.

Assim, carece de fundamen-
to a notícia publicada, bem co-
mo as afirmações do Sr. Aêr-
cio de Oliveira, diretor do Mu-
seu do Folclore, bem como o
atribuído ao Sr. Edson Mota,
membro da Divisão do Patri-
mônio Histórico do Ministério
de Educação e Cultura.

A nota merece reparos pelas
razões expostas e. mais, pelo
prejuízo advindo com a con-
sequente desmoralização da co-
leção cm poder da signatá-
ria, (...)

Ivotici Krioff — Av. Copa-
cabana, 380, loja B — Rio."

Educação sexual
"A propósito de notícia pu-

blicada no Informe JB de 14-
3-69, queríamos observar que
a Editora Brasiliense íoi, há
quatro anos, a primeira a lan-
çar livro sobre educação sexual
para crianças, escrito por uma
especialista em educação in-
fantil, que o redigiu em língua-
gem e ambientação bem aces-
síveis à criança. (...) Por coin-
cidência, estamos em negocia-
ções com a International Plan-
ned Parenthood Federation, pa-
ra editar em espanhol a refe-
rida obra.

Yolanda Ccrtiuinho l*radn,
Editora . Brasiliense S.A. —
Rio."

Música
"Agradeço ao JORNAL DO

BRASIL a oportunidade da
entrevista sobre minha confe-
rència intitulada A Música na
sua Limitação Artístieo-Cicntí-
fica,' que saiu publicada no dia
24 próximo passado...

Por lamentável equivoco, o
terceiro parágrafo (1.° cader-
no, pág. 22, 7a. coluna), traz
a seguinte redação: "Na sua
conferência, o maestro Batista
Siqueira vai demonstrar etc...
e explicar que, segundo pesqui-
sas realizadas por éle, tudo que
existe no Brasil, em matéria
de arte vem dos índios, e não
dos negros", etc..

Ora, essa afirmação generali-zada a mim atribuída não e
justo, pois minha contribuição
à música e às ciências afins
tem' caráter científico — vei-
culada pelo JORNAL DO BRA-
SIL poderá, agora, ou no íutu-
ro, servir de motivo ou pretex-
to para o estabelecimento de
dúvida.

Batista Siqueira — Rua da
Glória, 110 — Rio."

As cartas dos leitores
serão publicadas só quan-
do trouxerem assinatura,
nome completo c legível
e o respectivo endereço.

JORNAL DO BRASIL Coisas da Política

DlrBttw-Preíúdenb»:
C. Pereira Carneiro

Kio, 3 de setembro de 1969
Diretores:

M. F. do Nascimento Brito
José Sette Câmara,

Hdltar-Ch&íe:
Alberto Dines

Questão constitucional
é assunto antigo de 64

Fator de Equilíbrio
Um político coni excelente reputação de

espírito público, afastado há anos das atividades
partidárias, lúcido e atento aos fenômenos brasi-
loiros, chama a atenção para aspecto social su-
hestimado no primeiro plano das responsabilida-
des. O: Sr. Etclvino Lins rompeu, em entrevista
ao, JORNAL DO BRASIL, mn silêncio prolon-
{rado para fixar no quadro brasileiro uma' dis--
tinção essencial.

Está em causa a classe média brasileira,
expressão decisiva de nossa possibilidade de de-
senvolvimenlo^e de evolução democrática. Esta
parcela da sociedade, situada no meio da diver-
sifiçação social, com imprecisões coino Um todo,
tem importância decisiva lio equilíbrio político
nacional e alguns traços unitários fortes que não
podem ser desfeitos. É ela, a classe media, o
grande fator de estabilidade. O experiente poli-
tico brasileiro denuncia na classe média uma
divisão cuja gravidade tem escapado aos estúdio-
sos e aos políticos, mas ainda em tempo de ser
corrigida. Trata-se da dicotomia entre os que
servem ao Governo e os que se empregam na ini-
eiativa privada. Entre os dois setores alarga-se
uma distância excessiva, cavada pela renmne-
ração.

Enquanto os que trabalham para a inicia-
liva privada recebem uma remuneração que
acompanha os índices de expansão econômica
nacional, os servidores públicos qualificados são
pagos de maneira insatisfatória, o que implica
descenso .110 nível de vida e até mesmo na escala
social. A remuneração dos mais altos níveis de

.especialização e responsabilidade civil, bem como
• a paga dos oficiais das Forças Armadas, criou
distorção social grave.

Não se trata de pretender pagar no âmbito
público, o mesmo que a iniciativa privada, num
mercado de trabalho emulado-pela concorrência,
pode pagar. Mas, de diminuir um pouco a dis-
tância injusta. O Governo nivelou por baixo,
abrigando injustiças e distorções criadas pela dè-
magogia, como se fosse democrático pagar indis-
tintamente igual ou quase igual a funções subal-
ternas e qualificadas. Para engenheiros, médicos,
advogados, diplomatas, oficiais das Forças Ar-
madas, são exigidos estudos e capacitação indivi-
duàl, dispensáveis para funções meramente bu-
rocráticas ou de serviços, que não requerem pre-
paro nem conhecimentos. O setor público dis-
pensa a todos uma paridade salarial inconcebí-
vel, boa jkra os que não se preparam, mas de-
sestimulantc para os habilitados. A evasão dos
melhores não sana a injustiça, porque algumas
profissões não têm mercado de trabalho fora das
responsabilidades governamentais.

As conseqüências próximas e futuras da
manutenção de tal quadro de remuneração será
nociva não apenas para a qualidade dos serviços
públicos e do Estado, como ameaça a própria
estabilidade social avalizada pela classe média, e
abalará as convicções democráticas que consti-
tuein fundamento e aspiração do Brasil. Não se
pode mais perder tempo no reexanie do proble-
ma nem na iniciativa de reparar as injustiças,
no interesse da própria evolução política e do
desenvolvimento nacionais.

Estatização no Ar
O Ministro Carlos Simas insinuou no I Se-

miháriq Brasileiro de Comunicação Social a pos-
sibilidàde de se estatizar o rádio e a televisão
como meio de elevar o grau artístico das progra-
mações e promover a integração nacional. No
empenho de utilizar melhor êsses-nieios de co-
inunicação de inassa, ele deixou 110 ar uma vaga
de inquietação. A insinuação do Ministro parece
partir da premissa de que nas mãos do Estado
aqueles dois veículos de divulgação e enlrctcni-
mento preencheriam melhor certas necessidades
de aprimoramento cultural. Não levou em conta,
no seu raciocínio preliminar do problema, a
linha de orientação com que foram criadas no
país as atividades de radiodifusão e televisão.

Nosso figurino, ao contrário do da Ingla-
terra, com uma ou outra exceção, c da França,
baseia-se na livre competição, que implica em
depuração qualitativa. Aconteceu simplesmente
que os Governos agiram paternalmentc na eon-
cessão de torres e canais. Ao invés de atentarei»
para o espírito empresarial dos que se propú-nliain a essas atividades, diversificando a sua
difusão estrategicamente pelo país, preferiram o
critério do favor político, criando ao mesmo
tempo uma pequena e enredada burocracia que '
tem impedido e atrasado o rcequipaiuento c ex-
pansão das empresas existentes.

O exemplo estrangeiro não sc justifica como
argumento para a mudança de regras após uma
tradição empresarial consolidada nesse setor. É
ate pueril, sc nos dermos conta de que o rádio e
a televisão dos Estados Unidos são dirigidos por
parliculares e apresentam mn índice satisfatório
de amadurecimento profissional e intelectual, ao
contrário de alguns países onde tais atividades
foram estalizadas desde o início. O probíeiita
terá, portanto, que ser encarado por outro ângulo
de enfoque.

Seria preciso que se examinasse antes de
tudo a estrutura c a infra-estrutura das empresas

dè radiodifusão c TV do país. Ver-se-ia então
que elas, administradas ainadoristicamente, ain-
da não atingiram o grau de profissionalização
indispensável para configurá-las como meios de
aprimoramento das massas. Absorveram em ge-
ral os A'íciòs do passado, não apenas os artísticos
mas tamhém os empresariais. Se vão mal, como
deu a entender o Ministro Carlos Simas, é por-
que são defeituosas na sua montagem como ins-
trumentos da iniciativa privada.

Ao paternalismo com que concederam prcíi-
xos.e canais, os Governos somaram subsídios de
várias espécies, sob a forma de financiamentos ou
congelamento de tributos. Paralelamente, a ad-
ministração dessas empresas, alheia à finalidade
específica do lucro empresarial, marginalizou-
se na criação de bases profissionais autênticas —
e de concessão em concessão, em matéria de gosto,
acabou ressuscitando hoje o vaudeville, o audi-
tório e outras velharias que reinaram há décadas,

Mas essas falhas não justificam a solução
estatizante que parece estar nos cálculos oficiais.
Abordamos êste assunto com toda a isenção,
lembrando inclusive que o Estado já operou- es-
laçocs de rádio, c sem êxito algum. O Estado não
pode dar-se ao luxo de absorver prejuízos gigan-
leseos num momento em que não possui meios
de operar adrede de comunicações de massa e,
alem disso, empenha-se na contenção de despe-
sas como norma de luta antiinflacionária.

Não. queira portanto o Estado substituir
simplisticamenle a capacidade empresarial. Ela
existe e tende a se aprimorar na medida em qu»
o povo culturalmente esclarecido aumentar os
seus apelos. Tanto o rádio quanto a televisão são
atividades rentáveis, desde que bem administra-
dos. O enfoque deve partir daí, insinuando cm
vez de ameaças latentes a necessidade de refor-
mulação empresarial sentida já em muitos seto-
res da opinião pública.

Público Esquecido
Não é só na quantidade, também na quali-dade se apura a presença maciça de torcedores

no Maracanã. Domingo, o estádio carioca palpi-tou de emoção esportiva, abarrotado de festiva
torcida, como somente a final do campeonato
mundial de 50 registrou. Êste ano testemunhou
um afluxo permanente de torcedores, numa su-
cessão de grandes espetáculos. A população in-
fantil e feminina continua a desempenhar papelintegrador do futebol na sociedade brasileira,
Um milhão dè cruzeiros novos numa tarde é
receita que expressa o itpogeu do futebol como
o grande esporte nacional.

Ao fim de duas décadas de funcionamento
do Maracanã o traço gritante do alheamcnto go-vernamental está presente não apenas no acaba-
mento deficiente das instalações como na falta
de espírito de servir melhor, sempre escasso na
administração pública. O convidado de honra ou
o profissional de rádio, jornal e televisão, esses
dispõem de acomodação satisfatória.

Mas o público que paga não recebe a con-
trapartida que merece. As instalações c serviços
de atendimento ainda deixam muito a desejar,
19 anos depois de inaugurado o Maracanã. As
galerias que dão acesso às cadeiras em redor do
campo estão ainda 110 primeiro dia de fabrica-
ção, isto c, no concreto bruto. Há vazamento de

canos, bares mal explorados, iluminação defici-
ente. O espectador se sente num subterrâneo
quando transita. Ao sentar-se, tem o desprazeri
desconfortável de sujar a roupa de poeira aciunu-1
lada sobre uma cadeira cuja pinlura vive de
lembrança.

O gramado tem irregularidades notórias,
que levam o jogador a fugir de regiões aciden-
tadas. A iluminação é de 19 anos passados. No
entanto, os métodos modernos de iluminaç .0
não ferem a vista do torcedor nem do jogador.
A iluminação a mercúrio domina estádios muito
menores até cm países também menores. No Ma-
racanã, o torcedor costuma, nos jogos noturnos,
perder de vista a bola, e os jogadores são ofusca-
dos pela deficiência de iluminação em moldes
antiquados. A própria venda de ingressos é anti-
quada e sem consideração para com o piíblico
pagante. Há guichês fechados em dia de grandes
jogos e outros que se fecham diante do especta.
dor, porque os vendedores querem assistir ?
partida.

As deficiências não são por falta de recur-,
sos, pois as rendas altas deixam à administração
do estádio uma gorda participação. Há falta de
imaginação e sobretudo escassez de vontade de
servir ao público com a consideração que êle me-
rece e que só é dispensada à Imprensa c aos visi-
tantes ilustres.

Esgotada a surpresa ãe
que se revestiram a"'eãi-
ção ão Ato Institucional
n.° 12 e a solução gover-
nativa que veio no seu
bôjó, a atenção pública
reflui para a solução que
vinha sendo encaminha-
ãa com dedicação pelo
Marechal Costa e Silva
até cair doente.

A reforma constitucio-
nal e a abertura política
se desenvolviam na pers-
pectiva graãualista que
deixava antever para a
primeira semana de se-
tembro as decisões finais.
A questão constitucional
não era, entretanto, um
assunto pessoal do Presi-
dente ãa República. Era,
e é, um problema ainda
não resolvido ão mou',-
mento de 64, cuja rei-
ponsabiliãaâe estava de-
ferida ao Presidente ãa
República.

, Nesse plano _ que o
assunto merece ser visto,
apesar ãa ênfase que evi-
áenciava o empenho pes-
soai ão Marechal Costa e
Silva, cuja escolha para
exercer o segundo man-
dato revolucionário foi
marcada pelo vínculo do
retorno à ordem consti-
tucional. A palavra do ci-
daãão, ão militar e ão
Presidente estava com-
prometiãa na busca ãe
soluções âemocráticas
para a idéia revoluciona-
ria ãe 64.

Mas, ov compromisso
democrático está implíci-
to nas próprias origens
do movimento ãe 64. As
tentativas de encontrar
soluções capazes ãe res-
tituir o Brasil à norma-
liãade política e repre-
sentativa poâem ter si-
do falhas, mas desde a
primeira prova eleitoral
direta, em outubro de
65, na sucessão presi-
ãencia.1 ãe 66 e na Cons-
tituição ãe 67, o desejo
ineqttívoco era reforçar
o _ instrumental demo-
crático, á fim ãe liberar
o país para a aventura
ão desenvolvimeiito e o
aperfeiçoamento das li-
berãaães pelas respon-
sabilidaães.

O processo se inter-
rompeu ãe nôvo com a
áoença ão Presidente

Costa e Silva, na véspe-
ra ãa reforma constitu-
cional. Enquanto durar
o impedimento e não
houver 1 uma noção de
prazos, não haverá con-
ãições para a retomada
ão projeto democrático.
Isto se evidenciou na
edição ão Ato 12, cujo
conteúáo reafirma a su-
premacia da linha insti-
tucional de 13 de de-
zembro e não o preão-
minio do contrato cons-
titucional.

A reforma constitu-
cional foi equacionaãa
como o escoaâouro âinâ-
mico ãos pontos confli-
tantes ão processo revo-
lucionário com o con-
trato político. No mo-
mento em que se ope-
rasse a reforma, os ins-
trumentos ãe poder
prescritos no Ato Insti-
tucional 5 estariam in-
seriáos no texto consti-
tucional. A eãição ão
Ato '12 teve o sentido de
reafirmar, sob as res-
ponsabiliãaães ão Con-
selho de Ministros Mili-
tares, a vigência do do-
cumento de 13 de de-
zembro, que contempla-
va com poãêrcs excep-
cionais, inclusive, o de
ãeciáir sobre a conve-
niência e a hora ãe re-
ver o processo.

Nessa condição, o Ma-
rechal Costa e Silva pro-
gramou e executou o es-
tudo ãa reforma consti-
tucional, equacionanão a
fase operacional seguin-
te. A respeito ãa ênfase
pessoal que ãeu à missão,
o Presidente Costa e Sil-
va agiu em nome e 110
interesse ão movimento
de 64.

Quanto às formas ãe-
mocráticas a serem ai-
cançaãas, não se trata
apenas ãe um compro-
misso formal, mas ãe
uma necessiãaãe. O mo-
vimento ãe 64 se ovgani-
zou, e depois se estrutu-
rou no poder, tenão à sua
disposição o efeito de-
monstrativo ão exemplo
argentino, no qual foram
testadas algumas fórmu-
Ias repeliáas pela realiáa-
de econômica e social.

A inviabiliãaãe política
que arremata o processo

argentino poupa ao mo-
vimento de 64 riscos des-
necessários. O principal
problema a ser resolvido
pelo Brasil não ápresen-
ta, por exemplo, o con-
teúão de tensão social re-
gistraão na Argentina, O
movimento de 64 mani-
festou incompatibiliáaâe
congênita apenas com a
representação ãe esquer-
ãa e os padrões de dema-
gogia vigentes no períodoãe crises, entre 60 e 64.
E contraiu depois uma
animosidade contra a
classe política, no curso
ão processo revoluciona-
rio, porque se sentiu de-
samparado ãe apoio nas
opções impopulares.

A rigor, o problema po-lítico do movimento de
64 veio a ser o ãe suas
relações com a classe, po-litica, particularmente
áepois da votação ãe 12
ãe dezembro na Câmara
— qztanáo o Governo foi
âerrotaão por falta de
apoio de sua maioria —
e na sua conseqüência
institucional, a decisão
tomada no dia seguinte,
coma eãição do Ato n.° 5
e a decretação do recesso
parlamentar.

A longa preparação da
reforma constitucional,
acionada a partir ãe mar-
ço por iniciativa e sob
controle do Presiáente ãa
República, foi um proces-so ãe ajustamento atra-
vés ãos meios que pare-ceram ao Governo os
mais inãicaãos para con-
ciliar as nécessiâaâes âe
64 com as possibiliâaàes
democráticas.

A questão não se alte-
rou: continua posta nos
mesmos têimos, A saída,
política, através da nor-
maliãade, para a implan-
tação democrática com
responsabilidades defini-
das e divididas, não re-
presenta ponto-ãe-vista
individual: é aspiração
nacional, de governantes
e governados. Podem va-
riar as formas, os prazos
e os meios. Mas nenhuma
outra concepção de poáer
reúne apoio suficiente
nem integra socialmente
o país.

A prece no rondo dos cavalinhos

Vinte e quatro anos depois,
meu pensamento voltou ao ron-
dó des cavalinhos. Não que esse
grande prêmio fosse igual aos
de meu tempo. Não que me vol-
tasse a febre onerosa. Não pela
esperança do tropel brasileiro
atropelar na frente. Até que a
carreira seria pobre, muito po-
bre. Até que. bastavam dois
cavalões argentinos para humi-
lhárem os nossos cavalinhos.
Até que a gripe da famüa ca-
vaiar transferindo, a prova,
transferiu sucesso sine die. E
havia ainda a alma anelar do
Maracanã, no coro tenso das
duzentos núl vozes. Mas no do-
míngo 31 lá ficou na Gávea
roeu pensamento, olhos no que
não estava lá, olhos no que
faltava, cõhos no vazio da tri-
buna.

Sempre que penso em corri-
das de cavalo, meu pensamento
se encontra com a .infância, que
a paixão me veio pelo coração
do Zèzinho, um pai de criação
que um dia eu itive, que ao Der-
by pela mão me levou. A in-
competência' do meu primeiro
palpite, em forma de apelo in-
sütente, foi um cavalo negro,
excêntrico como o nome: Uiriri.
Zèzinho sacramentou o bede-
lho noviço, contrariando crité-
rios, valores e lógica de um en-
tendido que testemunhava ser
o .pretinho mais passarinheiro
que passarinho, indócil como
um tigre acuado, boleador con-
tumaz que, cinco vezes se ins-
crevera, cinco vezes derruba-
ra seu jóquei, cinco vezes soa-
ra a sirena, cinco vezes não
partira. Nesse dia partiu e dis-
parou. Veio na frente, nas
asas de Uiriri. E, nas suas pa1
tas, o tropel empoeimdo de
minhas primeiras paixões.

Tomei-me entendido. Douto.-
em retrospecto, em pedigree,
em treinador, em gir.ete, em
computação de aprentos, ora
sida das coudelarias. E 'depois

de entendido, nunca' mais me
voltou h fortuna irracional do
azarão Uiriri. Além do mais, o
turfista se apaixona por uma
blu£a, por um nome, por uin
número até. Minha paixão em
nordestina, nacionalista, s?rta-
riejã como um verso de Catulo.
Ami e ouro em listras hoii-
scrátois. Haras Mamanguape.
(Ou Maraflgimpe?) Em o Per-
nambücó dos nomes indígena;;,
canoros como favos de mel:
Caicó e Mossoró, Serinhaém
Tapirapé.

Perdia sempre, voltava sem
pré. Voltava com os tostões eco
nemizados pelas minhas cano-
Ias, ao longo da semana anda-
rilha, nas caminhadas a pé pa-
ra o colégio, garantindo a espe-
rança do domingo. Perdia
constante e paciente- Um dia,
depois de perder em todos os
páreos, fiz questão de jogair, no
clássico, no grande favorito,

que não pagaria mais de dez,
só para ver a cam do pagador.
Nesse dia Leviatã quebrou a
perna.

Mas não era só eu que per-
dia. Havia muita gente. Havia
o Triste Vida. Triste Vida, ca-
valo e apostador. Nem o pro-
prietário seria tão fiel a seu
parelheiro. Dava gosto ver-se a '
reta final do Triste Vida, seu
amigo desgrenhado, trepado nos
braicos, a gritair-lhe, apopléti-
co: "Vamos Triste Vida!... dá-
lhe Triste Vida! Triste Vida, se
o cavalo o nome lhe deu, que
da vida não lhe tmha dado o
mote." ,

Homem feito, a vida, me le-
vando por ai, me afastou da,
Gávea. Anos depois voltei, vol-
tet depois da gruerra. Reoome-
cei numa corrida qualquer, de
cavalos que não mais me 00-
nheciam- Tudo estava dííeren-
te agora. Eu olhava o galope
de apresentação, quando, de
repente, vi a mesma, blusa azul
e ouro de meu tempo. Nume-
ro 7, uma parelha pernambu-
cana: Corena e Paulista. Lin-
Ais, exuberantes, tinindo. A
meu lado, abandonada no ban-
co de longas ripas, uma Vida
Tnrjista- amarfanhada adver-
tia sobre a primeira — "só co-
mo um grande azai-" — e de-
salentava quanto a outra: "na--
da deve pretender." Mas, co-
mo? Não era possível, não po-
diam perdei1. Nessa andadura,
reconheço um amigo e colega
do antigo tempo, da escola e
do prado, turfisca inveterado,
que me saudava eufórico pelo
retorno. Pergunto-lhe sobre
Paulista e Corena. QuaJ, nã?
jogue fora. o seu dinheiro mui-
to ralo, que elas estão coou-
pletamente fona do páreo.

Mesmo assim, fui espiar a car-
reina, com uma pule no nume-
ro 7 e a falia de coragem nn
arriscar a dupla 44 de minhas
valhas predileções. Eis a ban-
deira vermelha, a partida, a '
parelha na frente, a gran-
de curva, a parelha na fren-
te, a reta final. Ouro c
azul se espraiava, de ponta a
ponto, fazendo pose, no disco
ds chegada, juntinhas as duas:
Corena e Paulista. Agora, mi-
nha desolação calcula os ra-
teios eventuais, o que ganhe:
no veaieedar, a bolada que dei-
xei de ganhar na dobradinha.
Nisso, minhas meditações sô-
bre a falta de sorte são inter-
rompidas pelo estardalhaço de
meu amigo que, mãos cheias
de pules do vencedor e da du-
pia, do 7 e da 44, explode sua
f.legria na cara de minha tris-
toza: "era uma barbada... era
uma barbada... elas não po-
diam perder!"

Poucas vezes na rida o ódio
me enfurnou os olhos- Ne^se
dia. sim. tudo ficou negro. Nes-
sc dia, disse também palavrão.

Oclávio Costa
como hoje se diz no teatro.
Disse palavrão e só nã,o brt-
guel porque a tuima do deixa-
disso teve mais força que mi-
nha raiva. E, enquanto eu es-
trebuchava, meu feliz amigo,
às gargalhadas, explicava, ex-
plioava: "se eu dissesse não da-
va, se eu dissesse não dava. "

Não dava. E não dava mes-
mo. Por isso terminei tudo ali,
dia pleno. A escada, a casa ds
apostas, o restaurante, o chão
orvalhado de esperanças pica-
das; o portão, a saída, a rua, o
bonde. E Bandeira dentro de
mim: "os cavalinhos comen-
do, e nós, cavalões, comendo...
O sol tão claro lá fora, e em
minha'alma —anoitecendo! *
Fui e não voltei nunca mais-
Mas voltou agora meu pensa»
mer.to, meu pensamento na
tristeza do domingo 31 de
agosto. n

Agosto que o povo desgosta;
31, na inversão do desprezado
13. Cá vem o cavalo argentino

- e a tribuna emudece, a tribu-
na vazia. Não mais aplausos,
não mais emoções — tesões,
Inquietações. Faltava o 14 fis-
ta. da velha guarda. Faltava a
fèztnha de uma vida. inteira,
na falta dos óculos escuros que
fazia muda de calor' numa-
no nossa tribuna testemunha.
Faltava a palavra 

"àquele 
cuja

palavra seria agora a retoma-
da do caminho. Faltavam as
bochechas e o coração aquies-
cente de vovô; a simplicidade
e o improviso; o informaltemo
investido e a bondade despida;
o cheiro de povo e o gosto bom!
de vida; faltavam o "papo su-
culento e o gauchão sem aves-
so"; o diálogo coloquial de uma
vida sem script; faltava a inu-
sitada energia, respeitada e
regente. Faltava "Seu" Artur.
Deixem que eu assim o chame,
como o chama o povo, que eu
o chame agora assim, que não
andei por escritórios, nem por
palácios. "Os cavalinhos cor-
rendo... O Brasil politicando.
Nossa! A poesia morrendo-.. O
sol tão claro lá fora e em ml-
nh'ahna — anoitecendo."

Mas há sempre uma grande
reta, depois da curva do hos-
pitai. Ha sempre setembros
depois de agosto. Há também
minha oração na prece do po-
vo. E que nos toque ainda a
eíSénoia de verdade do prover-
bio oriental: "faze que tua vi-
6a. que começou em choros
quando todos à tua volta sor-
riam, faze cem que termine sor-
rindo, quando todos chorem ã
tua volta." E que "Seu" Ar-
tur, que subiu ao-planalto cho-
rondo tar.to no primeiro dia,
quando tontos sorriam, sobrevi-
va, viva, pára descer o planai-
to. só no último dia, sorrindo,
sorrindo muito, quasido chore o
povo inteiro a sua volta.
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Lúcio Alves
77?wa «ida inteira dedicada à

música, Lúcio Alves é agora res-
ponsável pela produção e direção
musical do II Festival Universi-
tário ãa Música Popular Brasilei-
ra, que começa amanhã.

Com a voz quente a que todo
o seu público já se acostumou,
éle diz: "Este festival é muito im-
portante porque a música brasi-
leira está numa fase indefinida
em que os compositores, por ca-
minhos diversos, estão buscando
uma conclusão única. Então, um
festival é a melhor maneira pa-
ra se atingir o bom-gôsto musi-
cal e literário que tantos compo-
silores, por questões comerciais,
simplesmente deixaram de lado.
É preciso acreditar muito nesses
jovens que amam o que fazem,
brigam pelo que criam. E quem
não faz isto deve dar um tiro nó
ouvido porque deixou de ser
gente."

Apesar de sentir falta de can-
.tar, Lúcio é um apaixonaào por
seu trabalho de diretor e produ-
tor musical ãa TV Tupi, que lhe
toma iodo o seu tempo, "não âei-
xa horas vagas para outras coi-
sas, a não ser comer e dormir."
Atendendo com o mesmo sorriso
e o mesmo jeito calmo todas as
pessoas que lhe pedem atenção,
Lúcio Alves continua contando:

— Eu nasci em Cataguases c
vim para o Rio com sete anos,
pois, como todo bom mineiro,
meu pai achava que eu devia ten-
tar a vida no Rio. Meu pai era
médico e maestro âa banda de
nossa cidade. Minha mãe e mi-
nha tia tocavam piano, minha
irmã, violino. Aprendi cavaqui-
nho, violão, piano e violino, tudo
ao mesmo tempo, mas acabei es-
colhendo mesmo o violão. Come-
cei a cantar com oito anos e, ho-
je, embora sinta muita falta de
cantar, acho que o meu gênero,
essencialmente romântico, não
morre, mas também não fica mais
na crista da onda.

Lúcio participou dc vários
programas importantes da vida
do rádio e da televisão brasileira,
entre eles o Bombonzinho, de
Barbosa Júnior, Ora, Bolas,
de Silvino Neto, e o programa de
calouros de Ari Barroso. Quando
ainda era criança, como cantava
o repertório de Orlando Silva foi
apelidado de O Cantor das Mui-
tidinhas, parodiando O Cantor
das Multidões.

Fêz parte de dois conjuntos
famosos, Os Namorados da Lua a
Os Anjos do Inferno. Numa tour-
née cem estes últimos pelos Esta-
dos Unidos, foi convidado para
ser crooner da antiga orquestra
de Glen Miller, mas voltou para o
Rio por causa das saudades e do
sucesso de Aquelas Palavras, âe
Beni Volcof e Luís Bittencourt, o
primeiro de seus discos a obter
nas paradas âe sucesso uma posi-
ção âe liderança que duraria
anos.

Lúcio Alves, que inaugurou a
televisão do Rio num programa
com Dóris Monteiro, participou
de todos os movimentos impor-
tantes da vida musical brasileira.
E, citando nomes de pessoas que
o impressionaram e influencia-
ram neste caminho, éle conta seu-
segredo: "Dentro de mim, trago
uma influência harmônica de Dc-
bussy, o ritmo de Bach c muito
de Vila-Lôbos."

Maria Magdalena.
Rodrigues Torres Campos
de Figueiredo

Filha do Presidente de Portugal,
encontra-se no Rio em companhia
do marido, Antero, e dos dois filhos,
João Paulo, de 12 anos, e Miguel, de
nove.

A família chagou a bordo do na-
vio Eugênio C e pretende voltar pa-
ra Lisboa no próximo dia 14, com o
.lúlio Cesare. Maravilhados com o
cenário carioca — "Já me tinham di-
to que o Rio é uma das cidades mais •
bonitas do mundo, mas nunca pode-
ria imaginar tamanha beleza; eu me
senti oprimido diante de tanta mag-
nitude" — diz Antero Campos de Fi-
gueiredo.

No Brasil, por mais 10 dias, eles
pretendem "fazer apenas turismo e
visitar familiares que moram aqui."
Já programaram visitas a Cabo Frio,
São Paulo e outros locais, querendo
acima de tudo "usar este bom clima
e aproveitar a praia."

Apesar de terem como pai e so-
gro o Presidente de Portugal, fazem
questão de levar "uma vida simples
e comum: as crianças vão para o co-
légio e nós, os- pais, os orientamos,
como é a nossa obrigação. De resto,
levamos uma vida social como qual-
quer casal,' tendo apenas alguns com-
promissos obrigatórios a mais."

Giovaimi, Leopoldo
e Salvátore Zito

Trigêmeos sicilianos, últimos fl-
lhos de uma família de 18, comemo-
raram ontem 73 anos. Sempre uni-
dos, eles freqüentaram juntos, a es-
cola e a Universidade de Engenharia,
partiram para a guerra também jun-
tos e participaram da construção das
íortlficações de Tobruk, na África do
Norte, cenário de dura luta durante a
II Guerra Mundial.

Giiniersiuo e Raul
Dois mexicanos, de 34 e 24 anos,

chegaram a Buenos Aires depois de
efetuar uni raid de 15 mil quilôme-
tros a bordo de um automóvel modè-
Io 1931. Realizaram a'viagem sem o
patrocínio de qualquer empresa co-
mercial e sem um tostão no bolso,
conseguindo se manter graças à aju-
da recebida nos diversos lugares per-
corridos.

Começaram a viagem a 2 de fe-
vereiro passado; e antes de regressar
ao México Gumersino Zeron Garcia
c Raul Alfonso Luna pretendem ain-
dà visitar a Terra do Fogo, no extre-
mo Sul da Argentina.

Roberto Pinlo e
Paulo Àüdres

O primeiro é sacerdote; o segun-
cio, cineasta. Ambos brasileiros, che-
gãram ontem a Bogotá, primeira eta-
pa de uma viagem pelo mundo. Pre-
tendem percorrer mais de 24 países
a fim de escrever uni livro e reali-
zâr uma série de documentários só-
bre os principais lugares visitados.

Hóspedes da cidade
James Hawkins — Geòfísico nor-

te-americano, trabalha em Nova Ior-
que, de onde veio. Ficará cinco dias
no Copacabana Palace.

Paulo Goulart — Veio de São'
Paulo com um grupo de 20 atores
para gravar, uma novela no Rio.
Estão no Hotel Savoy.

Cario Borgomancri — Chegou
ontem de Roma. E' industrial e nos-
peda-se no Hotel Serrador.

Joacliim Schubars — Astrônomo
alemão, ficará no Rio quatro dias,
hospedando-sc no Hotel Glória.

Luis Fernandes — Veio de Lis-
boa e está no Copacabana Palace.
Sua profissão é a engenharia de
minas.

Juan Coellcs — Geólogo argen-
tino, chegou ontem de Buenos Aires
cm companhia do químico canaden-

^se Clauiic Ctíepil. Estão no Hotel
Glória.

Plínio Plebani — Padre italiano,
hospeda-se no Hotel Glória.

Eduardo Martinez — Jornalista, '

veio <io Panamá. Trabalha na CBS
e hospeda-se no Hotel Serrador.

Ivan Rodrigues — Americano, mo-
ra em São José e veio de Caracas.
E" diretor da Farmindústria e está no
Copacabana Palace.

Richard Wigtr — Jornalista in-
glès. ficará dois dias no Rio, hospe-
riando-re no Hotel Glória.

Ciirisrsis Kessaniotis — Chegou
ontem de Atenas, onde trabalha co-
mo superintendente da Companhia
Marítima Grei_a. Ficará uma sema-
na no Hotel Ser-<idor.

Passarinho
deixa 185
disponíveis

O Ministro do Trabalho, co-
ronel Jarbas Passarinho, colo-
cou 185 funcionários do INPS
em disponibilidade remunerada
a partir de 1.° de setembro.
Da relaç&p íazem parte 35 en-"genheiros, 32 professores e 12
procuradores, entre os quais o
escritor e candidato à Acade-
mia,Brasileira de Letras, José
Conde.

A portaria ministerial, data-
da de 25 de agosto, considera
desnecessário os cargos ocupa- •
dos pelos funcionários' afasta- —
dos, mas faculta aos arquite-
tos, engenheiros, procuradores
e tesoureiros auxiliares, que és-
tão na relaç&o, "a remoção pa-
ra unidades da Federação em
que o INPS tenha carência dês-
ses servidores,"

OS CARGOS

, A portaria do Ministro Jar-
bas Passarinho saiu publicada
no Diário Oficial de 28 de agôs-
to, que somente ontem circulou
no Ministério do Trabalho.
Além de colocar os 185 funcio-
nários em disponibilidade com
vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço, a portaria
declarou desnecessários ao
INPS os cargos ocupados por
esses funcionários.

Ao todo, os servidores afãs-
tados ocupavam 25 cargos, com
a seguinte discriminação: dois
agentes de recreação infantil,
18 agregados, um armazenista,

• três arquitetes, dois assistentes
sociais, cinco auxiliares de en-
gcnhelro, um auxiliar de por-
taria, dois cobradores, seis
contadores, 17 desenhistas, 35
engenheiros, 10 estatísticos,
um esteno-datilógrafo, dois
inspetores de alunos, um ofi-
ciai de administração, 12 pro-
curadores, oito professores de
ensino pré-primário e prima-
rio, 18 professores de ensino
secundário, cinco professores
de Prática Educativa, um pro-
fésspí prático de educação, um
revlsbr, nove técnicos auxilia-
res de mecanização, 10 téc-
nicos de administração, ' três
técnicos dc mecanização, e 12
tesoureiros auxiliares.

Os procuradores afastados
são os Srs. Antônio Bruzzi de
Mendonça, Carlos Garcia. El-
ci Carvalho, Galdíno Bezerra
de Albuquerque, Guilherme Ei-
thel Moretzsohn Brandi, Isaac
Rubem Israel (radialista Ru-
bens Amaral), José Anchieta
Távora. José Ferreira Conde,
Roberto Tuffi Máttari Rober-
vai Eaeta Neves, Salim Pinto
Moura de Frota e a Sra. Car-
lota Moura Sojka.

APROVEITAMENTO

A portaria do Ministro Jar-
bas Passarinho diz que os
ocupantes dos cargos de arqui-
teto, engenheiro, procurador e
tesoureiro auxiliar, poderão pc-
dir remoção "para unidades da
Federação em que o INPS te-
nha carência desses servidores,
desde que assim se manifes-

. t2in no prazo de 10 dias, a
contar da vigência desta por-
taria, e efetivamente entrem
em exercício na localidade in-
dicada no prazo de 30 dias, a
contar da remoção, caso em
que será tornada sem efeito a
disponibilidade."

Engenheiro
vê extinção
de vantagem

Os engenheiros do '¦¦ Estado
yíío tomar posição na assem-
bVáia-geril do Sindicato dos
Engenheiros do Estado da Gua-
nabara, amanhã, no Clube dc
Engenharia, às 14 horas, con-
tra o decreto-lei baixado, no
filial do mês passado, pelo Go-
vèrhadòr Negrão de Lima, qi'o
extinguiu o tempo integral da
c!o?se.

Pretendem os engenheiros,
refutar os considerandos do de-

. ereto governamental, que res-
pohsábHizam o tempo integral,
obtido cm 1962 pela classe, dc
onerar demasiadamente o Te-
sovro estadual e, ainda, so
constituir num previléglo. Vão
analisar as conseqüências a
médio e a curto prazo da cx-
tinção do tempo integral.

Varig supera
movimento do
ano passado

A Varig apresenta no pri-
nieiro semestre deste ano, em
relação a igual período de 1968,
um acréscimo de 2,9% no mo-
viménto de passageiros. No
plano internacional, o aumen-
to' foi de 11.7%.

Segundo estatísticas da em-
presa, a evolução é registrada
em termos de quilômetros voa-
dos e no transporte dc carga.
Ano passado 626 942 pessoas
utilizaram a empresa, enquan-
to este ano o número atingiu
645 339. Nas linhas interna-
cionais o número de passagei-
res no primeiro semestre dês-
te ano foi de 182 756. contra
103 676 ano passado.

NÚMEROS

Para os 645 339 passageiros
transportados este ano foram
servidas 581880 refeições,
363 784 garrafas de bebidas di-
versas, 320 mil doses de utsque
e licores e consumidos 37 mil
quilos de frangos e perus.

Aié o momento houve 11 030
pousos e decolagens nos aero-
portos internacionais c 48 224
no serviço interno, totalizando
59 254 operações sem qualquer
contratempo. O aumento no
movimento de transporte de
carga íoi de 24,3%.

Academia exalta Gilberto Negrão decreta paridade
Amado em sessão de saudade entre os servidores dos
como homem extraordinário três podêres do Estado

A personalidade de Gilberto Amado foi relera-
brada ontem pela Academia Brasileira de Letras,
numa sessão de saudade a que compareceram 16
acadêmicos. Vários discursos foram pronunciados,
abordando ângulos diferentes, mas todos concorda-
ram que Gilberto foi um homem extraordinário.

Muitos aspectos do comportamento de Gilberto
Amado foram analisados por oito acadêmicos que
o conheceram mais de perto, desde a sua repentina
irritabilidade, provocada por crises esporádicas de
hipogliceniia, como explicou Silva Melo, até o cui-
dado sensual na escolha das palavras de alguns dos
seus poemas, como disse Alceu Amoroso Lima.

Foi assinado ontem pelo Governador Negrão de
Lima o Decreto-Lei Complementar n.° 1, fixando as
diretrizes básicas para o estabelecimento da parida-
de dos sistemas de classificação e níveis de venci-
mentos dos cargos do serviço civil dos Podêres Legis-
lativo, Judiciário e Executivo.

A paridade, que começará a vigorar em 1.° de
março de 1970, terá como paradigma os do Poder
Executivo, mas os aumentos de vencimentos e o cál-
culo das vantagens a que façam jus os servidores
atingidos incidirão sobre o valor no nível, assegura-
da a diferença.

UM HOMEM SUPERIOR

A única expressão que
uniu todos os acadêmicos
em torno da figura de Gil-
berto Amado foi dita- por
Cândido Mota Filho, ao re-
sumi-lo como sendo "um
homem extraordinário."

Quero em poucas pala-
vras definir este homem ex-
traordinário — disse Candi-
do Mota Pilho — um ho-
mem superior na' palavra,
superior nos gestos, nas
frases e nos seus livros. Gil-
berto Amado colocou a vida
debaixo dos seus braços. Fêz
o que quis dela, com seu
pulso, sua bravura e imp'er-
tinéncia.

Alceu de Amoroso Lima
preferiu deixar "que o pró-
prio Gilberto Amado falas-
se", lendo alguns de seus
poemas, "os mais expressi-
vos e reveladores da extre-
ma sensualidade que êle ti-
nha para com as palavras."

Apesar de considerá-lo
um grande poeta — conti-
nua Alceu de Amoroso Li-
ma — é verdade que Gil-
berto Amado não chegou à
essência da poesia no que
diz respeito à formulação e
dedicação profissional. Mas
há na sua vida literária uma
substância poética qv 2 ul-
trapassa toda a definirão
cartesiana do que seja poe-
sia.

Alceu Amoroso Lima leu
a seguir alguns poemas de
Gilberto, como Fora de .Mo-
da, em que êle demonstra
todo o seu amor pelas pala-
vras.

O APLAUSO PREVENTIVO

Pedro Calmon preferiu re-
gistrar a sua passagem pela
Academia, "deixando de la-
do o aspecto multiforme de
sua personalidade para ana-
lisár o colega, aquele que
tardou a chegar, mas que íoi
recebido com o maior res-
peito, quase com um respei-
to filial."

Gilberto Amado não
contorceu ou distorceu o seu
temperamento como acadê-
mico; continuou sendo um
homem do monólogo, um in-
tempestivo. Apesar de tudo,
tinha a doçura de uni com-
panheiro cheio de meiguice
para com os colegas. Tinha
uma certa infantilidade
simpática.

Quando Gilberto Ama-
do falava — continua Pedro
Calmon — era ouvido já
com o aplauso prévio ou
preventivo de toda a Acade-
mia.

Os acadêmicos Ivã Lins,
A. da Silva Melo, Levi Car-
neiro e Hermes Lima relem-
braram as crises dc mau
humor de Gilberto Amado,
devidas, segundo Silva Melo,
"a estados periódicos de hi-
poglicemia."

Uma vez em Genebra,
no hotel em que Gilberto se
hospedava — conta Silva
Melo — a proprietária da
casa veio nos oferecer, jan-
tá vamos Gilberto, minha
mulher e eu, um determina-
do vinho que ela recomen-
dava especialmente. Gilber-
to pulou da cadeira aos ber-
ros, descompondo a pobre
senhora e afirmando que
sabia muito bem escolher os
seus próprios vinhos. Minu-
tos depois, serenava e era
outro homem.

O MODESTO

Aurélio Buàrqiíe de Ho-
landa lembrou uma caracte-
ristica pouco citada de Gil-
Derto ao dizê-lo modesto.

— Diversas vezes me pro-
curou para conhecer o em-
prego de determinadas pala-
vras e sempre acatou mi-
nhas explicações. Uma oca-
sião perguntou-me se eu
aceitava a palavra que mui-
tos queriam impor — esto-
ria. Ante a minha negativa,
disse que sua admiração por
mim havia crescido.

O DECRJSTO

É o seguinte o decreto-lèi do
Governador Negrão de Lima:

Art. 1." — Aplica-se aos Po-
deres Legislativo e Judiciário,
para vigorar a 1.° de março de
1970, a classificação dos car-
gos dos respectivos quadros e
níveis e símbolos correspon-
dentes aos cargos do quadro
permanente do Poder Executi-
vo, respeitados os . valores e
observados os fatores de ava-
Ilação e as especificações de
cargos a estes aplicáveis (Cons-
tituição do Brasil, Artigo 106, e
Constituição do Estado aa
Guanabara, Artigo 73, Ali-
nea "O").

Art. 2.° — Para os efeitos
do disposto no artigo anterior
a classificação independerá de
prévia avaliação do cargo,
quando houver correspondén-
cia ou equivalência entre as es-
peeificações dos cargos do qua-
dro permanente do pessoal do
Poder Executivo e dos cargos
dos demais Podêres, ainda que
diferentes as respectivas deno-
minações.

§ l.° — Para os efeitos
da classificação proceder-se-á,
quando inexistirem especifica-
ções escritas e aprovadas, a
levantamento do aumento do
elenco de atribuições e respon-
sabilidades efetivamente come-
tidas aos ocupantes dos car-
gos.

§ 2.° — Quando as especifi-
cações de cargos dos quadros
dos Podêres Legislativo e Ju-
diciário não tiverem corres-
pendência ou equivalência com
cargo do quadro permanente
do Executivo, pveceder-se-á à
avaliação daquele, aplicados os
fatores de avaliação adotados
pelo Executivo.

Artigo 3.° — Para os efeitos
da classificação dos cargos em
comissão serão observados os
níveis hierárquicos dos órgãos
do Poder Executivo e respec-
tivos símbolos, conforme sejam
aqueles de direção, chefia ou
assessccainrato. -

Artigo 4.° — Os aumentos de
vencimentos e o cálculo das
vantagens a que faça jus o fun-
cionário, incidirão sobre o valor
do nivel ou símbolo que resul-
tar da classificação, assegura-
da ao funcionário, em qualquer
caso, a título de direito pes-
soai, a diferença que em seu
favor se apurar, entre o valor
resultante da aplicação do pre-
visto neste artigo c o valor que,
anteriormente à classificação,
legalmente percebiam.

Artigo 5." — Ultimada a cias-
sificação, os funcionários terão
os seus títulos de provimento
ou nomeação apostilados, com
a expressa referência ao sim-
bolo ou nivel em que o seu
cargo tiver sido clasificado e o
respectivo valor e, quando for
o caso, à diferença fixa a que
fizerem jus,' cem o direito pes-
soai, nos termos do artigo an-
terior.

Artigo 6-° — Fica criada a,
Comissão Especial de Classifi-
cação, cujos membros serão no-
meados pelo Governador do Et-
tado, que solicitará aos chefes
dos demais Podêres a indica-
ção de representantes.

Art. 7.° — À Comissão Espe-
ciai de Classificação caberá
homologai- as classificações
procedidas no âmbito de cada
Poder e apreciar recursos in-
terpesto por funcionário con-
tra a classificação que tiver si-
do dada ao seu cargo.

Art. 8.° — O recurso a que
se refere o artigo anterior de-
verá ser interposto no prazo da
30 dias, contados da publica-
ção da classificação efetuada
pelo órgão competente do Po-
der Legislativo ou Judiciário.

Art. 9.° — Para a execução
do disposto neste Decreto-lei
complementar, o Pcder Exe-
cutivo, quando solicitado, co-
locará ã disposição dos demais
Pcdêres as informações e o'
assessoramento técnico dc seus
órgãos de classificação de car-
gcs.

Art. 10 — Considerar-se-i.i,
vigente, no Estado da Guana-
bara, a partir de l.°'de março
de 1970, a paridade dos siste-
mas de classificação e de hi-
veis de vencimentos dos fun-
çionáries dos Pcdêres Executi-
vo, Legislativo e Judiciário, pe-
Io que qualquer legislação que
trate de vencimento deverá
respeitar", obrigatoriamente, o
es..ibelecido nes artigos 106 da
Constituição do Brasil e 73 ali-
nea "O" da Constituição da
Guanabara.

Parágrafo único — O Gover-"riadorüo' Esbitdo argiiiiâ a iu-
coiistitúciónàlidade de qualquer
legislação sobre vencimento que
não atenda ao disposto neste
artigo.

Art. 11 — Aplicam-se as dis-
posições deste Decreto-lei com-
plementar aos funcionários do
Tribunal de Contas e do Mi-
nistário Público.

Art. 12 — Este Decreto-lei-
ccmplcmentar entrará em vigor
na data da sua public:";ão, re-
vogadas as disposições em con-
trário.

-uai a grande obra
_.e pouco tempo un
cariocas e fluminenses?
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É a ponle Rio-Niterói, você sabe.
Qual o'melhor veiculo para você anunciar tudo o que
quer vender e encontrar tudo o que quer comprar?

Os Classificados do JORNAL DO BRASIL, você
já sabia.

É um bom negócio anunciar nos Classificados do
Estado do Rio!

CLASSIFICADOS DO JORNAL DO BRASIL

A PONTE DOS BONS NEGÓCIOS
efâSBaHS BflBffiESft^ft^VW3rffi\i?

CLASSIFICADOS DO ESTADO DO IllO
JORNAL DO BRASIL

aponte dos bons negócios
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Ataque do Líbano a Israel
mata criança de doze anos

JORNAL DO BRASIL £. Quarla-feira, 3/9/69 [~] 1.' Caderno

UM REI DEPOSTO Radlofoto AP

Tela viv, Beirute, Cairo, Ama
(AP-UPI-AFP-JB) — Um me-
nino de 12 anos morreu e 5 pes-
soas ficaram feridas ontem,
quando foguetes disparados de
território libanês atingiram a
cidade israelense de Kiriat
Shmona.

O Vice-Premicr de Israel,
Igal Allon, voltou a advertir
ontem o Governo do Líbano de
que- se êle não tomar providên-
cias contra os ataques terro-
ristas, não restará aos israelen-
ses outro remédio a não ser to-
mar providências militares pa-
va cessar os bombardeios.

RESPOSTA

Despacho procedente de Bel-
rute afirma que logo depois dos
disparos de foguetes sobre Ki-
riat Shmona, a artilharia is-
raelense abriu fogo contra a
região do Alarkoub, ferindo um

civil e danificando uma resi-
dência.

Foram ataques provenientes
do Líbano contra Kiriat, Shmo-
na, exatamente, que ocasiona-
ram a represália israelense no
dia 11 de agosto passado, des-
fechando um ataque aéreo
contra bases terroristas sedla-
das em solo libanês, bombar-
deio mais tarde condenado
unilatcralmente pelo Conselho
cie Segurança da ONU.

SUEZ

As artilharias lsraelens» e
egípcia defrontaram-se duran-
te onze horas consecutivas des-,
de a noite de segunda-feira
até a manhã de ontem no ca-
nal de Suez, abrangendo o
combate as regiões de Kantara
e Port Tewfik.

Porta-voz militar de Tela-
viv revelou que a batalha oca-

sionou a morte de um tenente
e dois soldados israelenses, ele-
vando para seis as baixas lo-
cais no decorrer das últimas 48
horas ao longo de todo o ca-
nal.

PRISÃO

As autoridades Israelenses
prenderam ontem 13 terroris-
tas árabes que agiam nó terei-
tório ocupado na margem oci-
dental do rio.Jordão. Os detl-
dos pertenciam a uma organi-
zação de sabotagem desbarata-
da no setor árabe de Kalkilyia.

As prisões foram efetuadas
numa ocasião em que a atlvi-
dade terrorista cresce, pois on-
tom mesmo o kibbutz Metullá,
o mais setentrional de Israel,
e um posto militar no monte
Nermon, colinas de Golan, fo-
ram atacados com morteiros e
bazucas.

Árabes organizam frente unida
Cairo, Nações Unidas (AP-

APP-UPI-JB) — os dirigentes
da RAU, Síria, Jordânia e Ira-
que reuniram-se em conferên-
cia no Cairo para examinar a
nova estratégia da guerra con-
tra Israel, ao mesmo tempo em
que o Conselho Nacional Pa-
lestino elaborava os planos das
organizações terroristas com o
mesmo objetivo.

Estão presentes na capital
egípcia o Presidente Nassor, o
Rei Hussein, da Jordânia, o
Presidente Noureddin Al Atas-
si, da Síria, e o Vice-Primelro-
Ministro Saleh Mahdi Amash,
do Iraque, cujo Presidente, Al
Bakr, não compareceu à reu-
riião alegando enfermidade.

Os delegados do Conselho
Nacional Palestino reelegeram
por unanimidade Ya-ssir Arafat
para a presidência da Organi-
zação para a Libertação da
Palestina (OLP) e debateram,
durante 12 horas, as exigèn-
cias da Frente Popular de Li-
bertação da Palestina (FPLP)
de aumentar o número de seus
representantes no organismo.

O Conselho, porém, não aten-
deu á reivindicação da FPLP,
devido à divisão que existe
neste grupo, onde há tendên-
cias moderadas, nacionalistas
árabes e de extrema esquerda.
Tal esfacelamento, segundo os
dirigentes do Conselho, preju-
dicaria os planos de sabotagem

ONU pede libertação
de dois israelenses

' Nações Unidas, Damasco, Beirute, Genebra, Telaviv (AP-AFP-
UPI-JB) — O Secretário-Geral das Nações Unidas, U Tliant,
pediu ã Síria que coloque cm liberdade os dois israelenses deti-
dos cm Damasco quando do seqüestro de um avião da TWA porum casal de guerrilheiros palestinos.

Com a chegada a Beirute da filipina Caridad Roa Schaller
e suas quatro crianças, procedentes de Damasco, permanecemna capital síria detidos pelo Governo apenas o professor ShomloSiimueloff c Saláli Mòüalcm, O comandante do aparelho da TransWorld Airlines seqüestrado, Dean Cariei1, ainda está na Síria,mas cm liberdade.

PREOCUPAÇÃO

Um porta-voz do Sccretário-Geral da ONU recusou-se & con-firmar ou desmentir as informações de que U Thant havia in-tercedido junto ao Governo da Síria cm favor da libertaçãodos dois israelenses. O porta-voz parecia preocupado em evitar
qualquer declaração que pudesse agravar a delicada situação cria-da com o seqüestro de sexta-feira.

Tt°™í:mbaixadur dc IsraCl na 0NU' Yoscf Tckoah, havia pedido* U Thant que encontrasse uma fórmula para obter a liberda-de de seus compatriotas que se encontravam entre as 113 pessoasque viajavam no Boeing-707 da TWA.

contra Israel, possibilitando a
existência de vozes discordan-
tes no organismo.'

ONU

A Argélia juntou-se ontem,
aos 23 países muçulmanos que
solicitaram uma reunião do
Conselho de Segurança para
examinar o caso do, incêndio
da mesquita de Al Aksa em
Jerusalém.

Círculos diplomáticos de No-
va Iorque acreditam que o
Conselho,-com a presidência ês-
te mês do representante sovié-
tico Jacob Malik, venha a reu-
nir-se ainda hoje para aten-
der ao pedido muçulmano.

\

___M__1 »9~^^^^m3BWÊ^S-umBKÊBS-«SÊsÊk._______ l_p ü* _H_fflP_Ll ___WÊBÊÊ^ í >?<% WÊÊ__%áM K^ySM
_________\*"* __W^àsWÊ§mf _fr- '~~*^Jm_Wi
Hi_____ES_____k_rl______K__i_ ¦¦¦'í*^r Vtt _Y

mmW __W * * i* HE

SEQÜESTRADORES Iãris, da Líbia, ao passar por Istambul, Turquia

Londres nega ajuda
ao Rei destronado

HiL»

Salim Issawi

PIRATARIA f
O diretor-gcral da Associação Internacional do TransportesAéreos (IATA), Knut Hammarskjold, pediu aos governos de di-versos países que considerem o assalto dc aviões tal como um atodc pirataria cm alto-mar.
Segundo Hammarskjold, o seqüestro de aviões em vôo, como

o do Bocing-707 da TWA que se dirigia dc Ronía para Atenasc foi desviado para Damasco, c efeito dc deficiências do siste-
ma legal. "Sc os governos c suas organizações tomassem medidas
psicológicas apropriadas, provavelmente os assaltos diminuiriambastante", declarou. ;

AP

¦Ancora, Bursa e Mündanya,
Turquia, Tirais, Atenas, Lon-
dres (AP-AIFP-UPI-JB) -\ A
Grã-Bretanha recusou-se on-
tom a ajudar o Rei Tdris. da
Líbia, a restaurar a monarquia
em seu pais, alegando que os
tratados mútuos prevêem assis-
tèneia'em caso de agressão ex-
terna, mas não em relação a
problemas internos.

O soberano líbio, deposto se-
gunda-íeira última Dor um
movimento militar, partiu on-
tem da cidade turca de Bursa
para o balneário grego de Ka-
mena Voula, fretando o navio
Knossos para transportar súa
numerosa comitiva.'. '

O enviado deTdris a Londres,
Ornar El Chalhi, foi recebido
duas vezes pelas autoridades
locais, conversando inclusive
eom o Chanceler Michael Ste-
wart, e ouviu a recusa dos bri-
trancos que não querem intro-
meter-se numa situação inter-
na explosiva.

Os funcionários britânicos,
ao que parece, estão realizãn-

.do consultas com os noite-• americanos para estudar o re-
conhecimento do novo regime
líbio, principalmente depois das
garantias oferecidas por Tri-

-jjoli de que os interesses es-
trangeiros e os acordos firma-
dos tela monarquia deposta se-
rão respeitados;

Petróleo permanece
com firma dos EUA

Leila Ali Khaled

Líder muçulmano inocenta Israel
Telaviv (Jerusalém l'ost-

JB) — O Ministro da Edu-
cação, Trabalho e Bem-Es-
tar Social de Zâmbia, Alha-
ji I. M. Garba-Jahumpa, um
dos mais proeminentes lide-
res muçulmanos da África,
após visitar a mesquita de'
Al Aksa rejeitou categórica-
mente as acusações de que

o Governo de Israel púdes-se ser responsável pelo in-
cêndio que destruiu parcial-mente esse templo muçul-
mano.

Acrescentou que "a atual
campanha contra Israel é
fruto da ignorância ou de
uma propaganda oportunis-
tal." Garba-Jahumpa disse

que estava em Jerusalém no
dia do incêndio da mesquita
e teve oportunidade de ver
os esforços dos israelenses
para conter as chamas."Eles trabalharam muito c
fizeram um trabalho mara-
vilhoso ao salvar a cúpula
da Al Aksa", declarou o Ml-
nistro de Zâmbia.

Nova Iorque, Los Angeles e
Londres (AFP-UPI-JB) — Di-
rigentes da empresa norte-
americana Occidental Petro-
lemn manifestaram ontem
tranqüilidade quanto ao futuro
do petróleo na Líbia, revelando ;
que, aquele Estado árabe não
está equipado para assumir o
controle das jazidas e respei-
tara as concessões às emprè-
sas estrangeiras.

A Occidental Petroleum de-
tem o controle de grande par-
te da produção petrolífera na
Libia e seus porta-vozes afir-
maram que o novo Governo
necessita em grande medida
das rendas provenientes de
suas atividades, não podendo
arriscar-se a uma nacionaliza-
ção que toaria mais dificulda-
des do que benefícios.

As reservas cm petróleo da
Libia sáa estimadas em mais
de 20 bilhões de barris, que
r-C-preséntàm aproximadamente
5,5'í das reservas mundiais.

As empresas norce-america-
nas que operam no pais estão,
assim divididas: Standard Oil
de Nova Jérsei, mais de 600
mil barris diários; Occidental
Petroleum; capacidade de pro-
dução dc lim milhão de barris
por dia yazidas em Idris e
Gailo Augila); Texaco, 200
mil barris por dia, com jazidas
em Nafocra; Mobil Oil, 150
mil barris e interesses no óleo-
duto de Amal-Ras Lanuz;
Continental Oil, 2õ0 mil bar-
ris; Atlantic Richefield, 30 mil
barris, jazidas em ítagusa.

Albert Lee
vai mal eom

Líbia põe tropas
em alerta temendo nôvo pulmão
a contra-revolução

Túnis, Cairo (AFP-UPi-
AP-JB) — O Governo da
República Árabe . da Líbia
colocou ontem em. estado de
alerta suas forças armadas
para reprimir qualquer mo-
vimento visando restaurar
a monarquia deposta segun-
da-feira última, ao mesmo
tempo em que apreendeu os
blindados e helicópteros da
polícia para consolidar o
novo regime.

O Conselho Revoluciona-
rio que assumiu o poder
mantém sigilo quanto à
composição do novo Govêr-
no e ainda não definiu pie-namente" a orientação de
sua política externa. No ter-
reno interno, foi suspenso o
toque de recolher, em vir-
tude, segundo comunicado
oficial, do apoio que a na-
ção concede a seus chefes
militares e novos governan-
tes.

POSIÇÃO
Segundo a maioria dos

observadores, as autorida-
des libias buscarão fortale-
cer sua posição regional por
meio de maior alinhamento
entre as nações árabes, em
particular no que diz res-
peito às postulações do'Pre-
sidente Nasser, da RAU.

As reservas com que foi
recebido o movimento mili-

, tar na Líbia, internacional-
mente, dificultam em parteo esclarecimento de sua

exata tendência. Em Mos-
cou, por exemplo, a impren-
sa dedicou-lhe poucas li-
nhas sem comentários', o
mesmo ocorrendo nos Esta-
dos árabes moderados.

A única reação entusiâsti-
ca foi manifestada pelos
jornais do Iraque, fortale-
cendo as primeiras impres-
soes de que os novos gover-
nantes líbios São adeptos do
Partido Baath.

O Conselho Revoluciona-
rio não parece ainda muito
certo de sua firmeza no po-
der, daí ter colocado sob os
mando do Exército as mili-
cias policiais, de onde pode-
ria partir, segundo rumores
locais, alguma reação pelo
restabelecimento monárqui-
co.

As medidas de repressão,
contudo, têm sido bastante

Repressão

limitadas. Até agora sabe-se
apenas dás prisões do ex-
chefe do Estado-Maior do
Exército, General Sunissi
'Cham Eddin, do ex-diretor
da polícia de segurança, Ge-
neral Salem Ben Taleb, e do
coronel Abdel Aziz El Cha-
lhiz. cujas funções não fo-
ram citadas.

Reconhecimento

A agência noticiosa do
Oriente Médio revelou on-
tem que os governos do Su-
dão, Iémen do Sul, Alemã-
nha Oriental e Siria reco-
nheceram o regime repu-

blicano proclamado na Li-
bia.

Esses quatro países vieram
somar-se ao Iraque e à Re-
píiblica Árabe Unida, pri-meiras nações a reconhece-
rem o Governo libio.

Novo regime garante
os bens estrangeiros

Homens de B

Túnis, L o n d r e s, Was-
hingtóri (UPI-AFP-AP-JB)
— O Conselho Revoluciona-
rio, que tomou o poder na
Líbia segunda-feira última,
ordenou aos cidadãos lo-
cais que respeitem os bens
estrangeiros no pais e cha-
mou a Tripoli os embaixá-
dores em Washington, Lon'-
dres, Paris e Moscou para
que transmitam essa garan-
tia aos governos junto aos
quais são acreditados.

A ordem do novo Govêr-
no parece dizer respeito es-
pecialmente às concessões
petrolíferas operadas por
empresas estrangeiras, e ai-
guns observadores conside-
ram que ela significa igual-
mente que o líbios não to-
carão, pelo menos por en-
quanto, na base militar nor-
te-americana de Wheelus.

RESPEITO

No próprio diu em que o
movimento militar assumiu o
Governo, os novos dirigentes
asseguraram aos represen-
tantes dos Estados Unidos,
União Soviética, França e
Grã-Bretanha na Libia que
todos os acordos contraídos
pela monarquia deposta se-
riam respeitados.

A Chancelaria britânica
confirmou ontem essa dis-
posição do Conselho Re-
volucionário, acrescentando
que a garantia foi forneci-
da diretamente às quatro
grandes potências.

Funcionários brita nicòs
ressalvaram, contudo, que a
mensagem libia não escla-
rece a posição do país em
política externa, o que obri-
ga a Grã-Bretanha a estu-
dar o problema minuciosa-
mente para decidir sua ati-
tude em relação ao reconhe-
cimento formal do regime.

WASHINGTON

Apesar da preocupação
natural com o que se passa
na Libia, o Governo norte-
americano mantém-se em
posição de discreta indife-
rença, eximindo-se de qual-
quer formulação oficial.

Círculos oficiais de Wash-
ington receiam, por exem-
pio, que se a Libia unir-se
ao campo radical das na-
ções árabes poderá exercer
considerável pressão sobre a
Tunísia — um dos poucos
países da região que perma-
necem amigos do Ocidente -
-— influência que poderá
estender-se ao Marrocos.

Ana Harbor, Michigan
(UPI-JB) — Porta-voz do
Hospital da Universidade do
Michigan revelou ontem queAlbert Lee Carnick, que re-
cebeu segunda-feira um nó-
vo pulmão esquerdo, encon-
tra-se em "estado muito
grave."

Um grupo de cirurgiões
que efetuou três transplan-
tes cardíacos enxertou o
pulmão esquerdo em Albert
Lee Carnick, de 50 anos, queestava prestes a morrer vitl-
ma de enfisema. O doador,
Richard A. May, morreu num
acidente automobilístico na
manhã de domingo. A equi-
pe de cirurgiões foi dirigida
pelo Dr. Donald Khan.

Pariis reúne
oceanografia
técnicos em

Paris (AFP-JB). — ESpecla-
listas em oceanografia do Bra-
sil e de mais 66 países inaugu-
rái-aan ontem, na sede da
UNESCO, a G.ft Reunião do
Congresso Oceaaiogrifico In-
ternacional.

Ò ohefe da nossa delegação,
Orlando Augusto do Amaral,
disse' na abertura dos traba-
lhos que os problemas cienti-í
ficos da oceanografia são vi-

_tais para o desenvolvimento
rdq Brasil, pais que possui um
dos litorais mais extensos do
mundo. Falaram em termos
semelhantes, os delegados do
México, e da Colômbia, Manuel
Alcala e Gabriel Betancur-Me-
jia, respectivamente, já queesses países têm também lit;>-
rais importantes nos octímos
Pacifico e Atlântico.

URSS lança
com êxito o
Cosmos-297

AMoscou (AFP-JB)
URSS colocou ontem em órbi-
ta terrestre um novo satélite
artificial não tripulado, o Cos-
mos-297, anunciou a Agência
Tass. As coordenadas do Cos-
mos 297 eram ontem: pericrlo
inicial de revolução, 89,7 minu-
tos; apogeu, 334 km; perigeu,
211 km; inclinação em relação
ao Equador, 72,9 graus.

O Instituto de Livestigaçõe.i
Espaciais de Eochum, Alemanha
Ocidental, comunicou que cap-
tava desde as llhllm (GMT)
sinais radiofônicos do Ccsinos-'297. A entidade científica cal-
culou inicialmente que o novo
satélite soviético girasse em
torno da Terra obedecendo a
uma inclinação de 60 graus em
relação ao Equador.

tem novo
Governo

Afleii (AFP-JB) — Novo
Governo foi formado ontem
no Iémen, chefiado pelo en-
genheiro Abdullah Âlkurs-
humi e composto de quatro
vice-primeiros-ministros e
14 ministros.

A maioria dos membros
do novo Gabinete é de ten-
ciência moderada, tendo
participado de ministérios
anteriores. Alkurshumi subs-
titui o General Massaba Al
Ri, que se demitiu há dois
meses.

an__asa_n_WBa—n ió_m_mmà—wim—__mmmim_^___m

íafra contra tanques da Nigéria
Owerri, Biafra (AFP-JB) — Cento e cin-

quenta mil soldados enfrentam, há dois anos,as unidades blindadas e a aviação nigerianas-tem entre 18 e 23 anos e se lançam ao ata-
que com fuzis automáticos. Seu comandante
supremo c o General Odumcgwu Ojukwu.Todos os homens aptos estão engajados
nas fileiras: o Exército biafrense sç compõe em
parte de voluntários c em parle de campone-
nes recrutados nas estradas pelos sargentos
recrutadores. Várias vezes assisti ao espetáculo
dessa "conscrição." Um grande caminhão pá-ra; dele desembarcam dois ou três soldados
c se precipitam sobre os jovens que encon-*-am, ordenando-lhes que os sigam.

Vida mili lar
Muitas vezes, os jovens tentam escapar e,

então, desenrola-se uma perseguição desenfrea-
da entre os soldados, bastões na mão, c o "as-
pirante" a rccrWa, que abala com os pés des-
calços através dos campos de kassava.

Uma vez soldado, o jovem camponês di-
ficilmente retorna à sua aldeia: o tempo dc
serviço c ilimitado, e cie só voltará à vida ci-
vil se fôr ferido.

Os empregados nas organizações de carl-
dade c os inúmeros funcionários do Governo
não são convocados: as autoridades conside-
ram que eles desempenham tarefa indispciisã-
vel â vida da nação.

Depois de um més de treinamento, o jo-vem recruta é enviado para a frente. Sc se
distinguir, poderá ingressar na escola de ofi-
ciais dc infantaria dc Orlu, a Noroeste de Oucr-
ri, onde são formados os quadros do Exercito
biafrense. fcssc campo dc treinamento, insta-
lado numa escola abandonada, é dirigido porum magnífico barbudo dc 30 anos, o Coronel

Onwuatucgwu, um dos heróis da tomada daOwerri.

Tradições
Formado dentro das mais puras tradiçõesWHanicas na escola militar de Sandhurst, Grã-Bretanha Onwuatucgwu treina cerca de miljovens soldados, que ficam 16 semanas em suaescola, antes de serem promovidos a oficiais.Herdamos dos ingleses a maioria das nos-sas tradições militares, mas as adaptamos àguerra que travamos" _ disse-me, sorrindo «O

nlir^m f. 
-1afi,™ou ~ «âo é tanto a disci-Plina que o leve ao combate. Nossos soldados

swprê 
™> a e°IPCar dU''0' lamente e dc

rllnZl-05'.,05 dias' os cadeles prendem os ru-dimentos dessa "nova tática revolucionária"
ubnm,ta„,1CfÍnÍU 

° .<"='- ™* são tombem'
zà vtl .5, ""li Ülten?a PTO»™**» psicolô-
fo" ,w. 

ar""les mais fi"ncza em comba-
_ wí,Í ínt ^ 1>0r,scmana exibem-se áos sol-dados fotografias das "atrocidades" cometi-sís £*2 WÈ ÍCderaÍS- Assisti a u«.sas lições, dada por um homenzinho dc ócu-los, numa grande sala escolar sombria, ondese amontoava uma centena de soldados.

Os cadetes não tomavam notas, mas ou-ítam, as mãos apoiadas nos velhos fuzis, o re-ato pormenorizado, com voz monótona, dasatrocidades cometidas pelos vândalos " Im-passíveis, imóveis, os jovens tinham a vistaperdida no vazio. As vêzcs, do fundo da salauma tosse. Estamos cm agosto r-, lá fora cho-
ye ininterruptamente. A água penetra na sala,
vüiros°n|raS 

rajadaS' aUavés das J'aneIas sem

O» leões
Há oficiais dc opereta, mas também os háele valor.
O General Philip Effiong, Chefe do Esta-f o-Maior, e um homenzinho sorridente e pou-tlcrado, que fala cm tom reflexivo, ainda quosobre o inimigo.
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O General
Oãuín egwu Ôjukwu

é o líder da
separatista Biafra

Jacques Kaufmann
Especial para o ji!
O coronel Asoya, comandante da Divisão

o, tem cerca dc 30 anos. E o responsável pelas
operações desenvolvidas ao Sul de Owerri, cm
direção a Porto llarcourt. Em um ano, pas-
sou do grau de major ao de coronel. Estabc-
lcceu seu quartel-general um quilômetro ao
Sudeste de Owerri, mas todas as manhãs visi-
ta a frente, em seu velho landrover. Seu ad-
junto, major Omyekwely, é um jovem de cerca
de 26 anos, que a guerra arrancou ao estudo
de matemática.

O Brigadeiro Kalu, um dos vencedores dr
Owerri, é um robusto barbudo, que usa óculoí
e é objeto de verdadeiro culto. "Seu nome
diz numa carta um leitor do jornal O Escor
pião, edição de junho, será escrito com letra
dc ouro na história de nossa guerra pcl
independência."

Há também o coronel Achuzia, especialis
ta em operações de guerrilha, que dirigiu as
(tropas Üiafrenscs na margem ocidental do
Niger.

Um grande número dc oficiais biafrense!
sacrifica-se pessoalmente. Quando fui a Uniu-
liaia, ou à frente de Porto llarcourt, os ofi-
ciais vestiam uniformes de barro e sangue. A
guerra de Biafra é mortífera: 500 mil soldado:
morreram na frente, desde o início das hos-
tilidades. Ninguém jamais saberá — porqui
não há estatísticas oficiais — quantos volta*
ram às suas aldeias sem um braço ou -uma
perna.

Otimismo
A arma típica do soldado biafrense é o fi

Jtil automático. Todos os soldados que enconlr.
perto de Umuhaia ou da frente meridional Ic
vavam um a tiracolo. "Estamos melhor arma-
dos que no inicio da guerra", afirmou o ma-
jor Omvuka, comandante do setor dc Apani, at
Sul dc Owerri.

í;sse otimismo parece justificado: cm Umu-
akpu, na estrada de Porto llarcourt, onde esti-
ve no dia 9 de agosto, oito dias depois da par-tida das tropas nigerianas, contei uma dúzia
de metralhadoras camufladas sob a folhagem.
Vi também um canhão de 105 mm, mas o che-

fc do setor, o capitão Nzcadikc, disse-mc querão havia outros cm sua jurisdição. Os biafrcm-
ses dispõem também dc depósitos dc armas •
munições nigerianas.

A vida na frente
"Nenhum Exército do munijo se bate como

o nosso", disse-me o chefe do Estado-Maior
biafrense, o General Effiong.

Dc fato, o soldado biafrense combate ci»farrapos e dorme no chão sôbrc folhas de pai-meiras. Sempre marcha a pé; apenas o chefe
do setor dispõe de um veículo. É comum cn-
contrarem-sc colunas de soldados que penetramsilenciosamente na selva. Cada um leva na
cabeça uni pequeno volume, no qual estão seus
objetos pessoais: uma panela para cozinhar as
raízes de kassava e um pano para se enrolar
quando dormir nas trincheiras.

Nas primeiras linhas biafrcnses, quandonão se trava uma batalha, reina o mais abso-
luto silencio. Quando fui a Umuakpu, os nige-
rianos, que acabavam dc ser expulsos da ai-
deia haviam-se enterrado na saída, sob ás ár-vores. A algumas centenas de metros, os sol-
dados biafrcnses haviam cavado suas trinchei-
ras de primeira linha. Para chegar, tive dc
abandonar a estrada, demasiado exposta, e cor-
tar através do campo, agachando-mc nos cs' a-ros descobertos para não chamar a atenção dos
federais.'

Entretanto, reinava calma nesse dia. Apenas,
de vez cm quando, ouvia-se, para o lado ociden-
tal a detonação dc um morteiro. Sôbrc as cabe-
ças dos soldados mudos, o sol tentava cm vão
perfurar um céu pesado, atravessado vez por ou-tra por uma ave de rapina cm busca de ali-mento.

Na aldeia, atrás de mim, a cerca dc 500metros, ainda havia cadáveres dc nigerianos, emdecomposição, no meio das ruas.
Os soldados não falavam. Parados cm cadacanto da trincheira, o rosto impassível cobertodc suor c pó. esperavam, cretos c imóveis ahora dc serem substituídos.
Um deles trazia o capacete coberto dc fõ-lhas e flores vermelhas.
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Operado
Senador
Dirksen

Washington (AP-UPI-JB) ~
O Senador Everett Dirksen, li-
der republicano no Congresso;
de 73 anos, íoi operado ontem
no hospital militar Walter Reecl
por uma equipo de cirurgiões
do Exército que lhe extirparam
um tumor do seu pulmão di-
reito. A intervenção cirúrgica,
durou três horas.

O coronel Allan Hopeman,
membro do Departamento de
Cirurgia Torácica do hospital,
disse que o estado pós-opera-
tório do Senador por Illinois
era satisfatório, Acrescentou
que serão feitos testes finais
com a parte extirpada para
determinar se o tumor era ma-
ligno ou não'. '

H2RIGO

Outras fontes, por outro la-
do, disseram que uma biopsia
inicial mostrou algumas dúvi-
das sobre se o tumor era ean-
ceroso ou não. Afirmaram ain-
da que os módicos colocavam
em risco a vida de Dirksen ao
fazer a operação, pois o cora-
ção do Senador é maior tío que
o normal."A. questão era se eles pode-' 
riam tratar o tumor com ra-
dlologia. Aparentemente, os nié-
dicos concluíram que o caso
era suficientemente sério para
justificar uma operação", disse
uma fonte. Segundo se infor-
mou, o coração de Dirksen ó
duas vezes maior que o normal.

f
.'lgO ÜO

limo vai
a es

VIOLÊNCIA

seu estado é muito grave
Paris, Londres (AFP-AP-WI-JB)

— O Presidente Ho Chi Minh, de 79
anos de idade, encontra-se muito
doente e está sendo atendido "dia e
noite" por um grupo de professores c
mc.tlicos, segundo informou ontem a
delegação do Vietname do Norte à
conferência de paz de Paris. _

Em Londres, a British Broacícas-
ting Corporation (BBC) captou uma
transmissão da agencia noticiosa
norte-vietnamila VNA que confirma-
a informação de que Ho Chi Minh
está enfermo há semanas.

ENFERMIDADE

A delegação norte-vietnamita cm
Paris se limitou a reprcdüzir um co-
municado distribuído pela Comissão
Central do Partido dos Trabalhado-
res Vietnamitas, pela comissão diri-
gente da Assembléia Nacional e pelo

Washington (AP-JB) — Os
laboratórios Hazlcton, de Palls
Church, Virgínia, foram en-
carregados pela indústria do
fumo de promover'um estudo
c experiências com uma nova
química destinada a produzir
cigarros menos perigosos para
n saúde.

Nove fabricantes de cigar-
res bferecerám-sé para finãn-
ciar a experiência com o pro-
duto, que tem o nome de Clic-
iriosol. O processo foi descrito
perante o Comitê de Comércio
da Câmara de Representantes
pelo Dr. Pcrry B. Hudson, pre-
sidente da fundação High Tor.
Afirmou èle que o método foi
idealizado cm seus laboratórios
e que reduz uma substância
que produz o câncer: a benzo-
pirena.

MESMO GOSTO

Disse Hudson que uni prodú-
to químico será aplicado ao
fumo. antes do processo de fa-
bricação do cigarro, sem afe-
tar-lhe o gosto nem o aroma.

Os exames poderão demorar
um ano, pelo menos, e as ma-
térias concentradas do fumo
serão possivelmente usadas, em
seguida, em testes com ratos.

O diretor de Informação Pú-
blica do Instituto do Fumo,
William Kloepfer. declarou que
a decisão de patrocinar a ex-

periência "não quer dizer que
a indústria tenha modificado
sua pcsiçãdfcio sentido de que
não existe nenhuma relação
demonstrada entre o fumo c o
câncer."

Cientistas
buscam obter
gene sintético

Míidison, Wisconsiit (AFP-
JB> — A elaboração da "vida

sintética" cm laboratório está
sendo executada na Universi-
dade de Wisconsin, sob a di-
reção do professor Har Gobir.d
Khorana, com a colaboração
de uma equipe de biólogos e
lisiólojos.

Trata-se de produzir um
gene sintético, manipular a
estrutura biológica de um ser
vivo, programar por antecipa-
ção o código genético e, em
conseqüência, a herança dos
indivíduos.

COMPOSIÇÃO

Em cada uma dos milhões
de células que compõem um
ser humano, existem moléculas
complexas, os genes, constitui-
dos por ácido dcsoxiribonuclei-' 
co (ARN), que fabricam um
novo produto químico, o ácido
ribonuclcico (ARN). que, por
seu lado, "fixa" a função que
cada célula deve desempenhar
no organismo.

Cada gene possui tôclas ca
"informações" necessárias pa-
ra transformar uma célula
com função definida cm outra
cem função diferente. Uma cé-
lula cardíaca, por exemplo,
contém genes que podem fazer
uma célula hepática, ou seja,

. epidérmica ou qualquer outra.
Semente fabricando, a partir
da molécula de ADN uma mo-
lêcüla de ARN que os genes ou-
torgam definitivamente sua
f-.inção própria â célula. Em
conseqüência, basta manipular
os genes para transformar o
papel de cada célula e, dai. a
estrutura biológica do organis-
mo,

OBJETIVO

Este é o objetivo de Khdra-
na, um biólogo de 40 anos, que
em 19G8 ganhou o Prêmio No-
bel de Medicina e Fisiologia-
O professor tenta fabricar um
gene sintético.

A equipe constrói seu gene
seguindo o processo inverso po
do organismr cu seja, deduziu-
do sua estrutura segundo os
Informações já conhecidas só-
bre U funções da célula.

Conselho de Ministros do Vietname
do Norte.

O comunicado está redigido nos
seguintes termos: "Durante as úlü-
mas semanas, o Presidente Ho Chi
Minh passa mal. Nosso Partido e Es-
tado estão concentrando toda a sua
capacidade c meios para atendê-lo.
Uma equipe de professores c médicos
atende-o dia e noite. Para conheci-
mento ~e nossos compatriotas sobre
o estado do Presidente, divulgamos
este comunicado."

A declaração foi divulgada as
04h00m (de H__ói), quarta-feira, dia
3 no Vietname do Norte, pela VNA.
A delegação norte-vietnamita na ca-
pitai francesa se recusou a comentar
de imediato a informação^ Declarou
que não possuía maiores informações
sobre o estado de saúde de scii Pre-
sidente, c desconhecia a natureza da
enfermidade.

A trilha de lio
Dcpartanicnlo tlc Pesquisa

"Nascido lia cólera, crescido na re-
volta, amadurecido na revolução, êle en-
veibeceu com o poder;." Assim se refere
a Ho Chi Minh a revista Nou vel Obser-
vateur.

Paia o escritor inglês Graham Gree-
nc, cie é "sábio, bondoso e justo, capaz
de inflingir duros castigos, mas também
de inspirar amor." E um membro dos
serviços norte-americanos paia questões
psicológicas, no Vietname, declarou: "Vo-
cê sabe, é danado de difícil dizer ao povo
que odeie êsse sujeito que nosjcmbra um
Papai Noel faminto."

Por detrás de todas essas definições
está um homem de vontade férrea. Ho
Chi Minh, com 79 anos, é o mais antigo
dos lideres comunistas asiáticos, c um
dos mais argutos. Não só èle conseguiu
o que parecia impossível — enfrentar o
poderio ofensivo norte-americano — co-
mo também obteve uma vitória menos
divulgada mas igualmente difícil: man-
ter-se equidistaute dos dois gigantes ço- ,
munistas, conservando uma independen-
cia completa.

Sua liderança sobre os 20 milhões de
narte-vietnamitas é um fenômeno quase
palpável. "Ele está em toda parte", di-
7.:ra os poetas do Governo; "é ao mesmo
tempo nosso pai, tio e irmão mais velho;
é o coração que alimenta 100 artéria»."

Taifeiro c estudante

Èhtre 4 c 5 libras da manhã, o ve-
Ihinho de bãrbiohá deixa o pavilhão si-
túádo no imenso palácio dos governado-
res gerais da Indochina, cm Hanói. De-
pois de alguns exercícios de educação fi-
sica no parque do palácio, Ho Chi Minh
vai paia o seu gabinete de trabalho.

Magro, com a metade do vigor do
p:issado, ele dirige dai uma guerra con-
tia uni corpo expedicionário e a Vil Fro-' ta norte-americana. „ desse gabinete que
Ho Chi Minh luta e negocia em quatro
frentes: com os russos, ecri os chineses,
nas florestas do Vietname do Sul. contra
os bombardeios americanos ao Norte.

Quem nasce na província de Nghc
An faz oposição a tudo, diz um ditado
vietnamita. Foi lá que Ho Chi Minh nas-
ceu, cm maio de 1SG0.

Seu pai foi fuzilado pelos franceses
por causa de idéias "muito patriotas." A
irmã foi condenada a nove anos de tra-
balhõs forçados por roubo de armas. Um
dns irmãos esteve preso por esconder um
cbcfc rebelde. Ií Ho foi expulso- de um
colégio de Iluê como "mau elemento."

Quando ainda usava o seu primeiro
nome, Ngüyeri Van Than, éle viajou co-
mo taifeiro num vapor trances e chegou
â Europa em lülü. Breve aprendizado no
Carlton Hotel de Londres, retorno a Pa-
ris, inicio da atividade política."Passo a passo, durante a lula, amen-
di que apenas o comunismo poderia li-
bertar os povos oprimidos c os trabalha-
dores do mundo do jugo da escravidão",
disse ele recentemente. •

Depois de ajudar a fundar o Parti-
do Comunista Francês, de redigir pan-
fletos c participar de assembléias, Ho
acabou viajando para Moscou, cm 1924:
o revolucionário amador queria se tor-
nar profissional. Nffuyen Ai Quoo (que
significa "Silva, o Patriota") foi o nome
que escolheu para iniciar as suas alivida-
des revolucionárias na China.

A chegada ao poder
Só cm 1910, entretanto. Ho Chi Minh

alcançaria o seu grande objetivo: voltar
no Vietname — pela primeira vez cm 28

anos — para iniciar a luta pela, indo-
pendincia.

Já tinha, então, uma larga expenen-
cia: passara pela Birmânia, pela China e
pelo Sião, de missão cm missão, de pri-
são cm prisão. Os ingleses chegaram a
registrar a sua morte, cm 1933, quando
esteve tuberculoso cm uma prisão de
Hong-Kong.

Ao reaparecer no Vietname, poucos
anos depois de ler rapado a cabeça pa-
ra se disfarçar de monge budista, no
Sião, o antigo estudante de Paris já esta
a ponto de criar a figura do "Tio Ho": a
barbicha vai se tornar cada vez mais lon-
ga e branca; a experiência revoluciona-
ria vai conquistar aos poucos o comple-
lo domínio súbre a sua gente.

Antes de iniciar os oito anos de
guerra .contra os franceses — cm 194R
— lio volta às prisões da China: sua
morte foi anunciada outra vez cm 1942,
por soldados de Chang Kai-cheU. Mas
ele estava bastante vivo para transpor a
fronteira, em 1811, c iniciar dois anos de-
pois a luta que culminaria com a vitória
de Dicn-Eicn-Phu.

Presidente do Vietname do Norte des-
de 1954, o Ho Chi Minh de hoje conse-
g\ic façanhas'surpreendentes — mesmo
descontando-se os exageros que a lenda
possa ter criado em torno da sua figura.

Êle foi o primeiro lider comunista que,
depois da cisão que dividiu o bloco so-
cie-lista, conseguiu estender a mão a Mos-
cou sem brigar com Pequim, para logo
em seguida aproximar-se também dos chi-
neses. A sua independência em relação
ã, China é especialmente notável, devido
ã proximidade do território chinês e ao
fato de que, através da História, a região
ocupada pela atual Indochina sempre su-
cumbiu ã pressão irresistível dos gover-
liantes chineses.

O uerrei-0

Como chefe militar, Ho começou a
deslácár-sc cm 1910, quando voltou ao
Vietname depois de sua vida no exterior.
Operandb nas montanhas de Ciío Bang,
Ho plantou as sementes do Aicminh —
o grupo subterrâneo que o levaria ao po-
der.

Durante os cinco anos de ocupação
japonesa, cie tratou cuidadosamente das
suas alianças com os comunistas chineses,
com o Kuómihtang c com os serviços do
ajuda norte-americanos, recebendo auxi-
lio de iodos os três. Seu ob..et:vo era fer-
tálçcer o Vielminh para, um dia, expulsar
os franceses.

Os guerrilheiros de Ho, liderado por
um duro e jovem soldado. Vo Nguycn
Giap, assediaram intensamente os japo-
neses e aperfeiçoaram as suas táticas de
guerra na selva.

Cu.indo, no fim da guerra, 200 mil
nac!enal;stas chineses entraram no Vicl-
n?me com a :tm'ov_ir:"'o fianorsa, *ts gner-
ríliicirós de Glap já formavam um corpo
perfeitamente adestrado. Foi então que
Ho Chi Minh, adotando uma das táticas
sutis que o caracterizariam persuadiu os
franceses a despacharem as chineses.

file sabia que mais tarde teria de lutar
sozinho, c preferia, para adversário, os
franceses. "Prefiro aturar ns franceses por
cinco anos a lutar com os chineses pelo
resto da minha vida", d'ssc êle na énoca.
Fm lSlfi já estava em Paris, para nego-
ciar com o Governo francês a completa,
independência dn Vietname.

Depois do fracasso das conversações,
Ho voltou ao Vietname c âs suas velhas
montanhas: começava a guerra de oito
anos que terminaria cm Dieri Hicn Phu,

A:núncio ae íMxon cllegra lanói
Paris. Saigon, Hanói (AFP-AP-UP1-

JD) — O chefe da delegação do Vietnã-
me do Noite á conferência de paz de
Paris, Xuan Tliu.v, declarou ontem que o
s?u pais "levará cm conta" a decisão do
Presidente Nixon de retirar 100 mil sol-
dados do Vietname e disse que esta ini-
ciativa poderá tirar as negociações do
impasse em que se encontram.

A declaração de Thuy aos jornalistas
surpreendeu os observadores, porque até
agora o Vietname do Norte insistia cm
considerar de seu interesse apenas a re-
tirada total das tropas norte-americanas.
Informou-se segunda-feira que durante
sua estada cm San Clemente (Califórnia)
Nixon se dedica á preparar o piano de
retirada de 100 mil homens do Sudeste
Asiático.

INDEPUNDIINCIA

Em Hanói, contudo, o Primciro-Minis-
Ir.) Pham Van Dpng, discursando numa
reunião comemorativa do 24.° aniversário
da independência do Vietname, afirmou
que os norte-vietn imitas estão dispostos
a continuar a luta até â vitoria final.

Acrescentou o Premier que seu Go-
vêrno aumentará a ajuda aos vielcongs
"até que os agressores norte-americanos
sejam expulsos de nossa pátria, até que o
Governo traidor (do Presidente sul-vict-
namita Van Thieu) seja derrubado e o
Exército titere se desmorone e seja esma-
gado no lodo da derrota."

As comemorações oficiais da indepen-
dência foram discretas. Limífaram-se u
um grande comício c a uma recepção
oferecida pelo Governo. Ao comício com-
pareceram o Vicc-Prcsidentc Ton Duc
Than, o presidente da Assembléia Nacio-
nal Truotig Chinh, o Primeiro-Secretário
do Partido do Trabalho (comunista), Le
Duan c o Primeiro-Ministro.

Pham Van Do-g resumiu os 21 anos
de independência c a série de lutas c
vitórias sobre os agressores estrangeiros
c a consolidação progressiva do Eslado
socialista, norte-vietnamita.
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Negros rebelados viram um automóvel durante manifestações em Hartford

Nixon anuncia política de
salvaguarda da paz mundial

Colorado Springs (AFP-JB) — O Presi-
dente Richard Nixon prometeu, na reunião na-
cional de 50 Governadores dos Estados norte-
americanos, organizar "uma estratégia eficaz
para a salvaguarda da paz mundial" mas
adiantou que o país jamais abandonará sua
posição de liderança.

Ao expor os pontos principais da política
exterior estadunidense, Nixon "ressaltou que as
Forças Armadas dos Estados Unidos serão
mantidas em nível suficientemente poderoso a
fim de manter a paz mundial. Ao mesmo tem-
po, será iniciado um programa racional deno-
minado Novo Federalismo, para evitar o es-
banjamento de fundos, permitindo à nação ca-
nalizar meios para a promoção de planos so-
ciais internos.

GARANTIAS

A uma assistência preocupada com as so-
mas reservadas ao orçamento militar enquanto
03 Estados necessitam de verbas para resolver
os problemas de desemprego, moradia e desen-
volviinento urbano, Richard Nixon prometeu:

"Manteremos nossa liderança e forjaremos
uma nova estrutura para garantir a estabili-
dade mundial em que os ônus e os benefícios
serão distribuídos eqüitativamente. Uma es-
trutura que não descansará na potência de uma
só nação, mas que tirará sua força de todos os
paises.

Sabemos que uma estratégia eficaz para a
paz possibilitará, também, uma estratégia para
lograr nos:os programas internos."

A população festejou nas ruas a data.
As casas estavam enfeitadas com as cô-
res nacionais e carta7.es. Os principais
edifícios iluminados. Nos parques e ba-
res concentravam-se milhares de pessoas.
As principais ruas mostravam grande ani-
mação, apenas comparável às festas do
Tet (ano novo lunar vietnamita).
VIETNAME DO SUL

A atividade política ontem no Viet-
hame do Sul foi mais intensa do que as
operações bélicas. O Conselho de Minis-
tros do Governo, dirigido pelo General
Tran Thicn, reuniu-se pela primeira vez,
sob a presidência do Presidente Nguycn
Van Thieu.

O General Kliicm, segundo fontes
categorizadas, pediu a Van Thieu que
presidisse a, todas as sessões do Conse-
lho, acrescentando que se. considerava uir
simples executor do programa político
traçado pelo Presidente.

iUembros da Oposição continuam cri-
tirando' a formação do novo Gabinet'
sul-vietnamita; O Senador independeu!
Pham Van Tam afirmou que o Presidcn
te Thieu não poderá cumprir nenhum de
projetos que anunciou c d":sc que "êst
Governo é integrado por muitos milita-
res c representantes do Partido üicmisla
Cau Cao."

Informou-se que o Embaixador dos
Estados Unidos no Vietname, Ellswortb
Bunker, pediu ao Presidente Thieu a for-
mação de um Governo com figuras de
grande popularidade a fim de preparar
as bases políticas para futuras eleições,
das quais deverão participar os comu-
nistas.

Bunker era esperado ontem cm Paris
pela delegação norte-americana â confe-
rência de paz. Segundo algumas infor-
mações, Bunker se reunirá durante os
dois dias que permanecerá em Paris com
o chefe da delegação dos Estados Unidos,
Henry Cabot Lodge, para informá-lo só-
bre a política do novo Governo de Sai-
gon. De Taris, Bunker viajará a Wash-
ington.

COMPROMISSOS
"Vamos manter as forcas defensivas dos

Estados Unidos em um nível suficientemente
poderoso para salvaguardar a paz. ao mesmo
tempo que não seja permitido o esbanjamento
de fundos que serão melhor utilizados para
promover outros programas de desenvolvimen-
to para a população

Isto significa que será preciso limitar nos-
sos compromissos no exterior, conservando iuil-
carhsnte os que podem ser levadas a termo
com prudência e de modo realista. Os Estados
Unidos continuarão ajudando as nações livres
para permitir-lhes cuidar de sua própria segu-
rança, mas não intervirão cegamente quando

esses paises tiverem capacidade de atuar sô-
zinhos."Não vamos abandonar nossa liderança
nem vamos deixar nossos aliados entregues à
própria sorte."

SUDESTE ASIÁTICO

Quando ao problema vietnamita, o Presi-
ciente Richard Nixon declarou:

"Os sonhos com milhares de milhões de
dólares disponíveis para reformas sociais depois
de terminada a guerra no Vietname, se reali-
zados, são mais que sonhos. _ evidente — con-
tinuou Nixon — que haverá novos fundos, mas
cs pedidos de créditos para estas somas são
enormes."

CARGA

Richard Nixon criticou, finalmente, & Ad-
ministraçâo democrata que precedeu a sua,
acusando-a do aumento da divida nacional em
58 bilhões de dólares, durante os 10 últimos
anos.

O Presidente Nixon revelou que, ao assu-
mir suas funções, encontrou-se à frente de uma
Inflação galopante que aumentou em 26 por
cento o preço dos bens de consumo nos 10 anos
anteriores."Jamais na história da humanidade, tanta
gente gastou tanto dinheiro para um resultado
tão negativo", declarou.,

PLANEJAMENTO

Nixon apresentou, no fim de sua exposição,
as linhas mestras de seu programa de refor-
mas internas que denominou de Novo Fe-
dsralismo. Segundo o Presidente, o programa
consiste em promover a cooperação total entre
o Governo federal'e as administrações estaduais.

De acordo com o plano, Nixon se compro-
meteu a melhorar a sorte das camadas pobres
da população. Adiantou que o plano pernvtirá
que todos os norte-americanos possam alimen-
t-r-se bem,, e abrirá caminhos às reformas fis-
cais que tornarão os impostos mais equitativos.

O Novo Federalismo, conforme explicou o
Presidente Nixon, permitirá que o Governo fe-
deral combata o crime, o tráfico de entorpeceu-
tes e a pornografia.

Lula racial recomeça nos EUA
Nova Iorque (AP-AFP-UPI-JB) — Quatro

distúrbios — três <i:ies cem características ra-
ciais — eclodirani ontem cm quatio cidades
norte-americanas deixando saldo de um morio,
dezenas de feridos e vários edifícios incendia-
dos.

Hartford, em Cohnecticut, a cidade mais
a tiu "-ida pela violência racial, tinha na manhã
de hoje vários estabeleCihieritos comerciais do
g.ieto negro incendiados. A polhia, que empre-
gou gases làcrimogánios para dispsísár os mo.-
nlféstanfes, teve um ds seus agentes serlam^n-
le ferido.

ESTOPIM

As desordens de rua começaram na noite
ric segunda-feira quando a policia tentou im-
pcJlr que jovens negros fizessem uma toguei-"ra em plena calçada. O rigor da ação policial
provocou a ira dos jovens tendo inicio uma ba-
talha de pauladas, granadas, pedras e garrafas.

Reforços policiais acorreram ao bairro ne-
grò de Ha-híort e a luta alcançou seu ponto

culminante com disparos e incêndios em resi-
cÍÊnciás e lojas. Um civil e um policial foram
feridos a bala c os agentes da ordem prende-
ram 90 pe;ioas.

Em Fort Lauderdale, Flórida, ocorreu uma
saguncla ncite consecutiva de tiroteios, saques,
incêndios e apedrejamentos. Três edifícios e
dois automóveis foram incendiados. Durante os
distúrbios, quatro policiais e alguns civis fi-
cara-n feridos.

Em Dayton. Ohio, a policia lançou gás la-
crimogênio ontem cedo para dispersar uma
multidão que atirava pedras contra a sede da
Feira do Condado de Montgomery. A multidão,
cm sua maioria negra, tinha iniciado uma mar-
cha para o centro comercial da cidade. A po-
lícia informou que bombas incendiárias pro-
vocaram fogo em dois conjuntos comerciais.

Enquanto isso, grupos 
' encolerizados de

brancos e negros se chocaram durante a noite
em Parkersburg, Pensilvania. A violência pro-
voeou a merte de um negro. Outros oitos mora-
dores do gueto sairam feridos por armas de
fogo.

STANDARD ELECÍRICA INICIA
TAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DE FORCA PARA A ARGENTINA
EXPOR
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Equipamentos de força fabricados na
Guanabara pela Standard' Electrica S/A e
destinados a alimentar centrais telefônicas
Crossbar-Pentaconta começaram a ser reme-
tidos para a Argentina. Estes equipamen-
tos, de desenho moderno, empregam ex-
clusivamente semi-condutores de silício, são
estabilizados para tensão de carga, permi-
lindo variações na rede primária entre
- 15% e -f- 7,5%, possuem proteção con-
Ira sobrecargas, limitador de corrente e cir-

ts"*. ^"- "*§»>*¦

cuito de controle de fase, podendo traba
lhar em regime de carga e flutuação, con
capacidade inicial de 400 amperes, e fin;
de 2 800 amperes, a 50 volts. Estas prime:
ras entregas são parte de encomendas n
valor aproximado de US$ 167 000,00 qt
deverão ser integralmente fornecidos dei
tro do corrente ano. No flagrajite, chegad
do equipamento ao cais para embarque n
navio "Rio Tunuyan" com destino a Buenc
Aires.

Papa fixará
normas para
casamentos

Cidade do Vaticano (UPI-
JB) — O Papa Paulo VI esta-
belecerá possivelmente ainda
este mês novas normas sobre
as cerimônias de casamentos,
que tomam mais fáceis as
uniões entre católicos e fiéis
de outras religiões cristãs, se-
gundo informaram, ontem fon-
tes da Santa Sé.

Durante suas férias de ve-
rão em Castel Gandolfo, o Pon-
tifice também preparou um do-
cumento sobre o diálogo entre
católicos e ortodoxos, separados
há nove séculos. Este documen-
to é resultado das várias en-
trevlstas de Paulo VI com o
Patriarca Atenágoras, em Je-
rusalém, Istambul e no Vati-
cano. Os dois chefes religio-
ses prometeram em outubro
passado estudar fórmulas cen-
cretas para porem fim ao eis-
ma.
CONCESSÕES

Embora ainda náo se conhe-
çam oficialmente os detalhes
do documento, fontes do Vati-
cano disseram que o referente
ao casamento determinará me-
nos rigidez nas normas católi-
cas quando o outro cônjuge
fôr de outra crença cristã. O
objetivo da medida é conse-
guir melhores relações com
outras Igrejas.

Os dois maiores obstáculos
para os casamentos de católi-
cos com membros de outras
religiões são a exigência de»
que os filhos devem ser cria-
dos como católicos e a proibi-
ção a que ministros católic:s
e não católicos oficiem no
mesmo ato.

Em 1966 Paulo VI publicou
um documento no qual fazia
pequenas concessões nesse cam-
po. Entre elas estava o de quo
a promessa de educar os filhos
como católicos poderia ser fei-
ta oralmente, e não por escri-
to. Além diso, o ministro não
católico recebeu a liberdade da
pronunciar algumas palavras
depois da cerimônia, porém se
manteve a proibição da reali-
zação de cerimônia mista.

No mesmo documento, o Pa-
pa declarou que os católicos
que se casassem ante um mi-
nistro de outro credo não fi-
cavam automaticamente exco-
mungados, como acontecia an-
teriormente.

O Chefe da Igreja Católica
fêz uma concessão á Igreja
Ortodoxa em 1907. Decretou
que os casamentos realizados
em templos ortodoxos entre ca-
tolices do rito Ocidental (lati-
no) e fiéis ortodoxos são vali-
dos para a Igreja de Rema.
Antes, só eram reconhecidos
os casamentos em templos or-
todoxes se o- cônjuge católico
pertencesse ao rito Oriental.

a
tem mina
de urânio

Espanha (AFP-JB) — Im-
portante jazida de urânio aca-
b:i de ser descoberta perto da
Guijo cie Ávila, ao Sul do pán-
tano de Santa Teresa, na fron-
teira entre as Províncias de
Avia e Si.ilamanca. As prospec-
ções foram iniciadas há alguns
meses pela Comissão Espanho-
Ia de Energia Nuclear.

Embora não haja ainda esti-
inativas completas sobre a ri-
queza da nova jazida, o fato
de já existirem outras im-
portantes em Cludad Rodrigo
(Salamanca), torna a região a
mais rica em urânio de toda a
Espanha e uma das mais ri-
cas da Europa (reservas cau-
culadas em mais de 10 mil to-
neladas).

Kennedy
ganha novo
adiamento

Boston (UPI-JB) — O Juiz
Raul Reardon, do Supremo
Tribunal do Estado de Massa-
chusetts, adiou ontem o ini-
cio do inquérito sobre a morte
de Mary Jo Kopechine, ao apre-
ciar uma solicitação nesse sen-
tido formulada pelos advogados
do Senador Edvvaird Kennedy.

A decisão do magistrado foi
tomada durante uma audiência
especial realizada às lõlul5m
(hora do Rio). Anteriormente,
o promotor do Condado de Du-
ke, Walter Steele, expressara
dúvidas de que Kennedy tives-
se recomendado a seus advoga-
dos um passo dessa natureza,
afirmando que o Senador dese-
java, o esclarecimento comple-
to do acidente automobilístico
que culminou com a morte do
Mary Jo Kopechne.

ADIAMENTO
Se o juiz Paul Reardon ti-

vesse £2 negado a atender o
pedido dos advogados de Ken-
nedy, a série de audiências sô-
bre a morta de Mary Jo Ko-
pechne teria início hoje.

Por cutro lodo, o chefe de
ipcü.ia de fravtovvn, Domi-
nick Arena, revelou que toma-
ra precauções es.jeeiais para
proteger Kennedy e o nromo-
tor Edimund Dinis, cuja vida
foi ameaçada."Ninguém pediu proteção es-
pe:ial", disse Arena, "porém,
estamos tomando algumas me-
didas para proteger a todos,
especialmente a Kennedy e Di-
nis.

O juiz Bernard C Bgomins-
ki. do Condado de Luzerne, na
Pensilvania, declarou que ain-
da hoje divulgará seu parecer
sobre o pedido feito pelo pro-
molor Eimund Dinis de exu-
mação e autópsia do corpo de
Mary Jo Kopechne. Dinis pre-
tende, com a medida, determi-
nar cem certeza a causa pre-
cisa de sua morte.
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Reunião
"Na reunião realizada no Minis-

tério do Exército, último domingo, o
. único civil presente foi o jurista Car-

los Medeiros, que recebeu a convoca-
ção através do General Jaime Porte-
Ia, chefe da Casa Militar da Presl-
déncia da República.

Recursos:
Norlc e Nordesle

Deverá estar concluída nos pró-
ximos dias pelo Ministério do Plane-
jamento a regulamentação de dois
fundos que devolverão ao Norte e Nor-
deste as condições para que possam
retomar ao ritmo de desenvolvimen-
to de alguns meses atrás. Trata-se
do Fundo de Participação dos Esta-
dos e Municípios e do Fundo Espe-
ciai, recentemente criado. O primei-
ro corresponderá a 10% e o segundo
a 2% do imposto de renda e do im-
posto de consumo.

Em termos absolutos representam
o volume de dinheiro que anterior-
mente era destinado ao Norte e Nor-
deste. No ano de 1970 os dois somarão
NCr$ 1400 milhões a serem aplicados
naquelas áreas.

V * *

Um detalhe sobre a regulamen-
tação: será mantida em ambos a au-
tomaticidade, desde que o Estado ou
município encaminhe ao Ministério
do Planejamento, no exercício ante-
rior, o programa de aplicação dos re-
cursos que está solicitando. Aprovado
o programa, já em janeiro o dinheiro
estará à disposição do interessado-

Bolsas
Duas pessoas no Rio de Janeiro

acompanharam ontem com a maior
expectativa a abertura da Bolsa de
Valores do Rio, após ter permaneci-
do fechada por três dias: o Ministro
Delfim Neto e o Sr. Rui Gomes de
Almeida, presidente da Associação Co-
mercial. O Ministro e o presidente do
órgão representativo da classe empre-
sarjal mantiveram, inclusive, nas pri-meiras horas de funcionamento da
Bolsa, três contatos telefônicos.

Os resultados da reabertura da
Bolsa foram classificados como óti-
mos e sinônimo da maturidade a queo pais já atingiu naquele setor.

Houve uma oscilação inferior a 6,
ou seja, exatamente 5,8 (ou 58 pontos)o que nada significa de ruim, pois em
épocas normais êste indice já chegou
a 10.

.

As ações das principais empresas
do Governo — Banco do Brasil, Vale
do Rio Doce, Petrobrás, etc. •— man-
tiveram-se firmes, mima prova de queo temor de muitos não tinha proce-déncia.

Tiragem

O jornal Rude Pravo, órgão oficial
do PC da Tcheco-Eslováquia, teve sua
circulação reduzida de mais de 1
milhão para 620 mil exemplares, aofim de quatro meses de censura rigo-
rosa imposta à imprensa pelos diri-
gentes tchecos, sob inspiração sovié-
tica.

Imposto de renda
Uma pequena solenidade, que per-deu importância no noticiário gra-

ças ã atual situação política do país,foi considerada pelo Ministro da Fa-
zènda, Delfim Neto, como de trans-
cendental importância na história
fiscal brasileira: a devolução de di-
nheiro cobrado indevidamente do con-
tribuinte de imposto de renda.* *

O total a ser devolvido ainda êste
ano a 380 mil contribuintes eleva-se

a 50 milhões e o mais importante pa-ra as autoridades financeiras nã_ é a
quantia a ser devolvida individualmen-
te, mas o fato de a maioria absoluta
dos contribuintes beneficiados perten-cer à classe média, que teve descon-
tado na fonte o imposto de renda.

A preocupação do Ministro Delfim
Neto a êste respeito foi tal que pes-soalmente determinou a emissão de
cheques por via eletrônica. Se eles
fossem feitos manualmente nem to-
dos conseguiriam receber ainda êste
ano. É preciso lembrar que esta pres-sa no reembolso foi uma compensa-
ção ao fato de a União não devolver
com correção monetária, embora o
exija nos impostos atrasados.

Projeto Rondon
Será assinado nos próximos dias

um convênio entre a Universidade do
Estado da Guanabara e o Ministério
do Interior para o aproveitamento,
ainda êste ano, de universitários ca-
riocas nos campus avançados do Pro-
jeto Rondon. Os estudantes do Rio
irão trabalhar, em turmas de 20 alu-
nos, em Parintis, no Médio Amazo-
nas.

• « •

Dias antes de ser Instalado o 1.9
Seminário do Projeto Rondon, duas
medidas já foram acertadas: estudar
uma nova dimensão para o empre-
endimento, que hoje é uma das coisas
que mais interessam ao universitário
brasileiro, o qual, ao ingressar na Fa-
culdade, faz imediatamente a cônsul-
ta a fim de saber quando poderá ser
aproveitado.

A outra será a criação de associa-
ções, em todos os Estados, de ex-in-
tegrantes do Projeto Rondon. Preten-
de-se com isto fazer com que a ex-
perlência de todos — impossível de
ser aquilatada logo após o regresso
das zonas onde os estudantes traba-
lha ram — possa ser compilada em
proveito das próximas cidades a se-
rem beneficiadas pelo Projeto Ron-
don.

Trabalho
O Ministro da Indústria e do Comer-

cio, Sr. Macedo Soares, afirmava on-
tem acreditar que a enfermidade do
Marechal Costa e Silva foi provocada
por esgotamento de trabalho. Disse
que em seu último despacho, lembrou
ao Presidente que éle não deveria
permitir que os Ministros polarizas-sem em sua pessoa todas as decisões
que tivessem de ser tomadas nas suas
respectivas Pastas.

O Ministro Macedo Soares, queontem visitou o Presidente Costa eSilva por duas vezes, julga que embreve êle estará restabelecido, pois éum homem que sempre teve boa saúde.

Regime

O Sr. José Maria Alkmim pre-parava-se para tomar seu carro, ou-tro dia, em Brasilia, quando foi abor-dado por um jornalista.Dr. Alkmim, o que o senhoracha do regime? — indagou o jorna-lista.
Estou fazendo o dos astronau-tas, meu filho. Já perdi dois quilos —

respondeu o Sr. José Maria Alkmim.

Aliás, por falar em regime dosastronautas, foi divulgado, há dias,
que o ex-Deputado padre Godinhovinha obtendo enorme sucesso com adieta, emagrecendo 14 quilos em pou-cas semanas.

Seus amigos agora começam a
perguntar-lhe sobre o regime — quenão obtém êxito em muitas pessoas— e êle, cortando a pergunta, afirma:

— O regime não é deste mundo.
E uma dieta celestial.

Lanee-livre
O Os médicos que assistem ,o Presidente

Costa-'e Silva inanifestavam ontem, no
Palácio das Laranjeiras, verdadeiro es-
panto com o esforço pessoal que o Presl-
dente vem desenvolvendo para a sua pró-
pria recuperação. A força de vontade doPresidente Costa e Silva é tanta que mo-
tivou uma ainda velada esperança de queêle se restabeleça em 30 ou 40 dias.
<5 Antes do jogo com os paraguaios,João Saldanha conversava com um grupoki porta da concentração da Gávea, quan-tfo alguém entrou e perguntou se havia
algum elemento do Flamengo lá dentro.
Saldanha olhou ao redor e respondeu:"Se tem algum é porque pulou o muro."
O O Senador Filinto Muller recebeu
ontem de manhã a visita de seu sobrinho
Filinto Pereira, que o surpreendeu deagulha e linha na mão, a pregar desa-
jeltòdaahè-iite um botão no paletó. Dian-
te da surpresa demonstrada pelo sobri-
nho. Filinto Muller confessou que é éle-
mesmo quem sempre prega os botões de
sua roupa, prática, que adquiriu nos tem-
pos de tenente do Exército e com a qualse acostumou.
© O cineasta Roberto Pires está escre-
vendo o roteiro de um filme, que pretenderociar em janeiro, parte aqui, parte no
México. Se_á uma espécie de policial,
que terá a Copa do Mundo como panode fundo. Roberto Pires adia,nta, porém,
que no filme ninguém vai tentar raptar oPele.
O Segue dia 10 para os Estados Unidos,

onde fará uma série de conferências em
várias cidades, o cancerologista Moacir
Santos Silva. Depois, dará uma esticada
até Roma, onde pretende descansar poriuns três meses a fio.
O Segundo dados fornecidos pela ABE-CIF, a venda de letras (imobiliárias supe-rou ontem todas as expectativas do mer-
cado. Com uma média superior às dosidois últimos meses, os índices de vendadeverão atingir níveis ainda maiores, atéo fim da semana.
O León Eliachar deu outra tacada. Aca-ba de sair a 7.a edição de seu Homemno Quadrado, cuja renda já tem até des-tinação: trocar a casa dos Pitangui, nos

fins de semana, por uma própria, inclu-
Bive uísque à beira da piscina.
O O jornalista Evaldo Simas Pereira
recebeu do Sindicato dos Jornalistas Pro-
ífesianais votos de' congratulações quandocompleta 35 anos de aitividades jarnalis-ticas.

9 O Deputado Rafael de Almeida Ma-
galhães, que foi um dos maiores craquesdo futebol de areia, elogiava o esquema
ofensivo do escrete brasileiro no jôgócontra os paa-aguados. Segundo Rafael, oataque movimentou-se muito bem, criou
jogadas, e se o placar foi só de ume zero
deveu-se ã retranca do adversário, alémde um pouco de sorte e da tarde inspi-rada de seu goleiro.
O Rubem Braga não esconde o seu en-tusiasmo pelo esaritor colombiano GabrielGarcia Má a-quez e ptretemde lançar noBrasil toda a sua obra. O primeiro livrode Gabriel Márquez a sair será Cem Anosde Solidão, que aliás já é sucesso em tô-da a América do sul e parte da Europa.
O As 10 horas de hoje, no Auditório doPen Clube do Brasil, o jornalista e escri-tor Vasile Oros, enviado especial da Agên-cia Romena de Imprensa, fará a sua es-
perada conferência sobre a influência daimprensa da Romênia em nossos dias, de-
pois do sucesso da visita do PresidenteNixon àquele pais.
O O Brigadeiro Eduardo Gomes apa-receu no EMPA, anteontem, onde conver-sou bastante tempo com o General Or-lando Geisel. A saída, ao ver que éle sedirigia à pé em direção à sua casa, naPraia do Flamengo, um repórter pergun-tou-lhe se não achava o percurso umtanto longo, ao que o Brigadeiro respon-deu: "Quando a gente fica velho, é bomandar bastante para ativar a circulaçãorio sangue." E lá se foi, à pé.
• Multo concorrido o almoço mensal daAssocigás, que contou com a presença dopresidente do ONP, General Araken deOliveira, do presidente da Petrobrás, Ma-re.hal Levl Cardoso; do conselheiro doGrupo Ultra, Mareohal Décio Escobaralém de vários representantes desses ór-gaos e das Companhias GLP. Na oca-' sião, o presidente da Associgás, H. A.
Boilesen, enalteceu a colaboração em proldo desenvolvimento 'das 

companhias de
gás liqüefeito.
0 Zelito Viana viajara nos próximosdias para Roma, onde vai assinar com um
importante produtor italiano de filmes,
um contrato para a realização de duas
co-produções brasileiro-itellanas, ambas a
serem rodadas no Brasil. Uma será diri-
gida por Válter Lima Jr. . outra peloitaliano Giani D'A_nico.

Feira de Ciência em Minas Rubéola não
vai selecionar estudantes é ameaça no
para feira nacional no Rio Est. do Rio

Belo Horizonte (Sucursal) — Aberta a todos Niterói (sucursal) - a se-os estudantes de nível médio, será realizada nesta "etana de saúde informou quecapital a I Feira de Ciência, promovida, pelo Centro a Ppssivei ocorrência de rubéola
de Treinamento de Professores de Cinêcia para se- X t_4t^_&______^
lecionar os secündaristas mineiros que participarão ameaça à população, "wbretudo
üa Feira Nacional de Ciência, no Rio, e que poderão porque se trata, a rigor, de do-ir a Feira Internacional de Ciência, de Washington ?nça benisna, que deve ser evi-

A I Feira de Ciênoiâ pm Minas «pró ™nin+-*a' tada aPenas pelas mulheres,
na Escola _£_£,_ e tem ô ob^&eSrToTvS £&* PrlmeÜ'°S ?*" da
o conhecimento científico como fat-or-do evolução -após-ísís», que a primaverada comunidade, numa exposição que será realizada 6 a esta«á0 mais propícia a
nos dias 12, 13 e 14 deste mês, em promoção con- s™tos.de rubé?!.a....° <«. tor do
junta da Universidade Federal, Ministério da Edu-cação e outros órgãos educacionais sediados em BeloHorizonte.
ENTUSIASMO

Já existem 60 trabalhos ins-
critos e a Feirade Cência está
despertando o entusiasmo dossecündaristas de Belo Horizon-
te e do interior de Minas.

A possibilidade de participarda Feira Nacional de Ciência
no Rio de Janeiro, e a vonta-
de de ir aos Estados Unidos,
na Feira Internacional de
Washington, está motivando os
estudantes a prepararem tra-
balhos para concorrer aos prê-

mios que serão concedidos pe-Io Centro de Treinamento de
Professores de Ciências.

Os trabalhos ficarão expostos
durante os três dias da Feira,
de 9 às 21 horas. Apesar de ámostra estar aberta apenas à
participação de estudantes, os
professores de vários estabele-
cimentos estão dispostos a aju-darem como orientadores, por-
que um dos objetivos da pro-moção é. desenvolver habilida-
des criativas entre os jovens.

| I 1 
' 
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Departamento Médico-Sanitário
do Estado, Dr. Wilson Lopesda Fontoura, disse que os casosocorridos ultimamente na ci-dade não lhe chegaram ofi-cialmente ao conhecimento. Porsua vez, o Instituto Vital Brasilanunciou que pretende incluirem seu programa de pesquisaso estudo do vírus dessa doença,
que muito se assemelha ao sa-rampo.

ADVERTÊNCIA

O diretor do DMS lembrou
que dentre as normas baixadas
pela Organização Mundial deSaúde, de profilaxia das doen-
ças transmissíveis, a específica
sobre, a rubéola refere-se, como
advertência, unicamente às
gestantes. Explicou que a mu-
llièr acometida de rubéola du-
rante os quatro primeiros meses
da gestação estará sujeita a
ser mãe de uma criança nasci-
da com alguma anomalia, como
catarata, cardiopatia ou surdo-
mudez.

© Você já ouviu falar em TV educativa,
Mas o que você sabe sobre o assunto? Você é capaz deavaliar a sua importância, os seus benefícios, as possibí-I idades de êxito no Brasíí e o que está sendo feito paratorná-la realidade?

Você está satisfeito com a pagínação do {ornai que lê?Se você se interessa peío assunto. leia um artigo do Dr.Jack Z. Sissors, professor de Jornalismo da Northwestern
Universify.

Nuno Veloso revela algumas verdades sobre a imprensa
na União Soviética, que pouca genfe conhece.

Enquanto a imprensa inglesa atravessa a sua crise maisseria, nos Estados Unidos os leitores íornam-se donos dos
lornais e na França t/m regime Jurídico liberai regula asatividades da imprensa.

E MAIS: Jornais Indoleníes nao têm vez nesta época turbulenta
_ 
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Cineclube dé Goiás virá ao
Festival de Cinema
Amador do JB com 5 filmes

Goiânia (Correspondente) — o Cineclube de
^arSr.deMdiy^00i:denai' a Participação do Estadon-° ^P?^_? _*Ueiro de Cinema Amador, promo-çao do JORNAL DO BRASIL, e ao fazê-lo estkbelemi
ESfíL™"1 cT1?sao degrada de 12 de seus mem-bros para produzir cinco filmes.
„„,-,.„? Problema_d0 grupo é conseguir meios finan-ce ros capazes de sustentar a produção, calculada
fônn^1^^ NCr$ 2 mil- mas ° Governo doEstado e a Prefeitura de Goiânia já prometeram aju-
tt £g. ,Up0 c?nse&'uiu cinco câmaras e algumas la-tas de filme virgem.

os cineastas amadores — por-que êste deve ser o principalobjetivo do cinema moderno.

O NÔVO

Os íilmes serão inteiramente
realizados em Goiás, inclusive
a revelação e a produção decópias, devendo a sonorização
ser feita no Rio ou em SãoPaulo. Os cineastas amadores,
alguns dos quais com algumaexperiência de filmagens emcurta metragem, são todos dacorrente do cinema novo, "tal-
vez mais do que isso, pois es-tamos integrados na corrente
mais avançada no ex-cinema,
novo."

O trabalho do seleção de te-mas está sendo iniciado agorae, de um modo geral, os mem-bros do Cineclube declaram-se
sensíveis ao tropicalismo, emvirtude da excelência do cena-rio regional. Dizem, contudo,
que o seu objetivo nas filma-
gens será ampliar a capacidade
de comunicação, sobretudo
através de uma perfeita ade-
quação entre a imagem e atrilha sonora.

— E' preciso ampliar e apro-fundar a comunicação — dizem

NAO REVELAM

Nenhum dos 12 membros do
grupo aventurou-se a revelaras idéias já selecionadas, "pois
não podemos melhorar a posi-ção de nossos competidores. Enós estamos em condições decolocar Goiás no JB com forçatotal. Este é, aliás, o objetivodeste ano: colocar Goiás no JB
para valer."

Todos os membros do gruposão universitários em Goiânia.
Vander Levi e Carlos Luciano
participaram do festival do ano
passado, com o filme A Fraude,
que foi à finalíssima. Os demaisestarão participando pela pri-meira vez êste ano: Emival
Sousa, Luís José, Pedro Paulino
(critico de cinema na imprensa
local), Douglas Lima, EliomarAntunes, Eduardo Benfica
(critico), Neide Morais (cari-caturista), Jaci Sobrinho. Gil-van Silva e ítalo Campos.

Expo-RJ entra hoje no
seu quarto dia e já
recebeu 80 mil pessoas

Niterói (Sucursal) — Ontem a Expo-RJ com-pletou seu terceiro dia de funcionamento, com umaarrecadação aproximada de NCr$ 60 mil e registran-do a visita de mais de 80 mil pessoas.Os expositores elegeram o stanã da SociedadePestalozzi, do Estado do Rio, como o mais bonitoda mostra. Trata-se de um chalé suíço, cercado dejardins, onde são vendidos objetos feitos pelas crian-ças excepcionais e artesanato do Norte. A Fundação
f lm™vense do Bem-Estar do Menor e a Verba S Atambém escolheram o mesmo motivo para seus
vLUrTbCbS m

MOVIMENTO

A arrecadação diária da
maioria dos expositores esta
sendo depositada na agência doBanco do Estado do Rio deJaneiro, que funciona no local
Juntamente com a mostra detodo o sistema da Companhia
de Desenvolvimento Econômico
do Estado.

Segundo funcionários doBERJ, a maior renda até o
presente é a. da bilheteria. Osingressos custam NCrS 2,00 eNCr$ 1,00 (meia).

DE "STAND"
EM "STAND"

Diversos municípios estão
presentes na Expo-RJ e entre
as atrações de cada um desta-

ca-se uma peça de artilharia
do século XVI, apresentada
pelo Município de Rio Bonito.
A arma foi encontrada em Rio
Seco, distrito daquele munici-
pio, e presume-se que tenha
sido abandonada pelos írance-
ses, em 1567, quando eles ío-
ram expulsos do território flu-
minen.se.

O standl da Secretaria de
Minas e Energia, com a mostra
das Centrais Elétricas Flumi-
nenses e da Divisão de Minas
e Energia, foi decorado pelohumorista Ziraldo.

A conquista espacial também
compareceu ã Expo-RJ, onde
a firma de publicidade Origem
mostra um modelo da Lua cm
gesso, iluminado com luz negra,e projeta «lides do projetoApoio.

Médicos, farmacêutico c
advogado mineiros atacam
a pílula anticoncepcional

Belo Horizonte (Sucursal) — A pílula anticoncepcional recebeu a condenação de dois*Sdffium farmacêutico e um advogado, que a cKfiS'ram como "uma violência biológica» e um med ca"mento_ ilegal, em mesa-redonda promovida pf . _\-sociaçao Mineira de Farmacêuticos POs condenadores da pílula foram o presidentedo Conselho Regional de Medicina, Dr. FábioSseca, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da
SfflW?? CatÓ~1ÍCa' Sl" Lucas Machado o peS
SZÍv fiação Mineira de Farmacêut cos. pro-f essor Elias Murad, e o advogado Carlos Pinto Coelhoos; PORQUÊS

Para o médico Fábio Fonseca,"quem receita a pílula agecontra a ética profissional."Citou o Artigo 30 do Códigode Ética, que trata do "zelo
com que as pacientes devemser tratadas", e o Artigo 56,
que proíbe o médico de ''falar
ã paciente, clara ou velada-mente, de métodos anticoncep-
cionais."

O Dr. Lucas Machado, umdos mais conhecidos ginecolo-gistas e obstetras de Minas, sa-lientou que "a pílula cometeuma violência biológica, pois

E. do Rio
terá órgão de
saneamento

Niterói (Sucursal) — O Go-
vêrno fluminense vai criar dis-
tritos de saneamento nas prin-
cipais regiões do Estado, para
complementar trabalhos de
dragagem de lagos, lagoas, rios
e canais, que são normalmente
realizados pelo Departamento
Nacional de Obras de Sanea-
mento.

Entre as regiões Já selecio-
nadas estão a Baixada Flumi-
nense, integrada pelos munici-
pios de Nilopolis, Duque de
Caxias, São João de Meriti e
Nova Iguaçu, a Baixada Cam-
pista, as áreas de Mangaratiba,
Conceição de Macabu e Itaguai.
A região dos lagos —- formada
por Saquarema, Maricá, São
Pedro da Aldeia, Araruama e
Cabo Frio — também ganhará
um distrito de saneamento.

aposenta o ovário antes dotempo e provoca inibições dohipotálamo, com grandes pos-sibilidades de causar amenor-
réia."

O farmacêutico Elias Murad,
falando sobre os efeitos colate-r a i s dos anticoncepcionais
enumerou uma série deconseqüências do uso da pílula,entre as quais distúrbios gas-trintestinais com náuseas »vômitos, complicações oculares,
hemorragia vaginal ou manchas
sangüíneas fora do período d»menstruação, intoxicações he-
páticas.

Valdenir é
reeleito
por médicos

Niterói (Sucursal) — O Sr.Valdenir de Bragança foi rec-
leito ontem presidente da Asso-
ciaçâo Médica Fluminense,
concorrendo em chapa única.

Foram realizadas eleições
também nas 17 entidades filia-
das à associação, e seus mem-
bros decidiram não lançar ou-
tra chapa concorrente, para quea atual diretoria possa dar
continuidade aos planos de
construção da Casa do Médico,
nesta capital.
REELEIÇÃO

A diretoria da Associação
Médica Fluminense ficou cons-
tituida dos seguintes médicos:
presidente, Valdenir de Bra-
gança: V> vice-presidente, Ni. ¦-
ton Porto Brasil; 2' vice-presi-
dente, Germano Brasiliense; 3*
vice-presidente, Mário de Matos
Goulart: 4' vice-presidente,
André Sermante Branco; 5t
vice-presidente, Francisoa
Detulfe.
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Ministros dos Governos italiano e ãa Alemanha Ocidental estão reunidos em Roma, para ãebater os
problemas europeus. Willy Brandi (2P à E), chefe ãa áelegação alemã, é candidato às eleições ãe 2S

r

Campanha para eleições do dia 28 na
Alemanha Ocidental passa à televisão

Bonn (AFP-UPI-JB) — A cam-
panha para as eleições gerais do dia
28, na Alemanha Ocidental, entrou
ontem em sua fase mais intensa, com
o Inicio da propaganda pelo rádio e
televisão.

O Chanceler Kurt-Georg Kiesin-
_;__, presidente do Partido Democra-
ta Cristão (CDU), alarmado com as
pesquisas de opinião pública que co-
locam seu Partido em nível de igual-
ciado com os socialistas, a partir da
última semana de agosto já havia in-
tensificado sua campanha, com co-
micios em seu estado natal de Ba-
den Wurtemburg e na Baviera.

CAMPANHA

As estações de rádio e televisão
rio país, sendo de propriedade públi-
ca. o tempo disponível é distribuído
segundo o número de membros de
cada Partido no Congresso Nacional
ou nas assembléias estaduais.

Os democratas-cristãos têm 32
minutos e meio na TV; os sociais-
democratas, do Ministro dás Relações
Exteriores, Willy Brandt.. 25 minutos,
e os democratas-livres, de Oposição,
12 minutos e meio. Embora não con-
te com representantes no Parlamen-
to, o Partido Democrata Nacional, de
extrema direita, recebeu sete minutos
e meio de tempo na televisão, pois
tem deputados em mais da metade
das assembléias estaduais. Nem a
Frente Progressista de Ação Democrá-
tica, dirigida pelos comunistas, nem
outros seis partidos menores conse-
guiram tempo.

PLATAFORMA

A estratégia eleitoral do CDU
tem, como um de seus pontos princi-
pais, a defesa de uma Europa poli-
tica. As eleições, praticamente, se
restringem à escolha entre Kiesinger

e Willy Brandt.

A democracia-cristã recebeu um
apoio inesperado: Karl Blessing, pre-
sidente do Bundesbank (Banco Cen-
trai da República Federal da Alemã-
nha), que advogava, desde novembro
de 19G8, pela revalorização do marco,
em choque com os pontos-de-vista do
Ministro das Finanças, Franz Josef
Strauss, líder da ala bávara do CDU.
Blessing, após a desvalorização do
franco e as medidas de estabilização
adotadas pelos Estados Unidos, mu-
dou de idéia.

Kiesinger, por sua vez, está se-
guro do apoio dos agricultores, que
aprovaram, publicamente, suas deci-

"sõés' em política monetária.
Segundo as últimas pesquisas po-

pulares, do Instituto de Ciências Apli-
cadas de Bad-Godesberg, até o mo-
mento apenas um em três cidadãos
está interessado na campanha elei-
toral; 35% dos eleitores inscritos
manifestam total apatia pelo pleito.

a acusar aGeneral soviético volta
China de tentar provocar uma guerra

Moscou — Hong-Kong; (AP-UPI-JB)
O General soviético Scmyon P. Ivanov,
comandante das forças soviéticas na II
Guerra Mundial e ex-comandante do dis-
trito militar siberiano, disse ontem quea China comunista poderá provocar uma
guerra contra a União Soviética.

Ivanov escreveu no Estrela A'crmelha,
órgão das Forças Armadas. _: uni dos
muitos militares soviéticos a advertir sô-
bre a ameaça chinesa e a ressaltar quea União Soviética dará "uma resposta
adequada aos aventureiros."

PROPAGANDA
"O povo soviético está bastante abor-

recido por ver que os maoístas que usur-
param o poder e estabeleceram um re-
gime militar-burocrático no país desen-
volvem violenta campanha anti-soviética.

Os governantes chineses, com Mao
Tsé-ttmg ã frente, estão aguçando a his-teria anti-soviética e levando a cabo sé-

rias provocações na fronteira sinò-sovié-
tica, mas nada obterão com isso. As Pôr-
ças Armadas soviéticas estão capacita-
das a dar uma resposta adequada aos
aventureiros, se estes provocarem uma
guerra ou violarem as fronteiras soviéti-
cas" — diz o artigo de Ivanov.

No Izvestia, outro alto chefe militar
da URSS, o Marechal Matvei Zakharov,
referiu-se à II Guerra Mundial (o 30."
aniversário ocorreu no dia primeiro) c
à derrota infligida pelos soviéticos aos
japoneses. Citou-a como "prova de queestá condenada, inevitavelmente, a es-
candaloso malogro, qualquer tentativa de
violação de fronteiras da União Soviéti-
ca no Extremo Oriente, bem como a in-
tegridade e inviolabilidade de território
de sua aliada, a República Popular da
Mongólia."

O Trml, órgão de imprensa dos sin-
dicatos soviéticos, lançou, por sua vez,
uma exortação ao Governo, para uma
intensa campanha destinada a atrair mi-

Ihóes de pessoas ã Sibéria (que forma
ampla fronteira com a China e por onde
se teme uma invasão chinesa).

PREPARATIVOS

Enquanto a União Soviética e Repú-
blica Popular da China intensificam
suas campanhas de propaganda, acusan-
do-se mutuamente da responsabilidade
pelos choques fronteiriços e de provocar
a guerra, viajantes chegados a Hong-
Kong confirmam as versões de que os
chineses estão transferindo suas fábricas
de armas nucleares da província de Sin-
kiang-Uighur.

Segundo suas informações, ouviram
de fontes do Exército c do Partido Co-
munista que as fábricas foram desloca-
das de Lop Nor, a cerca de mil quilo-
metros a Sudeste de onde ocorreram os
últimos e mais violentos choques com os
.soviéticos, para as províncias de Kansu
e Shensi.

Membro do PC pede demissão deDubcek
Praga (AP-UPI-JB) — Vilem Novy,

membro pró-soviético do comitê centraldo Partido Comunista da Tcheco-Eslová-
quia, exigiu ontem o afastamento de Ale-xander Dubcek dos órgãos dirigentes danação, segundo divulgou, à noite, a Rádio
de Praga.

Embora os boatos a respeito circulemhá alguns meses, é a primeira vez queum membro do comitê central formula,
publicamente, a exigência. Novy atacou

Dubcek e outros dirigentes liberais do Go-
vêrno.

Em Munique, Alemanha, anunciou-se
que a Tcheco-Eslováquia voltou a abrirsuas fronteiras a jornalistas e estudantes
estrangeiros. Comunicou a noticia a poli-cia fronteiriça.

A proibição íoi imposta alguns diasantes do primeiro aniversário da invasão
soviética, a 21 de agosto, e só segunda-

feira cancelada. Mas os guardas fronlclii-
.cs continuam confiscando filmes e fitas
magnéticas em poder dos turistas.

. Um alto funcionário militar tcheco-
eslovaco, em entrevista no órgão oficial
do PC, Rude Travo, afirma que a investi-
gação iniciada há um ano, sobre a morte
do Ministro do Exterior Jan Masaryx
agravou a "atmosfera política do pais,favorecendo os objetivos de certos ele-
mentos."

Gromyko quer cooperação com Iugoslávia
Belgrado (AP-AFP-UPI-JB) — O

Chanceler soviético, Andrei Gromyko, che-
gou á Iugoslávia dizendo esperar que suavisita fortaleça a amizade e cooperação
entre os dois países.

Gromyko, cuja visita atual é a pri-meira nos últimos sete anos, permanecerána Iugoslávia até o dia seis. Somente na
quinta-feira se entrevistará com o Presi-
dente Tito, em sua residência de verão
cm Brioni.

PROGRAMA

O Chanceler iugoslavo Mirko Tepa-
vac recebeu Gromyko no aeroporto, alémde altos funcionários do Ministério doExterior."Espero — disse o Chanceler sovié-

tico em sua mensagem, ao chegar — quea próxima troca de opiniões com os ca-maradas iugoslavos, sobre as questões decooperação bilateral e os problemas in-ternacionais, será útil e reforçará nossa
amizade e colaboração. Ambos os povosoompartilhamos do mesmo ideal pelo so-
cialismo e comunismo."

A mulher de Gromyko foi oferecido
um ramo de flores e, após os cumprimen-
tos de praxe, o Ministro soviético seguiu
para o centro da cidade. Suas conversa-
ções com Tepavac se iniciaram ontemmesmo, ã tarde, depois do almôco com oPresidente do Conselho Federal, MitjoRibicic.

Sexta-feira, Gromyko passará o diaem Zagreb, onde será recebido pelo Pre-sidente da República Croata, mas à noi-

te regressa a Belgrado, a fim de oferecer
uma recepção na Embaixada de seu pais,ao encerramento das conversações na lu-
goslávia.
EMPRÉSTIMO

Aumentam os rumores, em Belgrado,
de que o Governo aproveitará a visita de
Gromyko para solicitar ã URSS um em-
préstimo a longo prazo. O crescente in-
tercàmbio comercial criou "um clima mais
favorável" aos acordos econômicos, segun-
do os especialistas.

Recentemente, o Presidente Tito ado-
tou uma série de medidas para sanear
a economia. As exportações acusam hi-
vel muito inferior ao necessário, regis-
trando-se um grande desequilíbrio na ba-
lança comercial.

Troca de visitas tem por Jim a aproximação
Belgrado (UPI-JB) — O Presidente

Tito visitou Moscou nove vezes desde
1948 quando, em junho, o então ditador
Josef Stalin o expulsou do Cominform,
por resistir à dominação ideológica do
Kremlin.

Em 5 de março de 1953, Stalin mor-
reu e logo sua política, inclusive a hesti-
.idade para. com Tito, caiu em descrédi-

to. Nikita Kruschev, que sucedeu Stalin,
dois anos depois partia em visita a Bel-
grado e, em seu encontro com Tito, res-

..jxmsabilizou o ex-ditador e seu chefe de
policia, Beria, pelo "mal-entendido" com
a Iugoslávia.

Em abril de 1962, Gromyko chegou a
Belgrado como emissário de Kruschev a
fim de incrementar aa relações entre o.

dois paises em nível puramente governa-
mental, deixando de lado, pelo momento,
o problema ideológico. Um ano e pouco
depois, em agosto, era o próprio Krus-
cheva visitar Belgrado, onde foi recebido
mais calorosamente que em 1955.

Há três anos, Leonid Brejnev como
líder do PCUS, procurou aproximar-se de
Tito, em uma vã tentativa de fazê-lo ade-
rir à linha soviética.

1 Jovens russos ouvem Beatles I Sindicatos
è desejam a vida ma is livre ^safiam

Moscou —- Sergeí e Natasha, casados
há seis meses, estão sentados ?to seu apar-
ta77iento popular, jantando. Seu jantar co7i-

¦ siste de tomates búlgaros, peixe e7üatado
_ voãca. Co7n a música dos Rolli7ig Stones
servindo áe fundo, eles dize7n que se há
algo que realmente desejam é viajar, sair
ãa Rússia — privilégio que muito poucos
jovens russos desfrutam.

Sasha, 21 a.7ios, tiinido, torce nervosa-
mente as mãos num café da Rua Gorki e
diz que ajudaria muito se co7iseguir ser
programador de co7nputadores — sita am-
bicão — se fosse um co7nu7iista ativista,
mas como êle nunca se preocupara com
isso, agora, talvez fosse tarde demais.

Política

Sergei, Natasha e Sasha, ..?» serem ti-
picos nem atípicos de sua geração, estão
dispostos a falar sobre suas esperanças e
aprec7isões, suas preferê7icias e ãnitpaiias.
Eles proporcio7ia7n, pelo menos, mna visão
impresionista da juve7itude soviética.

De um modo geral os seus problC7nus
são se7iielha7ites aos dos jovens 7iorte-a7iie-
rica7ios. Té7ii dificuldades em ingressar nas
7nelhores universidades. Querem ser inde-
pe7ide7ites de seus pais, o que é uma con-
sequê7icia do casame7ito precoce, o serviço
militar lhes rouba dois a7ios de vida e o
Governo freqüentemente interfere co7n
seus pla7ios pessoais.

Mas fiá diferenças gritantes- Há pouco
cnvolvi7iie7ito político realmente sério ou
iiiquietaçâo e7itre os jove7is russos. É/e..
aceitam o rígido sistema político. Embora
possa77i discordar do Kre7iüi7i muna quês-
tão em particular, nüo se cogita de protes-
io público, o que jàcil77ie7ite significaria
uma ida para a prisão, o exílio para as
províncias' ou imia vida inteira numa ta-
refa medíocre.

Apesar de as autoridades soviéticas cs-
timamn que há mais de 20 milhões de jo-
vens entre as idade de 15 e ._ a?ios que
são membros do Ko7iiso7>iol — organização
da juveiitude comunista — relativamente
poucos parecem ser ativistas. Estes são vi-
síveis e7)i Moscou, usando braçadeiras ver-
inelhas, patrulhando as ruas co7iio assis-
ren.es policiais voluntários, indagando de
um turista se as fotografias são apenas
para seu uso pessoal. A maioria, porém, pa-
rece indifere7ite ao ativismo do Komsomol:

Sergei e seus a7iiigos não __?;i intenção
de se oferecerem para patrulhar as ruas,
muito me7ios de abandonar Moscou para
trabalhar em serviço de co7istrução ou agri-
cola em regiões remotas durante o verüo.
Eles sabem que é das fileiras dos ativistas
do K07iiso77iol que surgirão os lideres poli-
ticos, mas 7ião parecem se interessar por
isso. Não existe tradição sentimental aqui
que leve as mães a i7nagi7iar que algum dia
o seu filho poderá ser Premier.

Sergei trabalha 7iuma fábrica c ri noi-
te estuda num instituto pedagógico de hi-
vel inferior a uma divisão da Universidade
de Moscou. Natasha começará a ensi7iar a
alunos do curso priviário 7io prõxi7no mês.
Sua re7ida em comum será de quase 200
dólares 7/ie7isais. Dessa quantia. 10 dólares
irão para o aluguel c outras despesas de
seu aparta7nc7ito de uma Ú7iica peça, jra-
caviéhte iluminado, num trecho central
de Moscou que 7ião c nem] elegante nem de-
cadente. A cozi7iha, o banheiro c o lava-
tório são coi7iparlühados com dois oulros
casais.

Ocidente

Num destes últimos sábados, à noite,
quatro convidados para jantar se acotouc-
laram em torno de tuna pequena mesa a
pouca distâ7icia da ca?»a e do sofá. Foto-
grafias dos cosmonautas americanos, re-
cortadas de U7na revista a7nericana, esta-
vam afixadas à parede próxima à 7nesa. Os
Rolling Stones, os Beatles e T0711 Jones co-
meçaram a cantar e a sua voz saia do au-
tofala7itc de um gravador. A 7núsica fora
gravada diretamente de uma irradiação
ocidental, porque c virtualmente i7iipossi-
vel comprar-se esses discos aqui.

Durante o jantar — peixe enlalado, lo-
mates suculentos, duas garrafas de vodea,
cerveja e vi7iho tÍ7ito preparado em casa —
a conversa variou da política á literatura,
. de co?«o deveria ser a vida 7io Ocidente.

Sergei disse que seu emprego 7ia fábri-
ca era e7ifad07iho e que 7iáo estava inte-
ressado e7ii ensinar depois que ter7ni7iasse
os seus estudos .to instituto pedagógico.
"Quero viajar", disse éle. "C07ihecer a Amé-
rica, higlaterra, Fra7iça, talvez como um
represe7ita7itc industrial, 7iias se mudar de

James F. Clàril-y
do í\üw York Tínins

instituto agora, se .ejt.ar Í7igressar na es-
cola de Wiguas estra7igeiras ou preparalô-
rias para o Ministério das Relações F.xte-
riores, o Exército me fisgará."

Sua 7>iulher deu-lhe razão.
Se fosse tan comu7iista ativista, isso o

ajudaria profissio7ialmente a conseguir o
que deseja, "mas não estou i7iteressado
nisso", disse êle.

Sergei c Natasha afirmaram concordar
C07n a maioria áas leses políticas de seu
Governo, eo7ifessaram acreditar 710 comür
7iismo co7no principio e 710 socialis7no co7no
siste7na, e atacaram os chi7ieses C07110 _e?i-
do C7ii geral "i7icivilizados", áefendenão ao
mesmo tempo a 7iecessidadc da i7ivasâo da
Tcheco-Eslováquia por "7iiolivos econômi-
cos."

Kuy.iie.sov

Por outro lado, dissera7ii ?ião concordar
co7n o boicote do Govènio a certos escrito-
res. Havia7n lido o romance-docume7itário
Babi Yar, mas 7ião se recordava77i do n07iie
do autor — A7iatoly Kúznètspv — que há
poucas semanas pediu asilo no Ocidente."Isso 7ião se faz. Foi mna ação vergo-
?i.io_a", disse Sergei, e7iquanio folheava
U7na tradução í7iglêsa de The Câncer Ward,
(íe autoria de Alexandre Solzhcnitsyn. "Ès-
le livro", acrescentou, "deveria ser lido por
Iodos os soviéticos. _.' tnn grande escritor."

Natasha — ruiva de traços delicados c
bo7iitas formas — disse que C07npree7idia
uni pouco a inquietação dos estudantes 7ios
EUA. "Se estivéssemos lá", disse, "estaria-
7710S do seu lado — contra a polícia."

Por que 7ião havia ma7iifestações es-
tuáantis contra qualquer Governo ou poli-
ticas imiversitürias em Moscou?

Sua resposta pareceu, ao mes7iio tem-
po, 7i7ii editorial ão Pravda e 7una si7icera
convicção pessoal! "Nosso Govêmo tem
uma política de paz", respo7ideu ela. "Não

precisamos protestar. Os seus estuda7ites
se manifestam co7ilrários ao uso da educa-
ção para finalidades 7nililares."

Naiasha escutou co7ii i7iveja perceplí-
vel e profwido interesse 7iú7iha explicação
do trabalho 71a JYança, Bélgica, Úola7iãa,
Espanha e higlaterra. "Imagino que lenha
sido difícil", disse, "7nas pelo menos você
estava lá e agora íe?» recortfações."

MiVsicu

Alguns dias depois de seu casamento
C07ii Nina. o tÍ7nido Sasha — que trabalha
de dia para 7im departamento do Govêmo
e à 7ioite estuda programação de compu-
tadores — home7iageou sita . noiva, muito- ¦
rosada 7ias maçãs do rosto, 7111771 rcstaura7i-
te do Parque Gorkin 71a prese7iça ãe uma
dúzia de a7nigos. O recém-casado desafiou-
os a enfrentá-lo 7iu7iia disputa para ver
quem bebia o maior número de cálices de
conhaque da Armênia, 7nas 7ii7iguém acei-
tou.

Os jovens estavam mais i7ilcressaãoít
71a tnúsica locada pelos Gold-Jackeled, ima
banda composta de ci7ico rapazes (três
guitarras elétricas, um órgão, uma bateria)
que martelava wna versão e?n rock de A
Taste of Honey. Sasha e Nina dançara7ii um
twist lento, do i7iicio da década de 1900: os
corpos qháúlçLram suavemente, sem se to-
carem. Oulros jouc7is, poré7/i, dançari7ios
de cabelos longos e suéteres folgadas, da7i-
çàrarii 7ne7ios comeáida7nente, com convul-
soes. Alguns outros casais, já 71711 pouco
7nais velhos, dançaram a 7iies7na música
como se fosse um fox.

Para a maioria dos amigos de Sasha
essa foi a primeira exibição de jazz ao vivo
que eles oiiviram em muitos meses. O rock,
a 7núsica ocidental, embora não proibida,
é rarame7ite tocada 7ios cafés ou restau-
rantes que os jove7is ièm posses para fre-
qüérítar,

Os Sashas e Sergeis de Moscou 7ião
usam cabelos compridos 7iem os bo7iés
plásticos brancos que identificam o hippie
moscovita. Este é raramente visto.

Para cada hippie parccc7n existir 7ni-
lhares (fe Sashas e Sergeis — trabalhando
de dia. estudando à 7ioite, 7ião 7nuito inte-
ressados em política, ec.07iomizando para
poder tirar férias, comprar roupas e morar
C7ii apartamentos melhores.

Eles acreditam 710 comunis7iio. mas não
_7/i Deus. Têm curiosidade em saber como
vive o mu7ido capitalista. TC7ide77i a casar-
se cedo e a terem um ou dois filhos. Pa-
rece7ii quase burgueses C711 sua ambição de
be7is materiais, em 7iiaior quantidade e 7ne-
lhor qualidade. Não são xenófobos. Não são
em absoluto avançados, beatniks ou viar-
gi7ializados.

Hàrolcl Wilson
.'-rt.tnoii-h, Inglaterra (APP-UPI-JB) — Em desafio aber-

to ao Premier "Wilson, o Con-
gresso dos Sindicatos Británi-
cos (TUC) pediu ontem ao Go-
vêrno igualdade de salários pa-ra a mulher e outras refor-
mas internas na organização.

O Congresso está reunido hádois dias, em Portsm.uth. O.
sindicatos representam cerca
de 8 500 000 trabalhadores bri-
tãnicos e aprovaram a resolu-
ção sobre a igualdade de sala-
rios por unanimidade.

Wilson, na véspera, advertira
que a medida retardaria o pro-cesso de aumento salarial pa-ra os homens e poderia pro-vocar novos perigos de infla-
ção.

Operários
protestam
na Itália

Nápoles (AFP-JB) — Cen-
tenas de operários ergueram
barricadas ontem, na via fér-
rea Nápoles—Salerno, em pro-testo contra um decreto da
Prefeitura modificando seus
horários de trabalho. O tráfe-
go ficou interrompido várias
horas.

A agitação aumenta na Itá-
lia, à medida que se aproxima
o fim do mês, quando deverão
sei- renovados os contratos de
trabalho, que afetarão mais de
5 milhões de funcionários. Gre-
ves e manifestações se multi-
plicam, na tentativa de' conse-
guir aumento salarial, melho-
res condições de trabalho e
aplicação dos direitos sindicais.

Oposição
vai concorrer
em Portugal

Lisboa (AP-JB) — A OposI-
ção anunciou ontem que apre-

-„c!_t.i_á eraiüidaiios ás eleíçúc.
parlamentares de 26 de outu-
bro, quando 1 800 mil eleitores
renovíu-áo a Assembléia Nacio-
nal, de 130 cadeiras.

As eleições, segundo os ob-
servadores, serão uma prova
para a popularidade do Pri-
meiro-Ministro Marcelo Caeta-
no, que sucedeu a Oliveira Sa-
la_ar, no ano passado, ao sa
comunicar seu impedimento,
por doença.

Socialistas, católicos progres-
sistas, republicanos e comunis-
tas, que fazem a Oposição em
Portugal, apresentarão candi-
datós nos 18 distritos metropo-
litanos, mas não nos territórios
ultramarinos de Angola, Mo-
çambique, Guiné Portuguesa,
Macau e Timor. Em Lisboa,
Porto c Braga, duas são ss lis-
tas da Oposição: uma.de candi-
datos de extrema esquerda, e a
outra, de todos os demais re-
presentantes oposicionistas.

Japão insiste
sobre caso
do pesqueiro

Moscou (UPI-JB) — O Ja-
pão protestou ontem, formal-
mente, à União Soviética, con-
tra o afundamento de um pes-
queiro japonês, mo mês passa-
do, na altura, da ilha de Ha-
bumai. arquipélago das Kurüas,

O Embaixador Tom Naka-
gfliva apresentou o protesto na
Chancelaria soviética, devido á
"injustificada demora" das au-
toridades soviéticas em respon-
der ao Japão sobre o luctden-
te de 9 de agosto, no qual
morreram onze pescadores ja-
ponêses.

É MUITO BOM SER CLIENTE DA MAIOR
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HENRIETTE MORINEAU, grande dama
do teatro, premiada várias vezes como atriz
e diretora. Foi sempre uma grande,divulga-
dora da literatura teatral brasileira. È grande
renovadora da técnica e do repertório do
nosso teatro, bem como incentivadora das
vocações jovens. Foi condecorada com a
Ordem do Cruzeiro do Sul, no grau de
Cavaleiro, pelos relevantes serviços presta-
dos ao nosso teatro.

Henriette Morineau adquiriu Letras Imobiliá-
rias Reserva e está satisfeita em ser cliente
da Maior. Na Reserva, suas economias en-
contram solidez, segurança e rentabilidade.

Os direitos desia foto foram cedidos à
Liga da Ajuda aos Irmãos Hansenianos.

COMPRE LETRAS IMOBILIÁRIAS RESERVA,
GARANTIDAS PELO B.N.H. E ABRA CADER-
NETA DE POUPANÇA PARA SEUS FILHOS.

RESERVA S.A.
CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Rua do R o s ã r i o, 8 4
Tel: 243-8866 (PBX)
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Niterói não permite quecrianças peçam nas ruas
ajuda para os orfanatos

Niterói (Sucursal) — E' proibida a permanên-cia de menores nas ruas de Niterói angariando fun-
dos para orfanatos. O Juizado de Menores põe todo
o rigor nesta norma, seguida há tempos.

O juiz de Menores, Sr. Jessir Gonçalves da Fon-
te, disse ontem que recentemente um orfanato de
um município vizinho se valia deste meio para ob-
ter fundos — as crianças seguravam um lençol, mé-
todo utilizado por Abel Marques — mas foi providen-ciado o seu imediato retorno.

Polícia Federal pretende
uniformizar carteiras de
identidade em todo o país

Brasília (Sucursal) — Através do Instituto Na-
cional de Identificação, a Polícia Federal estuda pro-vidências para impedir que um cidadão tenha várias
identidades, como ocorre atualmente.

A unificação da carteira de identidade será a
providência inicial, recomendando-se uma üegisla-
ção a respeito, pois atualmente cada Estado tem
um modelo próprio e até mais de um, criando gran-de confusão.

JOftWAt PO BRASIl H Quarta-feira, 3/9/69 ? 1.' Caclerná

PROBLEMA COMUM

SÓ FESTAS
Entende o juiz de Menores de

Niterói que as crianças não de-
vem; nunca, ficar expostas nas
ruas, mesmo que o orfanato a
que pertençam esteja passan-
do sérias dificuldades finan-
ceiras. Argumenta que a socie-
dade mantenedora tem outros
meios para angariar fundos,
como festas e barracas, que"não expõem as crianças."

Um agente do juizado, quese encarregou de fazer retornar
as crianças que pediam ajuda
na Rua Visconde do Uruguai,
explicou ter falado ao respon-
sável que uma das formas de
obter fundos, mais correta, se-
ria gravar em disco as músi-
cas que as crianças estavam
cantando, para vender. O or-
fanato era de Rio Bonito.

Carteira cie Abel Marques
é íalsa, diz comissário

Brasília (Sucursal) — A car-
teira de comissário de menores
de Brasília que Abel Marques
apresentou à diretoria do
Abrigo Amor ao Próximo é to-
talmente íalsa, disse ontem o
Sr. Rui François, chefe do
Comissariado de Menores do
Distrito Federal.

Nunca tomei conhecimento —
continuou — de que tal cidadão
fizesse parte de nosso quadro
de comissários, mesmo porque
éle nunca íèz o curso a que
estão obrigados todos os can-
didatos.

Mostrando-se bastante tei,-
tado coi.i a carteira apresenta-
da pelo Sr. Abel Marques, disse
o comissário Rui François que"punha o seu cargo à disposi-
ção", caso ficasse comprovada
a existência de algum funcio-
nário "gracioso" no seu depar-
tamento. Isto porque todos os
candidatos são obrigados a fa-
zer um curso Intenso, necessi-
tando serem aprovados por to-
dos os professores — sem exce-
ção — para poderem entrar na
segunda etapa do concurso, queé a aprovação psicológica dos
candidatos por especialistas.

Cirurgiões da cabeça e
pescoço instalam hoje o
congresso em São Paulo

São Paulo (Sucursal) — Com as presenças dos
médicos norte-americanos Robert Sullivan e Fernan-
do Bloedorn, do inglês Denis Burkitt e do peruanoErnesto Salen, começa hoje o II Congresso Brasilei-
do de Cirurgiões da Cabeça e Pescoço, que se prolon-
gará até sábado.

Durante o Congresso, a Sociedade Brasileira de
Cirurgia da Cabeça e Pescoço, que o patrocina, rea-
lizará uma assembléia-geral para eleger sua nova
diretoria. Os principais temas da reunião são Tu-
mores ãe Infância em Cabeça e. Pescoço e Associa-
ções Terapêuticas em Cabeça e Pescoço. Haverá ain-
da -uma sessão informal sobre Cirurgia de Tumores
da Cabeça e Pescoço.
CONFERÊNCIAS

Os quatro especialistas es-
trangeiros em cirurgia da ca-
beca e pescoço pronunciarão
quaAro conferências. O Dr.
Robert Sullivan, que é diretor
do Department of Câncer
Research—Lahév Clinio iv>un-
dation, falará sobre Quimiote-
rapia dos Tumores da Cabeça
e Pescoço; ç> professor Ernesto
Salem, chefe do serviço de Cara
y Cuello dei Instituto Nacional
de Enfennedades Neoplastlcas,
discorrerá sobre Tratamento

Cirúrgico da Câncer da Tircói-
de. Essas duas conferências se-rao realizadas amanhã, no Ho-tel Danúbio, sede do H Con-
gresso Brasileiro.

Na sexta-feira, o professorDenis Burkitt, do Medicai Re-search Council, explicará OLinfoma Africano, e o professorFernando Bloedorn, do HeadDepartment of Terapeutio Ra-diology, do New England Me-dical Centeí Hospitais, falarásobre Badioterapia nos Turno-res da Cabeça e Pescoço.

CÉDULA MAIOR

Dentro dos objetivos de
impedir a falsificação, o nô-
vo modelo de carteira de
identidade será impresso em
papel linha dágua, como se
fosse uma cédula, e terá in-
clusive o mesmo tamanho,
para ser dobrada ao meio.

No verso da carteira ha-
verá uma foto 5x7 (a maior,
atualmente, adota o tama-
nho 3x4), a impressão do
polegar e a assinatura do
portador. No anverso, as
cores da República impres-
sas em côr desmaiada, o no-
me do portador, sua filiação,
naturalidade, data do nasci-
mento e a assinatura do di-
retor do Instituto.

FOTOS SEM CÔR

Ainda no anverso, a car-
teira de identidade a ser
adotada tem impresso: Mi-
nistério da Justiça —»Insti-
tuto Nacional de Identifica-
ção. As armas do Estado e
seu nome poderão ser postas
cm off-set.

Dificilmente será permiti-
da na nova'carteira a ado-
ção da fotografia colorida.
Isto foi considerado desa-
conselhável porque na qua-
se totalidade dos municípios
brasileiros não haveria con-
dições de ser tirada essa fo-
tograf ia.

Essa possibilidade ainda
não foi de todo afastada
porque o Sr. Danie Nardeli,
diretor do Instituto Nacio-
nal de Identificação, pre-
tende levar alguns pontos
controvertidos para um se-
minário a ser promovido em
outubro pela Polícia Fe-
deral. Serão convidados a
participar todos os diretores
dos Institutos de Identifica-
ção dos Estados.

ARQUIVO

Com a finalidade de evi-
tar a possibilidade de a
mesma pessoa tirar cartei-
ras de identidade com no-
mes diversos, após a reali-
zação deste seminário, o
Instituto Nacional de Iden-

tificação deverá passar a
receber cópias de todos os
que tirarem novos documen-
tos ou trocarem os seus. Há
casos de pessoas que conse-
guem identidades diferentes
no próprio Estado.

Atualmente o INI não tem
as necessárias condições pa-
ra fazer o trabalho de ar-
quivar e selecionar as fi-
chás, verificando as em du-
plicatas ou mais, porque lhe
faltam, essencialmente, fun-
cionários para o número es-
perado de fichas. Com a re-
messa de todas as fichas
para o INI, este poderá
constatar quando uma pes-
soa está procurando ter
mais de uma identidade.
Será aconselhada, neste ca-
so, a prisão para que se apu-
re qual o motivo do falsário.
Normalmente os marginais
têm mais de uma identi-
dade.

POUCAS AINDA

Por enquanto no INI exis-
tem cerca de 250 mil fichas,
sendo 30 mil de marginais
em vários pontos do pais.
Esse número poderia ser
muito maior, mas na maio-
ria dos Estados não é feito
o fichamento criminal. Ou-
tros, que o fazem, ainda não
mandaram as necessárias
individuais, enquanto o INI
mesmo ainda não tem con-
dições de receber as cópias
de todas as existentes na
Guanabara.

A direção do INI cogita
também de solicitar a todas
as Secretarias de Segurança
remessa das cópias das car-
teiras de identidade policial.
Já houve mais de um caso
em que o cidadão exercia a
função policial e era pro-
curado por delitos pratica-
dos em outros Estados.

O atestado de bons ante-
cedentes e a folha corrida
deverão, conforme os estu-
dos em andamento no INI,
serem padronizados, com'
exigências únicas em todo o
pais. Atualmente cada ti tu -
lar de delegacia tem seu
próprio critério.

A Censura tem o mesmo problema no Rio cem São' Pa3S!7jS^Íúà suas pi
Censura Federal diz que
não pode mudar horário
do tele-catch no Rio

Brasília (Sucursal) — O diretor da Censura Fe-
deral, coronel Aluísio Mahlethaler, diss^.ontem quea mudança de horário do programa tele-catch, na
Guanabara, não depende daquele órgão federal, "pois
nossa ação nesse sentido iria de encontro aoman-
dado de segurança concedido pela 8a. Câmara Cível."

Acentuou o coronel Muhlethaler que a Censura
Federal tem o mesmo problema em São Paulo, onde
uma Câmara Cível negou o pedido e outra o con-cedeu posteriormente. Admitindo seu recurso à Jus-tiça, o coronel determinou o exame de todas as pro-vidências que possam ser adotadas.
OUTRO HORÁRIO

CFE aprova "campus" fora
da universidade mas só

o JJ3
tem uma
agência- na

Praça da Bandeira
para anúncios classificados e assinaturas

Praça dê Bandeira, 109

•fttARR0VEI7E
Embora tenha sido autorizado um aumento

no preço dos automóveis a partir de 15.8.69,
a GÁN/ÉA continuará a vender os modelos
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Com relação ao tele-catch,
o chefe da Censura disse quenão é sua intenção proibi-lo,mas sim mudar seu horário
de apresentação para depois
das' 23 horas, quando prática-
mente todas as crianças jã cs-
tão dormindo.

— Infelizmente nada pudefazer até agora, apesar de vir
procurando transferir o pro-
grama desde que assumi o Ser-
viço de Censura. Em 1907, a
TV patrocinadora do pregra-ma conseguiu um mandado de
segurança da 8.tt Câmara Ci-
vel, presidida pelo desembar-
gador Bulhões de Carvalho,
assegurando-se o direito de
exibi-lo a partir das 20 horas
— disse o coronel Muhlethaler.

RESTRIÇÕES

As restrições impeatas na
concessão do mandado — os
locutores tendo de falar que
os-golpes não são reais e mu-
dando alguns termos — não
irão solucionar o problema,
pois as crianças delas não to-
mam conhecimento, não che-
gando sequer a compreender
as condições das lutas.

Ressaltou o cel. Muhlethaler
que a sua preocupação é a de
restringir na televisão, na me-
dida do possível, aos horários
de adultos, a apresentação de
programas de violência e os
que fazem apelo ao sexo c ao
erotismo.

AS EXIGÊNCIAS

Da concessão do mandado,
fazem parte as seguintes exi-
gências:

A) Previna antecipadamen-
te o público não se tratar de
luta real, mas de simples ca-
ráter de exibição regulamen-
tada c de que os lutadores an-
tiesportivos acabarão sempre
por serem derrotados;

B> No transcorrer da luta,
um locutor verbéfará qualquerdeslealdade;

cl Rir-se-5. aviso de que os
gcCipes e chaves exibidos peloslutadoras não devem ser imi-
ta:!os por pessoas sem prática;d) O arbitro da luta não se-
rá denominado juiz, mas diri-
gente.

BESAR

O dlíefe da Censura acentuou
que vem anaai.enclo perfeito

.•entendimento com os juizes de
Menores, dizendo que os esfer-
ços do Serviço de Csnsura são
de "preservar a infância e «
juivanbudé <áos estímulos e im-
pressões prejudiciais à forma-
ção de seu contexto moral, so-
ciai, cívico e religioso. Por is-
to é que vem tontaircio, repe-
tidamente, obstar a transníis-
são de lutas-livres psla t:levi-
são, notadamente em horários
anais acessíveis nes incautos
jovens.

— Poi com o maior pesar —
frisou o cel. MuMeltaler —
que tomei conhecimento do
triste fato, registrado pela im-
pransa carioca, de que um me-
nor, imitando os embates das
lutas-liwes difundidas pela te-
lovisão, causou a morte de um'companheiro de brinquedo."

EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) —
Uma comissão especial de cinco
membros vai estudar na As-
isembléia Legislativa a situação
do menor excepcional em Mi-
mas Gerais, levantando dados
estatísticos e apontando os ca-
minhos para, resolvei- o pro-
'blema.

A comissão, que foi requeri-
da ontem pelo Deputado Eucli-
des Cinta-a, sei'ã constituída ho-
je; dentro de um mês, no má-
«imo, apresentará relatório em
ique sugere as providências pa-
tra solução do problema.

.reconhece após.dois anos
O Conselho Federal de Educação manifestou-sefavoiavel a criação de campus universitários fora desuas sedes, desde que sejam tais iniciativas previa!mente levadas ao estudo do CFE e que, após doisanos de funcionamento daqueles locais, submetam-se a analise cs primeiros resultados e com isso se-jam reconhecidos oficialmente.

r S?gund0 as recomendações finais do parecer doCFE, os cursos poderão continuar sob a direta su-pervisao da Universidade que os estruturará comoconvier, ou serão transformadas em escolas isola-das com nova mantenedora." O Reitor Mariano daBocha, da Universidade Federal de Santa Maria apre-sentou voto em separado defendendo a criação doscampus avançados. '
COMISSÃO ESPECIAL

Depois de rever os. pronüncl-ainentps anteriores do CFE re-lativos ao assunto, e com base
do Decreto-Lei n? 405, de 31
de dezembro de 1S08, o plenáriodo CFE aprovou o parecer da
comissão especial — formada'
pelos conselheiros Clóvis Sal-
gado, Newton Sucupira, Van-
dick Londres da Nóbrega, An-
tônio Martins Filho e Mariano
da Rocha — afirmando que"tais cursos, por se tratarem
de exceção, dependem da au-
torização deste Conselho, á ba-
se do projeto apresentado pelaUniversidade."

O assunto da criação dos
campus avançados já foi objeto
de estudos do CFE em Í9G8
por sete vezes, tendo sido exi-
gido no Decreto n.° 63 343, de
outubro de 1908, que a Universi-
dade cujo curso fosse aprovado,
ficaria na dependência de
apresentar anualmente ao
IBGE as estatísticas educacio-
nais do ano anterior.

Assim, os cursos instalados
em 19C9 pelas Universidades fo-
ra de suas sedes — diz o pare-cer do CFE — poderão trans-
formar-se em instituição auto-
noriia de ensino, ehteridendo-sè
por isso que a Universidade
transfira sua responsabilidade
a outra mantenedora, cuja

idoneidade venha a ser reco-
nhecidã pelo CFE. À nova

Nnantenedora competirá solici-
tar c reconhecer o curso, entãotransformado em unidade au-tónoma.

DEFESA

O conselheiro Mariano daRocha no seu voto em separa-
do, defendeu a criação dos
campus universitários fora dassedes das Universidades, di-
zendo que "nos países mais
avançados uma mesma univer-
sidade chega a ter 21 campus¦em diferentes cidades, e uni-
dades em outros países "citando
como exemplo a Universidade
cia Califórnia e a de Illinois.

— Que não seja por parecerdo CFE e muito menos assina-
do por mim que se oponham
obstáculos ao desenvolvimento
do liais. Não será este o melhor
modo de se resolver o problema
e atender ao apelo do Governo?

Em resumo, seu voto é favo-
rável ao estabelecimento de
extensões pelas Universidades
cm 19G9, de acordo com o De-
creto-Lei firmado sobre o as-
sunto, desde que a Universidade
possua recursos próprios ou
através dc convênios possa sa
manter, na forma exigida pelalei.

SEDAN 4 PORTAS E LUXO

até o dia 15.9.69 pelo preço antigo

Aproveite este prazo!
Compre com maior
vantagem I

Dermatologia Tropical em debate

i 
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ta solidariedade
lança no Rio campanha
de bolsas a estudantes

A Ordem da Solidariedade, entidade beneficentee cultural de São Paulo, vai lançar no Rio sua cam-
panha para distribuição de bolsas a estudantes po-bres: para ser beneficiado cada jovem tem que pro-meter que financiará uma nova bolsa, tão logo selorme e consiga emprego.

A experiência já foi posta em prática na cidade
paulista de Piracicaba, onde mais de 50 rapazes emoças estão estudando com a ajuda da Ordem.Atualmente os cursos estão sendo pagos pelos mem-bros da própria entidade ou por terceiros, interessa-dos em ajudar, mas os jovens assumiram o compro-misso de duplicar o número de bolsas quando seformarem.

g GAVEfl S.
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AUICfOrAOO

R. São Clemente, 91 - Tel,; 246-1414

Um brasileiro, o professor Rugem Davi Azulai,"cate-
drático de Dermatologia, foi eleito vice-presidente da So-
ciedaáe Internacional de Dermatologia Tropical durante o
II Congresso Internacional de Dermatologia Tropical, que
se realizou em Qtiioto, Japão, entre 15 e 20 de agosto. A
presidência da entidade coube ao professor Belizario, da
Austrália. Durante a reunião, presenciada por cerca de 600
especialistas e pesquisadores de 70 países, foram debatidos
temas como lepra, leishmaniose, micoses, dematoses dos
distúrbios da nutrição e outros assuntos de interesse para
os paises tropicais. O professor Azulai e a Dra. Hilãc Kahn
apresentaram, na sessão sobre lepra, uma pesquisa intiiú-
lada Sensibilidade Lepriminica e Tuberculinica Induzidos
pela Administração de B.C.G. por Vias Oral e Intradérmi-
ca, que foi aprovada e recomendada pelo encontro. Ficou
decidido que o Brasil será a sede do próximo congresso.

AÇÃO COMUNITÁRIA

Os estatutos da ordem
prevêem que cada comuni-
dade se responsabilize imi-
camente pelos que dela fa-
zem parte. Assim, para que
a entidade exista no Rio, se-
rá preciso que seja fundada
uma delegacia. As informa-
ções sobre como proceder
virão da direção nacional da
ordem, com sede na Rua 15
de Novembro, 830, Piracica-
ba, São Paulo, que deverá
ser procurada pelos interes-
sados.

Só são aceitos como mem-
bros da ordem homem ou
mulher de mais de 30 anos,
que tenha "absoluta idonel-
dade moral e seu nome In-
dicado por.outro membro da
entidade", da qual fazem
parte o ex-Governador dc
São Paulo, Sr. Laudo Natel,
o ex-prefeito da capital pau-lista, Brigadeiro Faria Lima.
e os Deputados federais
Cunha Bueno, Edmundo
Monteiro e Brás de Assis
Nogueira. |S.

A finalidade principal da
ordem "é incentivar e orien-
tar o desenvolvimento do jo-
vem na comunidade", razão
porque não pretende apenas
se limitar à concessão de

bõlsas-de-e stud o. Dai a
criação de outros conselhos,
além do referente ao ensino
gratuito para rapazes c mô-
ças pobres. Por isso a enti-
dade já tem o Conselho dc
Museus e Patrimônio, o ds
Bibliotecas e Incentivo à Lei-
tura, o de Folclore e Defesa
da Tradição e o Florestal e
de Defesa das Arvores. A or-
dem tem também o Conse-
lho dc Turismo e Divulga-
ção Regional, o de História
e Geografia e o de Divulga-
ção e Promoção Sócio-Eco-
nômica,

INTEGRAÇÃO

O fundador da ordem, co-
nendador Milton Chaves,

disse que é sua pretensão
que em cada delegacia co-
munitária haja todos éss^a
conselhos. Por enquanto, só
em Piracicaba é que a enti-
dade vem funcionando com
todos os órgãos previstos
pelo estatuto.

— Mas temos ainda muito
tempo pela frente. E será
com o passar dos dias que
iremos atingindo todo o
Brasil, que ficará maior à
medida que seu povo adqut-
ra mais cultura.

m
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Pouca gente procura vacina
contra sarampo, que já
registra 128 casos no Rio

Nos últimos 45 dias foram registrados 128 casos
de sarampo na cidade e as autoridades sanitárias do
Estado estão preocupadas com o desinteresse da po-
pulação na imunização contra a doença: não ultra-
passou de sete mil o número de aplicações da vaci-
na desde que foi lançado, há duas semanas, o pro-
grama de vacinação.

Segundo os técnicos do Departamento de Saúde
Pública do Estado, o número de casos deve aumen-
tar, uma vez que o surto da doença é bienal e se
manifestou na última vez em 1967, sendo considera-
dos. os meses de agosto e setembro como os mais pe-
rigosos. A vacinação é gratuita em qualquer dos 22
Centros Médico-Sanitários, pela manhã.

A VOLTA A TONA

O PERIGO -

Embora sem afirmar que já
existe um surto dc sarampo
no Rio, o Departamento de
Saúde Pública do Estado acha
que os 128 casos registrados de-
veriam motivar um pouco mais
a população carioca para um
maior cotnparecimento aos pos-
tos de vacinação, pouco pro-
curados na semana passada.

O programa de vacinação
contra o sarampo, lançado há
duas semanas, previa a Imunl-
zação de crianças na faixa etá-
iria de 9 meses a 2 anos e 4
meses — considerada pelos téc-
nicos sanitários como a de
niaior Incidência da doença.
Para isto foram importadas 27
mil doses da vacina americana,
num investimento orçado em
NCrS 150 mil.

Desta quantidade, 20 mil con-
tinuam conservadas a uma
temperatura de 2,3 graus cen-
tigrados em frigoríficos, espe-
rando a distribuição diária fel-
ta eos 22 postos de vacinação¦áo Estaco. Oada vacina vem
acondicionada com uma serln-
ga de plástico, de uso indivl-
dual, para que se evitem os ris-
cos de transmissão de hepatite
pela agulha usada por muitos,

e apenas uma dose Imuniza
contra a doença.

O sarampo mata 18 pessoas
em cada mil que pegarem a
doença, sendo mais perigoso
quando atinge crianças até oa
2 anos e melo de Idade — de
acordo com estatísticas do prõ-
prlo DSP.
ONDE VACINAR

São estes os endereços dos 22
Centros Médico-Sanitários do
Estado, que estão vacinando a
população infantil contra o sa-
rampo, diariamente, de 7 ás 12
horas:

Rua Rlvadávia Correia 188;
Rua do Resende 128; Rua Elpí-
dio Boa Morte 232; Rua Silvei-
ra Martins 161; Rua General
Severiano 91; Tua Toneleros
282; Rua Jardim Botânico 187;
Avenida do Exército 1; Rua
Desembargador Isidro 144; Rua
Visconde de Santa Isabel 56;
Rua Gérson Ferreira s|n; Rua
Leopoldina Rego 754; Rua San-
ta.Fé 35; Rua Bicuiba 181;
Avenida Ministro Edgard Ro-
mero 276; Rua Cândido Beni-
cio 791; Praça Cecília Pedro s\
n; Rua Dr. Augusto de Vascon-
celos 254; Rua Senador Cama-
rá 56; Rua Paranapuan 435;
Praça Bom Jesus s|n. e Rua
Áurea 42.

Gíldo Borges acha que não
são gatos ou ratos ladrões
dos três ovos dos cisnes

O diretor do Departamento de Parques, Sr. Gil-
do Borges, afastou ontem a possibilidade de haver
sido um gato o autor do roubo dos três ovos que os
cisnes negros Garrincha e Elsa Soares chocavam, pe-lo simples fato de que o ninho ficava na ilha do lago
central do Campo de Santana e os bichanos têm hor-
ror à natação.

Uma possível participação de ratos no audacio-
so roubo também foi afastada pelo Sr. Gildo Borges,
pois ainda que esses bichos marginais sejam exímios
nadadores, não se arriscariam a essa empreitada na
presença de tantos gatos, com os quais não coabitam
em obediência à história.
ELIMINAÇÃO

Através desse processo de
eliminação — método tradi-
cional com o qual a polícia ti-
ra as suas conclusões — o Sr.
Gildo Borges está na iminên-
cia de acusar o homo sapiens,
animal bfpede que conta com
bilhões de anos de aperfeiçoa-
mento nas táticas de engano
do próximo e que é provável-
mente mais ladino do que ga-
Los e ratos.

Aliás, o Sr. Gildo Borges já
acusou o homo sapiens pelo
drama que sofreu o cisne bran-
co casado com Fujona, que foi
induzido a engolir um anzol e
que ontem retornou ao Campo
de Santana, depois de um pe-
ríodo de 15 dias de interna-
mento no Hospital Veterinário
do Jardim Zoológico.

Mas enquanto se Investiga o
roubo dos três ovos de Gar-
rincha e Elsa Soares — o pré-
to casal que acalentava a es-
perança de eternizar, através
da procrlação, o seu casamen-
to venturoso — o Campo de
Santana abriu um paréntesis
em suas últimas c alentado-
ras preocupações, para receber
o marido de Fujona, que retor-
nou ao lar.

Fujona, a aventureira que
foi parar um dia na Lagoa de
Marapendi e por isso foi pu-
nida com a perda de três de-
dos da asa direita, para que
nunca mais volte a alçar vôo,
recebeu o seu marido com a
efusão das fêmeas apaixona-
das, crivando-o de beijos e ou-
tros afagos próprios dos •cisnes.

Detran libera autorização
do proprietário do veículo
para que terceiro o dirija

Quem quiser tomar emprestado o carro do ami-
go sem receio de que o guarda o considere um la-
drão poderá fazê-lo a partir de hoje: o Departamen-
to de Trânsito dispensou ontem a apresentação da
autorização particular do proprietário do veículo pa-ra que terceiros possam dirigi-lo.

A determinação está contida em Ordem de Ser-
viço do comandante Celso Franco, baseada na ra-
diocomunicação CL/11/69 do Conselho Nacional do
Trânsito. Foi mantida, entretanto, a exigência da
apresentação dos documentos considerados de porte
obrigatório pelo Artigo 173 do Regulamento do Códi-
go Nacional do Trânsito.
PERIGO DE FURTO

Para o assessor jurídico do
Departamento de Trânsito, Sr.
Álvaro Rocha, a dispensa da
apresentação da autorização do
proprietário não trará implica-
ções com relação ao problema
do furto de automóveis.

— Coasultamos de imediato
a Delegacia de Furtos de Auto-
móveis, antes de baixar a or-
dem de serviço e recebemos a
resposta de que a exigência é
inócua para distinção da situa-
ção legal ou ilegal do condu-
tor, desde que êle tenha todos
os documentos pessoais em
dia.

A situação em caso de sus-
peita seria resolvida com pro-
vidênclas Imediatas da policia,
exigindo que o condutor do
veículo a levasse ao proprietá-
rio ou com ba.c nos arquivos
cio Trânsito e da delegacia.

A ORDEM DA DISPENSA

. E a seguinte, na Integra, a
Ordem de Serviço n.° 219/69:"O diretor do Departamento
tie Trânsito da Secretaria de
8eguranç3, no uso de suas
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Com a turbina esquerda arrancada pela força do impacto, o avião do ÍBRÂ foi recuperado rapidamente

atribuições legais, considerando
o disposto no Art. 173 e seus
parágTafos do Regulamento do
Código Nacional de Trânsito,
considerando os termos da ra-
diocomunicação do Contran de
n.° CL/11/69, resolve:

— Não ê exigida a apre-
sentação da autorização parti-cular do proprietário do vei-
culo para que terceiros possam
dirigi-lo. Estes condutores' de-
vem estar munidos apenas com
a documentação exigida psloArt. 173-Reg/CNT acima refe-
rido.

— A presente ordem de
serviço entrará em vigor na
data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em con-
trário, c sua inobservância im-
portará nas sanções previstas
pela legislação vigente."

Os documentos considerados
de porte obrigatório são a Car-
teira Nacional de Habilitação,
o registro e a licença do vei-
culo, o seguro de responsabili-
dade civil, quitação das taxas
e, para motoristas profissionais
e de repartições públicas, a
carteira funcional e o cartão
de cadastro de registro.

Cábrea da Marinha retira
do mar destroços do jato
do IBRA que caiu sábado

Os destroços do jato do IBRA que caiu sábado
à noite no mar, perto da ponta do Catalão (ilha do
Fundão), foram resgatados ontem ao meio-dia com
o auxílio de uma cábrea da Marinha. Exceto a par-te da cabina que foi arrancada com o impacto, a fu-
selagem estava inteira.

Moradores de uns casebres da beira da praia
que ajudaram a salvar a única sobrevivente, Sra.
Hermínia Balliard Rupf, contaram que ela, ao ser
trazida para a terra, estava lúcida e além de pedir
para que salvassem sua filha de nove anos teve a
preocupação de informar seu tipo sangüíneo e queera alérgica a penicilina e a iodo.
DANOS

A primeira parte a ser reti-
rada da água, ainda na tardo
de segunda-feira, íoi a da ca-
bina de comando. Ontem pela
manhã ela ainda estava numa
praia pequena em frente ao
local do acidente. Todos os
instrumentos de bordo foram
recolhidos por uma equipe de
perícia da FAB. O altlmetro,
danificado pelo impacto, mar-
cava 5 mil pés.

Também um outro detalhe
verificado foi o de que uma
das turbinas do avião PP-FMX
estava acelerada, enquanto a
outra permanecia desligada. O
pára-brisa esquerdo se encon-
trava totalmente quebrado,
mas o da direita não sofreu
muito c:m o choque na água.
O arcabouço da cabina estava
inteiro, embora todos seus com-
ponentes internos estivessem
retorcidos.

EXPERIÊMCIA

Segundo o General Porfirio
Fraga Brandão e o major Pau-
lo Ávila, representantes do Ins-
tituto Brasileiro de Reforma
Agrária (IBRA), que estiveram
no local, os pilotos Joaquim
Pereira e Joaci Rupf eram pro-
fissionais experimentados e que
pertenceram â Panair.

Informaram ainda que o
avião fora fazer uma revisão
periódica na Estação de Repa-
ros da General Electric Com-
pany, nos Estados Unidos, por-
que no Brasil não há condi-
ções técnicas para isso. Os rc-
lógios dos pilotos estavam pa-
rados exatamente às llhl6m
(23hl6m), hora provável em
que se deu o impacto com o
mar.

O ESTRONDO

Segundo a versão dc alguns
moradores de uns pequenos
casebres da Ponta do Catalão,
localizados a uns 50 metros do
local onde caiu o jato, a maio-
ria já se preparava para dor-
mir na noite de sábado quando
ouviu um estrondo forte.

João Bezerra da Silva, Mil-
lon Francisco de Mendonça e
o enfermeiro José Galvão de'
Barros pegaram logo um pe-
queno barco e rumaram para
o local. Os que ficaram na
praia ouviam nitidamente "os

Carne de
ovelha vem
outra vez

Em princípios de outubro de-
verá chegar ao Rio de Janeiro
a primeira remessa de carne
de ovelha do Rio Grande do
Sul, com a qual a Sunab espera
compensar a escassez bovina,
provocada pela entressafra nos
centros abastecedores.

A operação foi efetuada atra-
vés do Banco do Brasil, que
este ano adquiriu apenas mil
toneladas do produto, enquan-
to no ano passado veio para o
Rio de Janeiro numa quantida-
de que ultrapassou os três mil
toneladas.

CARNE DE BOI SOBE

A Sunab ainda não fixou os
preços de venda ao consumi-
dor da carne de ovelha. A
carne de boi, no entanto, está
começando a subir, como con-
seqüência ,da entressafra, e o
quilo de alcatra, principalmen-
te nos açougues da Zona Sul,
já ultrapassou a faixa dos NCr$
3,00.

íritos de socorro de uma mu-
Jher", que era a Sra. Hermi-
nia Balliard Rupf, esposa do
co-piloto Joaci.

Segundo o Sr. Milton Fran-
cisco de Mendonça, a Sra. Her-
mínia estava agarrada na par-te de cima da cabina de co-
mando, que ainda flutuava,. e
assim que eles chegaram per-
to ela gritou para que adias-
sem sua filha de nove anos,
que estava por perto. Eles sen-
tiram realmente alguém se do-
batendo, mas como estava es-
curo não puderam localizar,

LUCIDEZ

Quando a Sra. Hermínia che-
gou â praia, foi levada iniedia-
tamente para um dos peque-
nos casebres e enrolada num
cobertor, pois sentia muito frio.
Bastante lúcida, embora tives-
se bebido muita água do mar,
ela "pedia sempre para qua
fCisemos buscar a filha dela."

Minutos após o barco voltava
cem o corpo da menina Jcsa-
nele. O enfermeiro José Gal-
vão de Barros ainda tentou,
em vão, reaniniá-la. file mesmo
foi chamar uma ambulância da
Universidade do Brasil, que fi-
ca estacionada num galpão
próximo. Assim que a Sra. Her-
mlnia foi levada, chegou um
cheque da Policia da Aeronáu-
tica e interditou o local.

IÇAMENTO

A cábrea da Marinha de
Guerra chegou ontem ao lo-
cal às llli30m e cem a ajuda
dos homens-rãs da Base Almi-
rante Castro Silva conseguiu
içar o avião, mela hora mais
tarde. A primeira parte a apa-
recer foi a ponta da asa es-
querda, que ficou bastante da-
niíicada, ao contrário da outra.
Em seguida apareceu a sigla
PP-FMX e a fuselagem.

Exceto a cabina de comando,
que foi arrancada pelo impac-
to (o avião deve ter virado de
bico) a fuselagem estava intei-
ra. Uma das duas turbinas
também foi arrancada com o
choque. Os destroços foram le-
vados pela própria cábrea para
a Base Aérea do Galeão, de on-
de irá para uma dependência
da Aeronáutica para se fazer
o exame pericial. O avião esta-
va segurado em NCr$ 2,6 mi-
lhões.

Firma que alarga praia de
Copacabana pede à Sursan
isenção fiscal para draga

Pessoas ligadas à firma holandesa Boltje Zonen
— uma das encarregadas do alargamento da praia
de Copacabana — esclareceram que a mesma não
está exigindo aumento no preço proposto, mas ape-
nas pedindo à Sursan que redija um contrato para
isentá-la do Fisco quanto às despesas com a vinda
da draga.

Como a firma não tem representação ou conta-
bilidade no Brasil, ao remeter o dinheiro ganho com
a obra, terá de pagar 33';. do total do imposto de
renda. Sua intenção é retirar do montante todas as
despesas não lucrativas, pois será obrigada a trazer
a draga especialmente ao Rio e,' depois, enviá-la de
volta à Holanda, o que não é barato.
SURPRESA

As mesmas pessoas mos-
tram-se surpreendidas com
o noticiário de jornais que
divulgaram essa pretensa
exigência da Boltje Zonen,
cujo objetivo seria elevar o
preço anteriormente combi-
nado. E mais surpresos ain-
da ficaram com as noticias
de que a Sursan estaria dis-
posta a processar a firma e
atestar sua idoneidade, caso
ela desistisse de assinar o
contrato.

A verdade — acrescenta-
ram — ê que a firma ho-
landesa solicitou à Sursan a
redação de um contrato que
considerasse duas formas de
pagamento: uma, com o lu-
cro pela execução do proje-
to, sobre o qual incidirá,

. obrigatoriamente, o imposto
de renda; e outra, com as
despesas relativas ao trans-
porte da draga, incluindo
toda a sua tripulação, com-
posta de 35 homens. Sòmen-
te assim é que a firma, ao
enviar o dinheiro para a
Holanda, poderia reivindi-
car, junto às autoridades
fazendárias brasileiras, a
isenção de pagamento quan-
to à segunda parte, que não
é lucrativa.

A Boltje Zonen já foi
atendida no que respeita à
segunda parte, pois os advo-
gados da Sursan, em comum
acordo com os advogados
que servem à firma holan-
desa, estão procurando dar
uma forma legal ao contra-

to, de medo a permitir que
ss possa fazer uma distin-
cão nítida entre despesa e
lucro.

DRAGA HOPPER

A draga que a Boltje Zo-
nen trará ao Brasil, do tipo
especial autotransportadora,
é das mais modernas do
mundo. Custa aproximada-
mente NCrS 16 milhões, e só
o seu arrendamento sairá
por NCrS 150 mil mensais.

No caso da praia de Co-
pacabana, sua capacidade
de aterro é de 400 mil me-
tros cúbicos por mês, o que
permitirá concluir a pri-
tr -' % parte do serviço —
r . o de dois milhões de
metros cúbicos de areia —
em apenas cinco meses. Os
outros dois milhões serão
aterrados por dragas co-
muns, do tipo sucção e re-
calque.

A draga Hopper funciona
recolhendo areia em seus
porões, a uma profundidade
de até 22m, e lançando-a a
apenas 4m de profundidade.
A areia é retirada do fundo
do mar mediante o emprego
de braços — tubos ocos —
que se arrastam no leito
oceânico, sugando a areia e
armazenando no porão.

Se tudo ficar acertado en-
tre a Boltje Zonen e a Sur-
san, a draga deverá chegar
ao Rio em fins de outubro
ou princípio de novembro,
começando logo a operar.

o JB
lem uma
agência em

São Cristóvão
para anúncios classificados e assinaturas

Rua São Luís Gonzaga, 119-C

|p) ARTES GRÁFICAS GOMES DE SOUZA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

C.G.C. n.° 33.058.793

PAGAMENTO DE BONIFICAÇÕES
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que já estamos processando, contra a
apresentação do cupão n.° 20 para as ações ordinárias e cupão n.° 2 para as
ações preferenciais, a bonificação de 30% (trinta por cento), aprovada na Assem-
bléia Geral Extraordinária de 29 de maio de 1969.

O nosse üepanamento de Ações e Acionistas estará à disposição de V. Sas.
nos seguintes horários: Rio — Av. Calógeras, n.° 7-B, no horário de 8:30 às 11:00
horas e das 13:30 às 16:00 horas; São Paulo - Av. Ipiranga n.° 890 - 5.° andar,
no horário das 14:00 às 17:30 horas.

Rio de Janeiro, 1.° de setembro dc 1969.

Pela DIRETORIA
FERDI.NANDO BASTOS DE SOUZA

Diretor Superintendente
FERNANDO STRACHMANN

Diretor 1.° Secretário

Buraco capaz de tombar um
ônibus está aberto há dias
na R. Figueiredo Magalhães

Um buraco capaz de tombar um ônibus, sem
qualquer proteção ou sinalização noturna, existe liá
vários dias no final da Rua Figueiredo Magalhães,
em Copacabana. Êle foi aberto para as obras de du-
plicaçao do Túnel Velho, a cargo da Sursan.

Indagada sobre o perigo que representa o bura-
co, principalmente à noite, quando parte do tráfe-
go que se dirige de Copacabana para o Túnel Velho
tem que passar pelo local, a Sursan, através do De-
partamento de Urbanização, informou que já orde-
nou à firma empreiteira,'executora das obras do tú-
nel, que cerque toda a área onde há trabalho, prin-cipalmente a do buraco, nela instalando sinalização
noturna.
prótteçao

A cerca já, começou a ser co-
locada pelo lado direito, segun-
do informou o Departamento de
Urbanização, e breve toda a
área estará protegida, de for-
ma a impedir que o público,
principalmente as crianças, te-
nha contato com as obras, que
são perigosas.

Informa ainda o Durb que
finalmente a Sursan poderá,
dentro de alguns dias, fixar a
data para a interdição total
do Túnel VeUio para as obras
de rebaixamento do piso e
construção da pista superior,

que deverão ser feitas em ape-
nas 45 dias para que o trá-
íego seja novamente liberado.

Isto porque a Companhia
Telefônica concluiu ontem a
sua parte na mudança e ins-
talação de novos dutos, com
alguns meses de atraso, pois as
demais companhias de serviço
público Jil entregaram suas
respectivas partes.

O Durb, enquanto não podia
atuar dentro do túnel, ainda
entregue aos trabalhos da
Companhia Telefônica, adian-
tava os trabalhos de acesso pe-
lo lado da Rua Figueiredo Ma-
galhães.

Negrão reúne imprensa e
mostra pesquisa garantindo
que faz um bom governo

O Governador Negrão de Lima reuniu ontem a
imprensa a fim de divulgar o resultado da pesquisarealizada pelo IBOPE sobre sua administração, a qual
garante que os quatro anos deste Governo foram os
melhores que a Guanabara já teve.

Feita por encomenda do Governo, a pesquisaabrangeu 1500 habitantes do Rio, das diferentes ca-
madas sociais. Segundo nota da assessoria de Im-
prensa, "às vésperas de completar seu quarto ano
de mandato e restando apenas mais um para encer-
rar o Governo, o Sr. Negrão de Lima pôde final-
mente submeter-se a um julgamento popular."
SUCESSÃO

Entre um técnico e um po-
Ht-co, 69.. dos pesquisadores
optaram pela primeira alterna-
tiva para a sucessão do Sr.
Negrão de Lima, considerado
"um político moderado e equi-
libr.do" por 89.. dos er.trevis-
tarios. Sesssnta e três por ceivto
acham que as relações entre
os Governos estadual e federal
são "muito satisfatórias."

Segundo a pesquisa do IBO-
PE, COT. dos cariocas consi-
deram que o Rio de hoje é me-
lhor que o de 1965. A mesma
percentagem viu serem cons-
truídos ou an.ipl.ados maior nú-
mero de hospitais e ambula-
tórios do que em todos os go-
vemos anteriores. No plano es-
colar, 82.. são de opinião que
de 19G5 a 1969 foram construi-
dos mais salas de aula.

No setor de obras, 91% re-
conheceram que na atual ad-
ministração foram construídas
e ampliadas mais ruas e ave-
nidas e construídos mais via-
dutos do que nos governos an-
tecedentes. Oitenta e cinco por
cento estão satisfeitos com as
obras de contenção das encos-
tas.

Oitenta c oito por cento dos

pesquisadores afirmaram qu»
Copacabana ficará mais boni-
ta com o alargamento da
praia; 81% consideram acerta-
da a decisão de reduzir a adu-
ção para numa revisão geral
da nova adutora do Guandu:

mesmo percentual ain:Ta
acha pouco o dinheiro aplicado
na construção do metrô.

Das 1 5.J pessoas entrevista-
das, 51% consideram que o
trânsito hoje é "muito melhor"
que o de 1965; mas no policia-
mento, apenas 31% acham que
melhorou, enquanto 40% são
de opinião que está a mesma
coisa. No plano turístico, 64c._
reconheceram que hoje se faz
mais promoção do que em
1965.

Entre os funcionários esta-
duais, 39% estão satisfeito?
com o Governo do Sr. Negrão
de Lima, 9% não estão satis-
feitos e 38% acham que pode-
ria ser .feito mais em beneficio
do funcionalismo.

Noventa c três por cento das
500 pessoas entrevistadas pe-

lo IBOPE a pedido do Governo
estadual afirmaram que é um
bom investimento comprar ti-
tulos da Cqpeg (Companhia
Progresso do Estado da Gua-
nabara).

negócio de
mais rápido
crescimento
no mercado
de capitais:

tot-v!-

CONTRATO DE INVESTIMENTO MENSAL
Total subscrito atá hoje:

NCr$ 1.103.989.910,00
(desde 29/7/68)

UNI AO NACIONAL DE
INVESTIDORES

Valor da quotaem 1.7.68: NCr$ 1,00
Valor da quota hoje: NCr$ 2 10
Valor da quota com reaplicaç5o_NCr$ 2 32

UNIVE5T 5.A.
 CORRETORA DE VALORES

RUA LtBERO BADARÓ. 593 - CAIXA POSTAL 2638 - SSO PAULO
27.» ANDAR - CONJ. "D" - 35-2473, 32-3052, 36-8520.
36-1134 • 15." ANDAR - CONJ. "B" - 34-2493,37-3876.
DISTRIBUIDORA NO RIO DE JANEIRO:
FIAT SOC. COPrtETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RUA DO CARMO, »-8.»-231-0387 «231-0797. ., .

Vislia-n.s, telefon»ou remeta- _3t. cupom; •¦<• »»'"'*

Peço qu* m« sejam enviadas lidas ** InformaçB. t
ro ..rentes «o CIM.

Nome:

Endereço:

Cidide: — .Et.«do:.
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m O desfile de 7 de Setembro, na Presidente Vargas, terá
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jj 
25 mil homens e só vai durar das 9 às 11 horas. Será co-

|| 
mandado pelo General Siseno Sarmento e assistido pelos

, 
Minisll'os Mili^res, membros da Junta Governativa. O Ar-

WM 
m°Stia' em cxí*osiS«°> documento» inédi-

los da Independência,

Desfile do dia 7 terá 25 mil CAMPA3^m smm^
homens e só dura duas horas

Primavera baiana trará 60
mil abelhas africanas paraatacar homens c animais
viÍ;V?SuSUS^ ~* Q^ndo a primavera
___¦£_.. \ ~° Biológico da Bahia e o Corno dP
22 aue ÍX _%_ tralíalh0 com as abeSafS!
____& -' (íesde •l3'-tem atacado em bandos de annximadamente 60 mil, em busca das fl&e Sue Stãôse.abnndo, mas atacando homens e aSai^elfca-

as cotoS^ai?1?08'100 d6Sde já está destruindo
coirSettód^ ^ numerosas no centro da cidade)
™™^« ™ ,e avisand° as crianças que não to-
Z?a}_______: qUC' apeSar de ^'gostoso quantoao das abelhas mansas, pode estar envenenado.

Cerca de 25 mil homens, do
Exército, Marinha, Aeronáuti-
ca e forças auxiliares, partici-
parão da grande parada mili-
tar de domingo, 7 de setem-
bro, que este ano não deverá
durar mais de duas horas,"tempo suficiente para que se
tenha noção do volume da
tropa."

A parada começará às 9 ho-
r.-.s, sob o comando do General
Siseno Sarmento, comandante
do I Exército, e deverá ser en-
cerrada no máximo às 11 horas.

desfile será assistido, do pa-
Ianque presidencial, pelos três
Ministros Militares, que inte-
eram a Junta Governativa.

ORDEM

A parada será Iniciada pelos
acordes da banda de música do

Exército, seguindo-se a apre-
sentação do I Batalhão de Po-
lícia do Exército, bandeiras
históricas, Grupamento de ex-
Combatentes e Associação dos
Veteranos da FEB.

Obedecendo a ordem do pro-
grama, desfilarão em seguida
o Grupamento Escolar; Desta-
çamento da Marinha; Grupa-
mento de Marinheiros; Grupa-
mento de Fuzileiros Navais;
Grupamento da Aeronáutica;
Grupamento" de Infantaria dó
Exército; Grupamento da Bri-
gada Aeroterrestre; Policia- Mi-
litar da Guanabara; Destaca-
mento Motomecanizado; Gru-
pamento Motorizado; Grupa-
mento Blindado; Corpo de
Bombeiros da Guanabara c
Grupamento a Cavalo.

TRANSITO

As diferentes comissões res-
ponsáveis pelo planejamento e
execução da solenidade do Dia
da Pátria estão sob a direção
geral do Secretário do Minis-
tério do Exército, General An-
tônio Correia, auxiliado por
oficiais ligados ao seu gabi-
nete. O coronel Eduardo Ro-
cha dè Oliveira foi designado
superintendente-geral do poli-

ciamento, trânsito e estacio-
namento.

Para maior facilidade do
desfile das tropas e do trân-
sito em geral, foram tomadas
medidas de isolamento da
grande área que compreende a
Praça 11 de Junho (esquina
da Rua de Santana), Parque
Júlio Furtado, Avenida Tome
de Sousa, Praça Duque de Ca-
xias (esquina da Marechal
Floriano), entroncamento das
Ruas Visconde da Gávea e
Marcilio Dias, Praça Cristiano
Otôni (esquina das Ruas Mar-
cilio Dias, Senador Pompeu e
Bento Ribeiro).

De acordo com as instruções
baixadas pela Secretaria do
Exército, a partir das 8h30m o
ingresso de veículos na área, só
será permitido pela Avenida
Marechal Floriano para os car-
ros provenientes da Zona Sul
e Alameda da Casa da Moe-
da e Parque Júlio Furtado pa-
ra os carros procedentes da
Zona Norte.

Arquivo inaugura exposição
j O secretáHo-geral do Minis-
; tério da Justiça, Sr. Paulo Fer-
l nandes Vieira, representando o

Ministro Gama e Silva, inau-
gurou ontem, no Arquivo Na-
cional, uma exiposição come-
moroitiva à Semana da Pátria.

A mostra, que estará aberta
ao (público até o dia 6, expõe
cartas inéditas da Imperatriz
Leopoldina, cartas recebidas
por José Bonifácio no período
que precedeu a Independência,
ato de proclamação do Impera-
dor Pedro I e outros dooumen-
tos históricos.

A EXPOSIÇÃO

O diretor do Arquivo Públi-
co e o secretário-geral do Mi-
nistério da Justiça abriram a
exposição às 16 horas uma
banda da Marinha tocou mar-
chás comemorativas.

A exposição está colocada no
terceiro andar do Arquivo Na-
cional, na Praça da Ropúbli-
ca. São 15 vitrinas onde
estão expostos os documentos
históricos e ainda quadros c a
Bandeira Imperial. Toda a se-
leção de documentos foi orga-
nizada pelo chefe do Serviço
de Documentos Históricos do
Arquivo Nacional, Sr. Deusde-
ti th de Oliveira.

Da amostra constam ain-
da a Constituição do Império,
em um» capa de ouro lavrado
c vel/uflo, espada de D. Pedro I
com as armas 'portuguesas 

gra-
vadas na lâmina, òs termos de
Juramento do Imperador e da
Imperatriz, e ainda o registro
reservado do Gabinete de José
Bonifácio.

Estiveram presentes ã inau-
guração da exposição o Prin-
cipe D. Pedro de Orléans e
Bragança, trineto de D. Pe-
dro I, Almirante Paiva Meira,
diretor do Serviço de Docunien-
tação da Marinha, o vice-presi-
dente da CGI, General Oscar
Luís Silva, subchefe de Gabi-
nete do Ministro da Justiça,
jurista Biazino Granato e ain-
das os Embaixadores de Trini-'dad-Tobago 

e também o
Embaixador da Indonésia.

Também esteve presente à
solenidade o General Jaguari-
be de Matos, que participou da
equipe do Marechal Rondon em
levantamentos geográficos no
Acre e Mato Grasso. Disse que,
apesar, de ter 88 mitos, ainda
se sente jovem e com multa
disposição para trabalhar.

CONFERÊNCIA DE
GAMA FILHO

Em conferência que pronun-
ciou ontem, sob o tema As Fór-
ças Armadas na Comunidade,
dentro das comemorações da
Semana da Pátria, o presiden-
te do Tribunal de Contas da
Guanabara, Ministro Gama Fi-
lho, salientou a participação
das Forças Armadas nos pro-
gramas de desenvolvimento só-
cio-econômico e cultural do
país.

A solenidade, realizada no
auditório do Tribunal de Con-
tas, contou com a presença do
Governador Negrão de Lima, de
representante dos três Minis-
tros Militares, de quase todo o
Secretariado estadual, além de
funcionários e um grupo de

alunos pertencentes às escolas
normais do Estado.

A conferência foi distribuída
em um pequeno folheto, antes
de seu início, permitindo ros
presentes acompantoá-la duran-
te os 90 minutos que durou a
palestra.

NEGRÃO INAUGURA
O Governador Negrão de LI-

ma, dentro dos atos programa-
dos para esta semana, presi-
diu na manhã de ontem, na
Associação Cristã de Moços, à
inauguração de 17 salas de
aula.

Hoje, às 11 horas, o Gover-
nador vai inaugurar o quartel
do 11." Batalhão de Policia Mi-
litar, na Estrada do Rio Jcquié,
Ilha do Governador, com a pre-
sença de autoridades civis e mi-
litares, federais e estaduais.
BANDEIRA GIGANTE

Uma bandeira brasileira dc
315 metros quadrados, na qual
foram gastos 80 quilômetros de
linha — uma vez e meia a
distância Rio—Petrópolis — se-
rá colocada pela Petrobrás na
Avenida Presidente Vargas, en-
tre os Edifícios Tóquio c Bar-
colos, dentro das comemorações
da Semana da Pátria.

As dimensões da bandeira são
as seguintes: losango — I7,5m
x 9m (80ni2 de área); círculo
— 7,4m de diâmetro (43 m2
de área); altura das letras —
35 cm; faixa, branca — 9m;
estrela, — 32 cm de enverga-
dura; peso — 32 quilos. A ban-
deira é confeccionada cm ny-
lon e na sua fabricação foi gas-
to o correspondente a 2 240 ho-
mens|hora.

A maioria dos doado, et eram1unc.__ários públU^^S^df^R

Voluntários fizeram fila e
doaram sanpue300

Mais de 300 pessoas, na maioria funciona-rios estaduais, parmàtieoeram em fila ontempela manha junto ao pôsto-volante do Instftu-to de Hematologia, parado em frente ao Mo-numento aos Mortos, para doar sangue, dentroda campanha promovida pela Associação dosDoadores Voluntários.
Um copo de laranjada era servido de vezem quando aos doadores que estavam na filamuitos deles desde às 8 horas, quando foi ini-ciada a campanha. O primeiro doador íoi oConselheiro da Embaixada do Uruguai SrCarlos Domingues CartoJano.

CAMPANHA

Duas estudantes da PUC, com lápis e papelna mao, percorriam a fila, anotando os nomese. a ocupação dos doadores, auxiliando a pre-sídemte da Associação dos Doadores Voluntá-nos de Sangue, Sr." Leonora Carlota Osório.
Cada voluntário foi submetido a um rá-pido exame clínico, para saber se estava emcondições de fazer a doação, e em seguida erafeito um exame dc sangue, para classificaçãodo tipo. A maioria dos doadores era constitui-da de funcionários estaduais, principalmente

_}

__ 
Sr^tMÍ. 

_£&*> Social, Turismo, JÜs-tiça, Obras, do DER, CTC e Suieg. Se undoafirmaram, foram convocados nor seus Ssou avisados da campanha através de ci cuia!ks, e resolveriam colaborar com a ini-hti™
nSve°zd0S 

eSta™n d0Mld° « 
"Sl

. Cinco pessoas de cada vez entravam noônibus do instituto de Hematolog" p£a _doação, e depois de terminada, recebiam a rP
S;r^aVR,de laran* cSfe™ndu-"
f de IsTfi^n 

,dade Pei"mitida P& do«^oe ae i« a 6o anos, e a quantidade média desangue retirada é de 350 cm3 por pessoaTodo o sangue recolhido pelo Instituto deHematologia Arffcur Siqueira Cavalcanti é dt-
_%___*%' * _***&¦ estaduais. Atravlsdas campanhas periódicas e dos doadores habi-tuaus inscritos na Associação _____%. dosDoadores Voluntários de Sangul o Institua
S« 

ano passado um total de25_t 7TOcni3 de sangue, fornecidos ocr 71 342 d_dn.ií„-___"£_ _*%*'? m ^Stete;sendo 34 da rede da Suseme.

da 
[_%Í___B___Í CSíadUaÍS ^ Participaram

___%__ ? 6 -d0aÇao de sa"3Ue foram dis-pensados do serviço durante o dia de onteni

NA HORA

Está na hora de o Corpo deBombeiros de Salvador assu-mir o comando da destruiçãodes enxames das pequeninasabelhas.
Êle tem escadas que po- ¦

dem atingir os pontos mais ai-tas e dá plantões aos sátoados,domingos e feriados, o que nãoe pcssivel realizar no InstitutoJiologico —. disse o seu dire-or, Sr. Moacir de Moura^osta.
Porta-voz do Corpo de Bom->airos de Salvador, entretanto

1 firma que o diretor do Insti-uto está enganado quanto àscondições dos bombeiros, por-:iue "para dar combate às abe-ihas é necessário, além do in-seticlda, que é fornecido peloinstituto, um equipamento to-do especial. Os homens, paracombater as abelhas africanas
precisam estar bem protegidose vestidos de astronautas."
Segundo o comandante doCorpo de Bombeiros, "eles não
poderão usai- roupas de ami-anto para combater asabelhas."

Mas o Sr. Moacir de MouraCosta garante que em váriosEstados do Brasil, como naGuanabara e em São Paulo eno exterior, as abelhas, nocentro da oidade, são elimina-das pelo serviço do Corpo deBombeiros.

A ATRAÇÃO

As abelhas africanas, geral-mente atraídas nela luz elé-míca, (elas não atacam no es-ouro), têm picado várias cri-ancas, adultos e animais.Podem matar uma pessoa com200 picadas.
O Instituto Biológico da Ba-hia respondeu ao Corpo deBombeiros, dizendo que não

pedia transferir a verba desig-nada para o combate às abe-lhas africanas, porque nãoexiste verba especial para issoe que o trabalho é feito poresse orgao porque dispõe detécnicos e inseticidas.
O Sr. Moacir da Moura Cos-ta e de opinião de que os bom-beiros poderão se especializar

também na eliminação de col-meias no centro da cidade, soba orientação do Instituto.
Apesar da discussão sobre

quem vai destruir as abelhas

africanas, o professor .GastãoLavigne continua pedindo pa-ra que não as destruam indis-criminadamente, corno est-Vacontecendo no interior. Hácasos — citou — em que a po-pulação tentou destruir as api-oulturas organizadas, de abe-lnas africanas ou não.
As abelhas africanas — parao técnico do Instituto Biológico— através de "uma desafrica-

nização", podem ser muitoúteis. Esse processo é feitoatravés de cruzamentos de abe-lhas africanas com abelhas
mansas.

— Se continuarem destruiu-
do as colméias indiscriminada-
mente, o Brasil poderá perderuma boa fonte de divisas —
disse o professor Gastão La-vigne, que considera o meluma grande fonte de renda.

ORIGEM

As abelhas africanas que as-sustam o brasileiro chegaram
ao Brasil através do Sr. War-wick Estevão Kerr, da Fncul-dade de Medicina de Ribeirão
Preto, em São Paulo.

Êle as trouxe da África prrauma fase experimental U ndia um curioso abriu o apiáno.
onde viviam 27 enxames e u:nmilhão de abelhas se espalhou
e multiplicou-se pelo pais rà-
pidamente.
O ATAQUE

Belo Horizonte 'Sucursal)
— Um enxame de abelhas co-
locou ontem em pânico os mo-
raítóres das imediações do nu-
mero 17G, da Avenida CEMIG,
na cidade industrial de Con-tag-em, atingindo 15 pessoas eobrigando o internamente dooperário Vaidemar Miranda
Gonçalves.

Uma guàrniçáo do Corpo de
Bombeiros da Policia Militar
foi chamada para exterminar
o enxame, que provo:ou fer.-
mentos em adultos e cnançrs.
O operário Vaidemar Gonçal-
ves foi picado no. rosto c teve
dc ser internado no hospital
do Pronto-socorro. As outras
vitimas (foram medicadas na
Farmácia Leopoldina e libera-
das com aplicação de linimen-
tos nos braços e nos rostos, in-chados pelas picadas dos inse-
tos.

anda italiana chega amanhã

ATRAÇÃO DO PASSADO

m% ¦(. :;::;:¦::.

Cario, inéditas da Í^S^S^^S«^«^3

São Paul» (Sucursal) - Para participardas comemorações da Semana da Pátria aBanda Bersaglieri, da Itália, chegará amaiihãa Sao Paulo, cem seus 40 músicos, que deverãodesfilar no vale do Anhangabaú, no próximo
O desfile dos Bersaglieri terá início às 15horas. No dia de sua chegada a São Paulo abanda visitara o Governador e o prefeito, sen-cio recepcionada à noite 110 circo italiano paraum jantar de confraternização. A banda italia-na ganhou, em junho deste ano, um concursorealizado em Londres, que reuniu os melhoresconjuntos musicais do gênero.

PREFEITO TERÁ MISSA

Niterói (Sucursal) _ o prefeito de RioClaro, Sr. Salim Alexandre Elias, associou àscomemorações da Semana da Pátria a passa-gem de seu aniversário e mandará rezar, ama-nha, missa em ação de graça pela Independeu-cia e pelos seus 32 anos.
_ Depois de amanhã, às 17 horas, haverá ses-sao solene na Câmara Municipal, quando seráhomenageado o ex-combatente Joaquim CalmonNogueira Barbosa. Para o dia 7 de setembroesta marcado desfile escolar, com participaçãoda banda da cidade.

A Câmara de Niterói realiza hoje, às 16horas, sessão solene em homenagem à Inde-pendência com participação de autoridadescivis e militares. O vereador Rui Matos dosSantos, da Arena, foi escolhido orador oficial.
EM MINAS

Belo Horizonte (Sucursal) - Seção especialem homenagem a Tiradentes na Assembléia
S

Sursan refaz
ruas de
dois bairros

Uma patrulha de cnsaibra-mento formada pelo Departa-
mento de Obras da Susan ini-ciou ontem a recuperação de2470 metros de ruas em Ira-
já e Vila da Penha, o traba-lho consiste em nivelar as ruase eliminar os lamaçais, queprovocam mau cheiro e o apa-reoimento de focos de mosqui.tos, alem de prejudicar o trá-fego.

Vicente de Carvalho, Vaz Lô-bo,_ Colégio e Rocha Mirandaserão os próximos subúrbios
beneficiados pelo ensaibramen-
to: 17 delas, numa extensão de7 170 metros, receberão a visitada patrulha. Através do PlanoEspecial de Pavimentação oDepartamento de Obras con-
cluiu o asraltamento de seis
novos logradouros em Madu-reira;

Legislativa às 14 horas, lançamento de publi-cação na Federação dos TrabalhadoresT Cristãosde Minas as 15 horas, e partidas de futebol noEstádio Independência, a partir das 19 horassao as comemorações da Semana da Indepen-dência, hoje nesta capital. ^nuepen
coccfal'a anJa?hâ a programação prevê outra
Bon?fáHoPeoCÍp ?a 

Asse™m dedicada a JoséBonifácio, o Patriarca, conferência do coman-dante da ID/4 General Álvaro Cardoso, às 20
Za,t"a 

Fe,ár^° ^ Trabalhadora d ^ Co
v r dhe,?ipeíM pel£s bai1das da Guai'da ci-
l L ri» t^ R Ij ms Praças Rui Barbosa e Ne-giao de Lima.

DESFILE

Depois de amanhã, sexta-feira, as cerne-moraçoes da Semana da Independência em Be-10 Horizonte começarão às 8 heras da manhãcom desfile de 20 mil crianças escolares naPraça da Liberdade. A tarde haverá sessões es-peçiais na Assembléia Legislativa c no Tribu-nal de Justiça, além de homenagens às ForçasArmadas no restaurante Mangueiras.
As 20 horas, na Federação dos Trabalhado-

res Cristãos de Minas Gerais, conferência sô-bre A Independência do Brasil, a cargo do Se-«•etário do Trabalho e Cultura Popular profGeraldo Sardinha.
Em todas as 722 cidades de Minas, por de-terminação expressa do Governador Israel Pi-nheiro, estão sendo realizadas comemorações

da Semana da Independência através de ses-
soes cívicas, conferências e atividades nos gru-
pos escolares e colégios.

Ira diz em São Paulo que 1
se surpreendeu com palavrasdeselegantes de Pignatari

, _ São Paulo (Sucursal) - Ao refutar ontem einjuízo as alegações que o Sr. Francisco Baby Pignatarifez para nao pagar as indenizações que ela exi_ aPrincesa Ira de Furstenberg confessou-se "tfe
mente surpreendida pela linguagem pouco elefante"do industrial.

A Princesa explicou que não requeréu peiis-aalimentícia, mas «o cumprimento de obrigação aisu-nilda; Depois da contra-argumentacão entregue on-tem por seus advogados, o juiz da 11> Vara Civel de-vera decidir se ela tem ou não direito a NCrS 2C0mil que exige do industrial pelo acúmulo de mensá-lidades de 2 mil dólares, que "êle concordara, em pa-gar no divorcio, mas que suspendeu em junho de1966, sem explicações."
COMEÇO E FIM

CONCORRÊNCIAS NÚMEROS
/69, 3/69,4/69 e S/69

AVISO
nar?.. r£ lOR GERAL D0 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ avi5a aos interessados que scencon'tram, .fixado, no Quadro de Avisos dês.e Departamemo, os Êd Ia?_WêW_^mmá__
mm%.m_iÉ_j^mtü
di.,f; 

Pir7P??"i,erf° 
r^^ 

"»P««""«nte, as 10 horas dos0IM-J4 17, 19 de setembro do corrente ano, para a Rodovia BR-407
L L» -T_m° c"1"', Para, as cs,radas vicinais. "a «de do DER.PÍna Avenida Frei Serafim s/n, l.o ondar.

nos ISl_ré_V CÍ,ad0S -Edi!,aÍS P0derã0 ser ob,id°5. »»""¦«
n Rua Sin l r 

Re""!s':n_^!"> d° Governo do Piauí, em Recife-Pe,na Rua S,que,ra Campos, 279 - sala 1. 1 U o no Rio de janeiro -GB, na Avemda R,„ Branco, 277 - Edifício São Borja - Grupo 609.
Tcresina, 21 de agosto de 1969.

Na jjètiçãò inicial, frita cmmarço, a Princesa Ira Fufsten-oerg contou qi,e passou a vi-ver em 1959 com o Sr. Fran-cisco Pignatari, cem quem secasou em 1961, depois de se di-
yorciar do Príncipe Alfonso deHohenlohe.

O casamento foi celebrado nrcidade do Reno, nos EstadoUnidos. Viveram juntos ati
J963, e o divórcio terminou em15 de janeiro de 1964. Antesdo divorcio, o industrial pagou& mil dólares à Princesa, co-mo indenização, e concordouamigavelmente em pagar-lhetambém, 2 mil dólares mensai'o que fez até junho de 1966Apesar de reconhecer que icasamento não é válido nBrasil e que foi celebrado emregime de separação de bensa Princesa moveu ação judicial'para que o Sr. Francisco Pjg.'natan continue a cumprir aobrigação assumida, tipo deexigência sustentada por algunsjuristas brasileiros.

ACUSAÇÕES MUTUAS

Ao se defender, o industrialafirmou <l»e a Princesa Iranao tem comportamento reca-tado e ingressou na top set dasociedade européia, onde cam-Pela" e onde hâ "promiscui-
dade entre os seus persona-

yens, sem distinção de origeme sono."
Acrescentou através de senadvogado Filomeno ria Costa,

que a Princesa possui grande*fortuna, figurando entre as 12mulheres mais elegantes ria.Europa, que usa biquíni, exi-be-se despiria em filmes e"troca de companheiros como
quem troca rie vestidos,"

Acusa-a também de ter des-manchado lares e diz que "os
homens são o sou passatempoiavonto, que não se deve dardinheiro a quem não precisa epor isso não está obrigado aumprir o compromisso."

Respondendo por intermédio•los advogados Estélio Bastos3elchior e Paulo Estéves, aPrincesa diz que a contestaçãocio industrial "mais parece ovozeno despeitado de um ma.rido ciumento, abandonado pe-Ia esposa do que a conduta se-rena que deveria nortear umcontraditório." Explica que nãorequeréu o pagamento do"pensão alimentícia", mas quereclama contra o "descumpri-
mento da obrigação assumida."

Os advogados da Princesa
afirmarr.m ontem ser evidente
que o juiz nõ.o poderá, exigir
que o Sr. Fi-n-soo Pignatari
pague a obrigarão permanen-te. mas pelo menos da data dainterrupção até o inicio daação.

(a) Eng. Carlos Wagner Leopoldo lima,
Diretor Geral DER
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Por dentro do negócio-

Normalidade de ontem
chegou a surpreender

Por mais incrível que possa parecer, á ver-
dade é que os mais surpreendidos com a norma-
liâaâe. que se verificou ontem nó setor econômi-
co-financetro eram os^ empresários. E a surprê-
sa era agradável pois, pela primeira vez em, mui-
tos anos, constatavam que os setores em que
operam (ou até pelos que são responsáveis) attn-
giram a vitalidade sufitiente para não mais se
abalarem — pelo menos co\nt a. profundidade áe
que o passado recente nos oferece tantos
exemplos. • /

Banqueiros chegaram a preparar recursos
especiais para o caso âe uma afluência maior
aos seus estabelecimentos; os responsáveis pelo
mercado de ações chegaram a duvidar âa con-
veniência âa reabertura ãas Bolsas; e as insti-
luíçôes que operam com papéis ãe renda fixa
e fundos de investimentos se prepararam para
atender a um número maior áo que o normal
de resgates.

A tranqüilidade com que.operaram todos os
setores —aó final do âia rião o poâiam negar
— os colheu realmente ãe surpresa. Um âos
principais responsáveis pelo setor âe Letras Imo-
biliárias chegou a dizer que não só tinha trans-
corrido ontem um ãia completamente normal,
como até muito melhor do que a "normaliâO/de"
de muitos âias passados.

Na Bolsa áe Valores âo Rio — outro exemr
pio — as operações ão mercaâo a termo atin-
giram um percentual sobre o total negociado
que há muitos áias não se conseguia. E isso só
poáe ser interpretado como um sinal âe con-
fiança, uma vez que no mercaâo a termo só se
acertam operações a, serem concretizadas den-
tro ãe 30, 60 e 90 âias.

Não há ãúviãa ãe que os fenômenos econômi-
cos e políticos se interligam e auto-influenciam.
Mas também é certo que a matwiãaãe de qual-
quer país pode ser medida pelo relativo impacto
que cada um ãos ãois setores-provoca, em situa-
ções que fogem ão normal, no outro.

Situação estável na indústria
Sem se terem âaãos avalisaãos ainâa sobre

ãgôsto, tuâo inãica que a produção industrial
nacional conseguiu atingir — após os ligeiros
recessos ocorriãos em maio e'junho — uma si-
tuação âe equilíbrio, com alguns setores, prin-

. cipalmente o âe máquinas pesaâas, operando a
plena carga. Apesar âisso o setor ainda não con-
seguiu acabar com alguns ãos problemas que o
afligem desde os primeiros meses do ano, quan-
do seu âesempenho se mantinha em ritmo bem
mais expressivo.

Entretanto um dos índices mais expressivos,
o de oferta de emprego, tinha conseguido em
São Paulo, até o final ãa primeira quinzena de
agosto e apôs a qtieâa ininterrupta que se veri-
ficou âe janeiro a junho, praticamente se re-
cuperar. O inãice âe emprego industrial de São
Pmilo fixou-se em níveis praticamente iguais
desde setembro âe 196S, mantendo-se acima ãos
níveis anteriormente alcançaãos, apesar âe não
ter havião um incremento no período.

Setor têxtil nega crise
O Sindicato das Indústrias de Fiação t Te-

celagem do Rio ãe Janeiro nega a existência áe
crise na indústria têxtil do Estado ão Rio, assi-
nalanão que as fábricas fluminenses "possuem
elevado conceito, não só pela sua reconhecida
iãoneiãaãe, corno também pela demonstração
continuada áe sua operosiãaâe, fabricanão arti-
gos ãe qualidade e cumprindo com o máximo ri-
gor seus compromissos financeiros."

O âesmentião, segundo o Sindicato, ê a in-
formação áaáa por integrante âo Grupo âe
Estuâos ãe Produtividade Industrial, atribuindo
situação difícil ao setor têxtil daquele Estado, e
acrescenta que considera o fato uma "tentativa
de desmoralização."

Perspectivas tio café
Depois de passar quase 15 âias em Londres,

onâe ajuâou a negociar novas cotas globais pa-
ra a exportação áo café mundial, chega ao Rio
na manhã ãe hoje o ãiretor âe comercialização
ão IBC, Carlos Alberto ãe Andraâe Pinto. A sua
espera estão os granâes exportaâores, pois acre-
ditam depender apenas âas informações que
trouxer, a realização áe importantes contratos na
Europa, ^principalmente, na Itália.

Projeto editorial da Südene
A Suâene acaba âe aprovar o projeto âe

NCrS 3,9 milhões âa Artes Gráficas Gomes âe
Sousa (AGGS) para montar em Recife a pri-
meira gráfica de grande porte para produzir
todos os tipos de livros, inclusive diãáticos, para
toáo o Norâeste. A criação âa nova fábrica, que
terá o equipamento mais moderno já importado
até agora, foi aprovaãa pelos Governuáore.s áe
Pernambuco, Maranhão, Bahia, Sergipe, Piaui
e Alagoas, porque se harmoniza com os planos
de ensino desses Estaâos.

PONTOS-DE-VISTA

BNDE NA BAHIA
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Secretário do CIP diz que
indústria opera com apenas
60% da sua c a p a cid ã d e

O secretário-executivo do CIP, Sr. Chateau-
briand Bandeira Diniz, afirmou ontem que muitas
vezes os próprios empresários ferem a livre concor-
rência, que o cqntrôle de custos é necessário para
corrigir distorções do mercado e que a indústria--no
Brasil opera apenas com 60% de sua capacidade ins-
talada.

Em palestra na Federação das Indústrias do Es-
tado da Guanabara, explicou que a*função do Con-
selhò Interministerial,de Preços vai muito além do
controle, prestando serviços, de assessoria industrial
para que os empresários trabalhem- em função de
um sistema de custos e preços a longo prazo e não
ao sabor das flutuações momentâneas da procura.

Mascarenhas condena lentidão
na reforma agrária, embora
veja esforços em executá-la

Em palestra de encerramento do Curso de Direi-
to Agrário e Política Agrícola, patrocinado pela Fun-
dação Getúlio Vargas, o Secretário de Economia da
Guanabara, Sr. Armando Mascarenhas, afirmou on-
tem que a reforma agrária brasileira persiste em ca-
minhar a passos tímidos, embora tenha reconhecido
os esforços que vêm sendo feitos para sua execução.

Na presença do Sébretário de Agricultura, Sr.
Maurício Ribeiro do Nascimento, do Embaixador des
Estados Unidos, Sr. Burke Elbrlck, e do represen-
tante do Ministro da Agricultura, Sr. Gustavo I-Ietír,
disse ainda que'deve ser meta essencial da economia
agrária a perfeita conjugação da produção, distai-
buição e consumo, para que os diversos setores dc
atividade não se desajustem irremediavelmente.

Banãeira Diniz, áo CIP, expôs teses à inãústria

LIVRE CONCOEÍRÊNCIA

Uim fcn_.pre_.ario indagou
do secretário do CEP se êle
não via contradição entre a
livre concorrência e o con-
trôle de preços. Argumentou
o empresário que, quanto
maior o lucro, maiores se-
riam os volumes de impôs-
tos e a arrecadação. Baseou
ainda seu argumento em que
todos .os indicadores eco-
nômicos tinham sofrido a
inflação mas que as horas/
trabalho para a produção de
determinada meie >a doria
continuavam as mesmas.

Assim, ponderou o empre-
sário, achava que o Govêr-
no devia deixar as leis do
mercado funcionarem livre-
mente através da procura e
da oferta. O Sr. Chateaubri-
and Bandeira Diniz citou
algumas fórmulas de como
os empresários ferem a lei

. da oferta e da procura e
especificou com o exemplo
da proteção alfandegária.

Esta, a seu ver, é sempre so-
licitada pelos empresários
quando ameaçados pela
competição externa.

Frisou que não estavam no
controle dos reajustes de
preços- os problemas da
grande parcela da indústria,
más sim da falta dè uma
estrutura de custos que pos-
slbilltasse a essa planejar
súa linha de produção a lon-
go prazo e visando também
as possibilidades de expor-
tação.

Explicou que o Governo
passará agora gara uma
neva fase de liberação do
controle, mediante uma li-
berdade vigiada. Disse que
isso é possivel porque o CIP
organizou uma tabela com-
a ponderação de 75% dos
insumos básicos da indús-
tria, que mostrarão quais os
efeitos das alterações de
preços das matérias-primas
e outros componentes nos
custos industriais.

ÊXODO RURAL

Disse o Sr. Armando Mas-
carenlias que persiste a In-
quietação constante por se ve-
rificai* que ainda há muito o
que fazer na tarefa de acele-
rar o processo de desenvolvi-
mento econômico do meio ru-
ral, e a necessidade de que
haja no Brasil um. gigantesco
esforço conjugado tendente a
transformar em realidade tan-

. gível a reforma agrária.
Salientou que o êxodo rural

não ocorre por desamor à ter-
ra ou por indolêaicia, mas c
decorrente apenas da baixa
rentabilidade do trabalho do
lavrador, cujas relações de
troca com os centros de consu-
mo ou de Industrialização con-
tlnuam desfavoráveis ou em
fase de deterioração. A fixa-
ção do homem à terra só se
pode dar na medida em qué a
remuneração do trabalho rural

.. seja justa, compensadora e es-
tável.

RECOI-nffiCIMBNTO

Afirmou o Sr. Armando
Mascarenhas que a reforma
agrária encontra na reforma
urbana a sua contrapartida,
citando o exemplo da Guana-

bara. onde ela vem sendo aos-
lerada, a partir des programas
de recuperação das chamadas
populações subnormais. Ga-
rantiu, em seguida, partia* do
ponto-de-vista de que as fave-
las cm sl não representam um
problema, significando, entre-
tanto, uma conseqüência só-
cio-econômica de solução dis-
torcida dada a um problema,.
Assim é que, se existisse cm
nosso pais uma reforma agra-
ria produzindo frutos gênero-
sos, a questão favela estaria
muito minimizada.

Reconheceu os esforços que
vêm sendo desenvolvidos pelos
órgãos específicos atuantes no
setor, citando o Instituto Bra-
sileiro de Reforma Agrária —
IBRA — e o Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento Agra-
rio — INDA — além de outros,
sob a supervisão do Ministério
da Agricultura. Entretanto,"urge acelerar o processo e, cs-
pecialmente, 

'motivar mai»
densamente a opinião pública.'
Como o desenvolvimento eco-
nõmico requer uma revolução
de mentalidade, é preciso que
haja no Brasil um gigantesco
esforço conjugado,' objetivando
transformar a reforma agrária
em realidade."
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Um contrato âe financiamento no valor ãe NCr$ 16,6

milhões foi firmaâo ontem pelo presiãente do Banco Na-
cional âe Desenvolvimento Econômico, Jaime Magrassi de
Sá, e o Governador Luís Viana Filho, ãa''Bahia. O finan-
ciamento âestina-se ao custeio ãa construção áe um cen-
tro de abastecimento e comercialização de produtos ali-
mentidos básicos, na zona urbana de Salvador.

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
(ESTADO DA GUANABARA)

A BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO (GB) fará rea-
lizar no próximo dia 4 do corrente, quinta-feira, às 13 horas e
30 minutos, no seu Recinto de Negociações, leilão especial
para a venda dos direitos à subscrição de ações da CIA. CER-
VEJARIA BRAHMA, que deixaram de ser exercidos pelos
seus acionistas e relativos ao aumento de capital autorizado

pela AGE de 26 de junho de 1969.

n pem.
DEPOSITAR HO

Banco mercantil de
minas Gerais&A.

•K..'Buenos Aires, 90 .
Av.G.«ç«;Aranhi,26-l-|aO
R-Cond. d> Bonfim, 510-Á

At, N. Srâ. __C-pi----n_,479-
R. Rodrigo Sllm, 18 .- A,
R. Stmdor Danlit. 76 - A

IMECRED S. A.
FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E CRÉDITO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS -
Comunicamos sos Srs. Acionistas que a partir do dia 8 dé se-

tembro próximo, em nossos escritórios, na Travessa do Ouvidor,
n.° 21-A, pagaremos os dividendos autorizados pela AGE de 11/8/69,
relativos ao 1.° semestre de 1969, às ações preferenciais e ordinárias,,
à razão de 18% e 12% ao ano, respectivamente.

De acordo com a legislação em vigor, os dividendos recebidos

por pessoas jurídicas titulares de ações nominativas estão sujeitos ao
desconlo do Imposto de Renda na fonte, à razão de 15%.

Não haverá incidência do Imposto na fonte sobre dividendos
. de ações nominativas pertencentes a pessoas físicas, devendo o bene-
ficiário dos rendimentos incluí-los em sua declaração do exercício de
1970.

Poderão*, entretanto, as pessoas físicas, na hipótese do item
anterior, optar pelo desconto do Imposto exclusivamente na fonte,
caso em que será devido à razão de 25%. A referida opção será mani-
festada por escrito no ato do recebimento dos rendimentos, até o mais
tardar 10 de outubro próximo vindouro.

BONIFICAÇÃO DE 60% AUTORIZADA PELAS
AGE DE 2/4/69 E 26/5/69

Solicitamos aos Srs. Acionistas que ainda não o fizeram, o ob-
séquio de comparecerem aos nossos escritórios para receber os títulos
representativos das bonificações mencionadas.

A DIRETORIA

NOTA: O presente comunicado substitui o anterior que foi publicado
com endereço errado.

Declaração
Norton Publicidade S/A, estobc-

lecida nosta capital à Avenida Rio

Branco, 43 — 6.° andar, inscrita rio

Cadastro Geral de Contribuintes sob

n.° 60.43-1.065, declara para. os

devidos fins, que extraviou de sua

sode o Livro de Registro de Impôs-

to sôbrc Serviços Prestados, (P

Tudo vai
bem com você?
Ótimo,então
compre Letras de
Câmbio Safra.
Máximo rendimento por sau dinh.iro.

Safra
Trtdlçlo S«oul»r dt Segur»nç»
Rut 7 d» Settmbro, 54-5,0 a 6.0
Telefona: 231-5960-Rio de Janeira

#

BANCO DO BRASIL S.A.
DIREÇÃO GERAL

126.° DIVIDENDO
Faço público que o centésimo vigésimo sexto

dividendo, referente ao 1.° semestre de 1969, à ra-
zio de 20% ao ano, será pago aos acionistas deste
Banco a partir do dia 11 de setembro de 1969.

No Estado da Guanabara, o pagamento será efe-
tuado pela Agência Centro do Rio de Janeiro, situa-
da na Rua Primeiro de Março, 66 — térreo, na se-
guinte ordem:

DIA 11 — Aos próprios Acionistas
DIA 12 — A seus Procuradores
Os acionistas com direito a dividendos atrasados

deverão recebê-los na Contadoria Geral — SETOR DE
AÇÕES E DIVIDENDOS (Praça Pio X, 54 - 4.° andar
- sala 401).

Capital Federal, 1." de setembro de 1969.
(a) OSWALDO ROBERTO COLIN

Diretor-Administrativo

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS

E VALORES
VENDE-SE

SÓ NEGõgO DIRETO

Cartas para portaria deste Jornal sob o n." 109816.

7

FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO E CRÉDITO

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que a partir do dia 8 de se-

tembro próximo, em nossos escritórios, na Travessa do Ouvidor,
n.° 21-A, pagaremos>os dividendos autorizados pela AGE de 11/8/69,
relativos ao 1.° semestre de 1969, à razão de 12% ao ano.

* De acordo com a legislação em vigor, os dividendos recebidos

por pessoas jurídicas titulares de ações nominativas estão sujeitos ao
desconto do Imposto de Renda na fonte, à razão de 15%.

Não haverá incidência do Imposto na fonte sobre dividendos
de ações nominativas pertencentes a pessoas físicas, devendo o bene-
ficiário dos rendimentos incluí-los em sua declaração do exercício de
1970. '

Poderão, entretanto, as pessoas físicas, na hipótese do item
anterior, optar pelo desconto do Imposto exclusivamente na fonte,
caso em que será devido à razão de 25%. A referida opção será mani-
festada por escrito no ato do recebimento dos rendimentos, até o mais
tardar 10 de outubro próximo vindouro.

BONIFICAÇÃO DE 178%
Comunicamos aos Srs. Acionistas que, a partir do dia 8 de se-

tembro de 1969, serão entregues em nossos escritórios os títulos re-

presentativos das bonificações autorizadas pelas AGE de 2/4/69 e
28/5/69.

A DIRETORIA

NOTA: O presente comunicado substitui o anterior que foi publicado
com endereço errado.

&
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16 - BOLSAS E MERCADOS

Bolsas reabrem
e no Rio cai 6°/o

Com xima baixa de 62,1 pontos (pouco mais
de 6%), considerada perfeitamente normal pelo
presidente da entidade, Sr. Luis Cabral de Mc-
neses, a Balsa de Valores do Rio reabriu ontem
negociando NCr$ 9 298 867,23 e com o Índice BV
fixanáo-se em 911,8 pontos.

Em São Paulo, onde o comportamento foi
mais ou menos o mesmo, a quçãa verificada na
Bolsa foi interpretada pelos obse7-vadores como
prova de que o mercado está muito mais madu-
ro do que há dois ou três anos, uma vez que no
seu entender era licito esperar retração maior.

Com um volume total de negociações no va-
lor de NCrS 9 298 867,23, a Bolsa ãe Valores do
Mo transacionou 2 713 703 ações, sendo
2 713 703 à vista. O comportamento do mercado
a termo foi, entretanto, o qtíè mais surpreendeu
os especialistas., uma vez que o seu volume, NCr$
1 730 163.85, com 454 485 ações transacionadas,
representou 18,6% do volume total dos negócios,
percentual que não era atingido há quase 15 dias.

Apesar da tendência para baixa que âomi-
nou o pregão durante o dia ãe ontem — que se-
gundo os observadores poderá se alterar hoje —
algumas ações — como foi o caso áas do Banco
do Brasil — chegaram a subir durante a dura-
ção ãos negócios.

S. Paulo segue a Guanabara,
São Paulo (Sucursal) — A queda verificada

no movimento ãa Bolsa de Valores ãe São Paulo,
ontem, revelou que o mercado está hoje bastante
maduro que há dois ou três anos. Na opinião
dos 7nais abalisados observadores, era licito es-
perar que houvesse uma substancial retração, a
Bolsa de São Paulo, no entanto, abriu normal-
mente.

A diminuição do ritmo ãos negócios na Bôl-
sa do Rio de Janeiro — que abriu em baixa —
é que determinou a queda das cotações em São
Paulo. No fim da tarde, contudo, o mercado rea-
giu sofrivelmente. As empresas estatais ou para-
estatais, ou de algum mcido ligadas ao Governo,
foram as mais afetadas. Em São Paulo, as ações
do Banco do Brasil chegaram a NCrS 26,20. e
fecharam a NCrS 22,00.

De modo geral, portanto, o comportamento
da Bolsa de São Paulo foi bom, no sentido de
que temia-se uma reação consideravelmente
mais nervosa. O próprio Governo se há de ter
surpreendido com o resultado: na tarde de se-
gunãa-feirq, alguns categorizados assessores do
I"'nistro da Fazenda sustentavam a opinião de
que as Balsas de Valores ãeveriam permanecer
fechadas.durante o dia de ontem.

Reagindo como reagiu, o mercado deu uma
demonstração de maturidade. Esperemos que o
Governo se mantenha atento, coma está, a fimde evitar que a boataria frustre esta prova deconfiança.

EMPRESAS
O O Departamento Técnico da Bolsa do

Rio distribuiu ontem a nova relação das ações
que comporão o índice BV no próximo quadri-mestre — setembro/dezembro,deste ano — tendo
sido excluídas as ãa América Fabril e Mesbla-or-
ãinárias e incluiãa a Antártica Paulista. A re-visão ãos papéis componentes do IBV é feita ãe
quatro em quatro meses, com a finalidade de
possibilitar a inclusão ãe títulos que revelaram
expressivo Índice ãe negociabiliãade 710 períodoanterior.

Pela lista ãistribuiãa pelo Departamento
Técnico ãa BVRJ, são as seguintes as ações queaté dezembro servirão ãe base para o cálculo doIBV médio, em número de 22: Banco do Brasil
Petrobrás-preferenciais, Belgo-Mineira, Brahma-
preferenciais, Docas ãe Sa7itos, Sousa Cruz, Valeão Rio Doce-portaãor, Paulista ãe Força e Luz,
Lojas Americanas, Brahma-orãinárias, Siderúr-
gica Nacional-portaãor, Mesbla-preferenciais, Pe-
trobrás-orãinárias, Brasileira ãe Energia Elêlri-
ca, Alpargatas, White Martins, Kibon, Ferro Bra-
sileiro, Nova América-ordináriase ao portador,Antártica Paulista e Dona Isabel-prcfercnciais cao portador.

Moedas
O Bmico do Bmsll arixoü, ontem, ha abci-uu-ii, nsssgaiünta oat<açSas por unidade:

MOEDAS COMPRA VENDA

Dólar ,.
Dólar canadense . .
Libra esterlina
Mív:-,co alamflo . ...
FioriJii . 
Fi-ajico belga
Fr.-dico francês . .
Franco suíço
Lh-a 
Coroa dinamarquesa
Coroa norueguesa .
Corca sueca
IXeUm austríaco . ,
Esoudo português ,
Peseta 
Peso argentino , ...
Peso uruguaio . ..

4,125 4,150
3.31975 3.Í3I85
9.S0.125 9.89300
l.CX-37 1.C1372
1,13911 1,142:9
0.011763 O.C.ÍU'2
0.7 .332 0.74S20
0.93761 0.93M9
0.CC33G4 0,006625
0.51733 0.55278
0,57626 0.5S-B3
0.7933:1 o,3::'.-:3
0,159225 0,162.765
0,143932 O.MOiKO
0.059131 0.0Í3397
0.C11137 0.012410
nominal no;.ninai

• O ouro foi vendido ontem a 40,725 dólares norte-'«anec-icítinos a onça no íedhíüSemtó do meroado livre dsLan. res.

ÍNDICE BV (médias diárias)
AGOSTO -í •— SETEMBRO

#'4 11 18 25 2 8 15 22' lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ÍNDICE-

BVI

i ooo r

980 5-

960 5.

940 =.

920 ü

900 -

880

860

u fl,
I

llf

I f
840 í. f
820 - '

800 -I

4t dias úteii
dt negociaçlo
nas' semanas

F máximo
médio
mínimo

Gfilico S.fail.JI

O Índice BV, que mede as flutuações em valores
âas ações negociaãas na Bolsa do 

'Rio 
ãe Janeiro,

registrou ontem uma máxima de 946,1, a mínima
ãe 908,5 e a média ãe 911,8. O BV ãe fechamentoesteve em baixa, com 908,5

Letras de Câmbio
Registro oficial da ADECIF de Letras de Câmbio negociadas em

29 de agòato de 19G9

e >itv n í; s A v L o n.

OIBRÍAPI  NOf$ 103 030.00C.;..j.d.\ S/A  NOr? ias 103,65CEO ULA S/A  Ncr$ 139 436.40D33HBD SM  NOi-s 354 058.0»
2ír„S.  NCi'$ 132 125.00
í LANÇA  NOl.s 38 gco.OOFO ..PALEZA S/A  NCr$ 72652.99
INDEPENDÊNCIA S/A  frCrí 911150 0»
RIOORED S/A  N=r$ 78500,10
S. B./ SABBA  NGrj 22 152,00

Fundos de Invés timento
Data Cola fllt. Dist. Valor

NCrS .Mil

CRESCINCO  27-03-69 2,283 Junho (0.035) 222 655
D2LTIC  23-C3-ÍJ3 1.112 Junho (0.C45) 63 K:3
FEDERAL  23-C3-S.1 5,547 Junho (0,O';j) IM CM
NOIiTEC  23-C3-L.3 352 mato (0,C3 3 ,1
E--1.ADESL-0  ?.7-0;'.-53 2,141 . 31 

'•>

FUNDO MM  02-09-fiO 1,85  2»-j
IPia/AWGA  2.1-C3-G9 3,!?.  7:;M
BRASIL  • 23-08-69 1,02.3 mensal (0,KS) 12,14VERA CRUZ  23-C3-69 14,33 Junho (C :5 12911SB SABBA  29-C3-S9 0,3t'0 Junho (CH) 7 139
PROVAL  23-03-69 1,432 maio (0,C5 311TAMOYO  02-03-09 1,63 Julira (0,33) 3 730
OAR.AVELLO FIC  23-03-89 2,65 Junho (0,35 6 233
INVE3TBANCO  25-03-69 2,52 Jvniho (0.13 13 233
RE.WAL  23-33-89 2.C30 junho (0X4 2 557
NAC. AÇÕES  29-03-S9 0,612 Junho (0,01 3 6:3
ANHANGUERA  27-03-63 1,435  1231
BIB-CRESCINCO (137) .. 27-CS-69 2.E9  —— 80 4C2
BANKINVEST (.157) . ... 22-C3-63 4.5S7 Junho (0,120) 50 633
TAMOYO (1371  14-C3-6I) 1,61  2 2J2
INV73STBANCO (137) . .. 22-03-89 2.93 dez. (0,054-) 545:3
BRiAFISA (157)  22-C3-39 3.730 hlOTÇO (0,1.13) 4v"t
OODOY (157)  27-C3-69 2,670 927
CRÍEFISUL (157)  20-C3-63 1,619 33-C1-09 (0.22 15 7.10
ANHANGUERA (157) . .. 27-03-63 3,110 —-  5 2J.Í
&AFRA (157)  22-C1-Ô3 2.5S0 moto (0 C3 5 7/8
RÍ-3UE (157)  23-03-39 2,25 4255
C-?Jj5LAJO  C2-M-69 1,31  140
DEORED (157)  23-03-69 1,69 13-05-63 (0,0.1 4 617
BAHIA (157)  14-03-59 3,47 33-03-61 (0,C3 8 C63
C7.EFTNAN (157)  23-03-39 23,943 31-Cl-SJ 10.90 7<-->5MINAS INVEÍT (137) .. 23-03-59 1,41 30-03-69 (0.C1 223
IfiOIONAL DE DEiCTÍ-

VOLVIMENTO  29-C3-69 2.16 M-05-S3 (0,10 C^VER.EA (157)  15-C3-C9 2,24 4 7"'j
NACIONAL (157)  02-1:3-63 3.375  14 4";2-
D3NASA (157)  15-C3-69 1,63  934
K.M^.FS .  23-03-69 1,323 30-C5-f3 (0.04 4-'-:9
HALLES (157)  21-C3-69 2,304 30-03-63 (0.1» 15 7C3
BOZÁNO  23-00-89 3,5430  5143
rOZANO (157)  29-C3-69 1.9D3 31-13-S3 (0.6S9) 12 5"7
S. N. (conta garantia) . 03-C9-63 43.1S1  2 S"i7
CGO (137)  23-C3-S3 1,280 — 3J3
CG3 VO'l3riZ-35ào  23-C1-09 1,?"9 0\3
ERAC1NVEST (137) . ... 22-03-63 1,3937 . 1 751

o JB
1em uma
agência na

lijmu
para anúncios classificados e assinaturas

Rua General Roca, S01 — Loja F

LETRAS
IMOBILIÁRIAS
FDÍANCILAR
-o investimento tranqüilo
para quem não gosta de riscos

.^fe^ FINANCII ÁR ™^TT0M°mi,imc
^r -+.m>' I It ^# \i ^ W I Lf\l\ kua do Carmo, 17-loj» -Tel.: 31-1191

Pjlwll ü,« A.6r/IH< it Banei Cwli»! . ImtiIçM n.. 2» <« BHH . CiplUl ilrgistuif.; NCiJ 1,830.000,00

JORNAt OO BRAS»|L ? Quarta-feira, 3/9/69 n Ti» Cacferno

GRUPO FINANCEIRO IPIRANGA
BANCO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS IPIRANGA S.A.
IPIRANGA SA INVESTIMENTOS. CRÉDITO í FINANCIAMENTO
CIA.IPIRANGA CORRETORA 0E CAMBIO E TÍTULOS
BANCO ALMEIDA MAGALHÃES S. A.

Capital e Reservas do Grupo: NCr$ 23.457.342,99
RIO: R. da Alfândega, 47 - tel.; 223-8420 / R. da Quitanda, 85 -
lei. 231-0163/ R. da Quitanda, 95 - tels.: 223-3305 e 243-1818
R. da Quitanda. 19 - 9.» - tels.: 231-0756 / R. Dias dá Cruz, 127 - lj. B- tel 229-6392 - Meier / R. db Rosário, 108-A - lei.: 223-235Ó

PAULO/SANTO ANDRÉ / B HORIZONTE / CURITIBA / SALVADOR / J. DE FORA / BLUMENAU / S. JOÀO DEL REI

BOLSAS DE VALORES

RIO DE JANEIRO

Abert. Fecham.| Máxima Minlm* Média | 
" : Varlai-Soa'lt"lu* .'• duant. S/Médla

(NCrJ!) (NCr?) (NCr?) (NCrlf) (NCrJ) Ant. (NCr..)

At;õns de Cias. I
Diversas | *

A. Villai-es, Prel., C/A
A. Vlllntes, Prer., C/B
A. Vlllarea, Ord
Aceslta 
AlpiU-gatas, C/12 ....
Ant, Paulistn, Ord. ..
Ant. Paulista, Roc. ..
América Fabril 

B
Banco do Brasil 
B. do Estado de SSo

Paulo 
B. do Estado da Gua-

nabnra, C/Bon. ...
B. de Minas Gerais,
Pref

B. do Nordeste, Rcc.,
100% 

Belgo-MInelra, Ex. ,-.
Belso-Mlneira, Heo. .
Brahma, Pref., Es. ..
Brahma, Ord., Ei. ,.
Brahma, Prcf., Rec. .
Brás. de Energia Elé-

trlca. C/Bon
Brás. do Energia El^-

¦ trlca, Ex/Bon
Bnis. de Eiiai-giá Elé-

trlca. C/Prac

Clm. Aratu, Ex
Clm. Itaú, Prcl., C/12
CBUM, Prcl
CBUM, Ord

Decred 
D. de Santos, C/100
D. de Santos, C/l 000
O. de gantòs, E:;/Dlí.
DucjU Roupas; C/Sub.
D. Isabel, Pref., Ex/
Subs

D. Isabel, Ord., Ex/
Subs

1,80. 2,00 2,00 1,90 1,95 5 600
1,80 '1,80 1,80 1,80 1,80 2 200
1.'5 1,75 1,75 1,75 1,75 200
1,49 1,45 • 1,49 1,45 1,48 9100
4,02 3,95 4,02 3,95 3,98 28 100
2,90 2,85 2,90 2,75 2,87 74 000
2,60 2,60 2,00 2,60 2,60 3 967
0,36 0,37 0,37 0,35 0,36 121600

24,00 22.35 24,00 21,90 22,73 71 351

6,5» 6,10 6,50 6,10 6,18 4 320

16,50 | 15,20 | 16,50 | 15,00 15,25 1290

2.40 2,40 2,40 2,40 2,40 12 000

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 3 000
1.06 1,10 1,10 1,05 1,07 486 200
l.°4 1.04 1,04 1,04 1,04 1446
3,00 3,37 3,95 3,73 3,82 132 600
3.20 3,20 3,20 3,10 3,17 30 300
3,50 3,55 3,55 3,50 3,51 2 516

1,35 1,35 .1,35 1,35 1,35 34 000

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 10 000

1,28 1,28 1,23 1,23 1,28 6 566

3,70
8.50
0,42
0,42

3,1» 3,70 3.50 3,58 I
8,50 8.50 8,50 8,50
0,45 0.43 0.42 0.43 |
0,43 0,43 0,42 0,42 |

3 000
3 700
0 900
9 000

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 300
4.00 3.30 4.00 3.80 3.84 3 100
4,00 3,70 4.00 3.70 3.74 44 100
3,15 3,00 3,15 2,80 | 2,39 76 900
0,84 0,84 0,8! 0.30 0,84 1 100

2,00 2,00 2,00 1,90 1,94 30 900
lll I

1,55 1,55 1,55 1,55 | 1,55 12 100

0,05
0,10
0,10
0,05
0,10
0,13
0,10
0,03

1,74

0,66

1,21

Est.

+ 0,02
0,07
0,05
0.78
0,22
0,47

0,05

0,23
0,07
0,03
0,03

Est.
0.22
0,26
1,31

+ 0,02

0,13"

Estrela, Pi-sf.

F. Brasileiro, Ex/Dlr.
F. Brasileiro, Eec. ..
P. e Luz de Minas

Gerais 
Fiação e T. D. Rosa,
Pref

2.05 2,05

4,35
4,00

1,39

1.26

4.25 |
4,00 |

I
I 1,30 |

!,05 | 2,05 | 3 600 | — 0,05

0,30•4,35 .4,20 -4.24 18 OCO
4,00 4,00 4,00 666

1,30 1,30 1,30 4 000

1.26 1,26 1,26 3 000

K
Kibon

L:icta 
Let. Hlp, do BEG ..
Listas Telefônicas ..
L. Americanas, Ex/
Bon

5,13

1,65
0,73
1.08

6,00

5,15 | 5,15 | 5,10 | 5,12 | 7 400

1,62
0.73 I
1,08 i

6,85

1,63
0.73
1.0S

7,00

1.B2 |
0,72 '
1,08

6,70

1.64
0,72
1,03

6,91

7 300
10 500

4 CCO

33 200

M
M úineámahn
Ex

i\r-imcsmann,
Ex

Mcsbla, Prcf.,
Mcsbla, Ord.,
Mesbla, Pref.,
Mcsbla. Ord..

Pref.,

Ord.,

Ant. ..
Ant. ..

Novas
Novas

M, Fluminense, Ex/
Bon

N
M. Ahi':-Ioa; C/Bon. .

Paulista de V, e Luz
Petrobrás, Prcf., Ex.
Petrobrás, Pref., Rec,
Petrobrás, Ord., Ex.
Petr. Ipiranga, Prcf.,
Ex

Pctr. Ipiranga, Prcf.,
Rec

Petr. Ipiranga, Ord.,
Ex

Ref. rnião, Pref., Ex.

s
Samitrl, Ex
Síd. Nacional, Port.,
Sousa Cruz 
3'.rol, Ord.. Port. ...
Supcrgasbráa 

T. Janér, Prcf

u
União dos Banco»

Brasileiras, Ord. ..

V. do Rio Doce, Port.
V. do Rio Doce, Nom.

White Martins, Ex.
Willys, Prcf
Willys, Ord

I
1.30 1,30 1,35 1.30 1,31 5 330

|
0,95 0.95 0,95 0,95 0,05 46 100
1,45 1,50 1,50 1.45 1,49 16 400
1,25 1,29 1.29 1.25 1,25 8 000
1.30 1.30 1,30 1,30 1,30 8C0
1,22 1,22 1,27 1,22 1,23 2 700

I
1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1 000

0.10
~ 0.C6
+ 0,01

0,27

0.03

-f 0,05
0.07
0,14
0.C7
0,22

4,40 i 4,30 , 4,43 I 37 300

1.52 1;46 1.52 1,45 1,46 I 46 400
5.20 5.00 5.20 5,00 5,06 112 119
4,90 4,90 4.S0 4. PO 4,90 392
2,20 2,15 2,20 2,00 2,10 311 885

3,65 3,65 3,65 3,60 3,62 13 900

3,50 3,50 3,50 3,50 3.30 , 1000

2,5õ 2,53 2.60 2,53 | 2,56 | 9 OOO |

0,11

0,36

0.05
0,31

0,23

0,08

— 0,07

3,85 3,90 3,63 3,75 I 12 800 I — 0,13

2.50 2.45 2,30 2,40
1.00 1.40 1.60 1.30
6.15 5,95 6,10 5,70
1.40 1.40 1,40 1,40
2,90 2,95 2,95 2,90

2.45
1,36
5.82
1,40
2,92

8 200
73 100
55 ECO
1000
1500

0.15
0,18
0,27
0,82

+ 0,07

1,90

2,00

8,95 I
8,00 |

7.50 I
0,90 I
1,15 •

1,90 I 1,90 I

!,00 I 2,00

8.45 I
8,00

7.30 |0,90 I
1,20

8.93 I
8,00

2.00 |

8,15 i
8,00

1,90 I 4 6C0

I'2,00 1 900 Est.

8,39 I 121 700 |
8,00 348

7,50 7.20 7,28 19 300 1 —0,23
0,90 0,90 0,90 3 200 |
1,20 1,15 1,17 3 900 | — O.lft

SÃO PAULO

Mantemdo-se estável, o mercado ncionárlo
de on-tem apresentou' um volume de negócios
• total operado superior ao da última rcu-
nlão, porém, o índice Bovespa registrou um
dcoréscimo de 15,2 pontos (— 2,51%), fixan-
do-se em 590,0 pontos. Sua abertura, foi de
593,8 pontos • seu íechaimento de 580,9 pon-
tos. Das compa/niüas que o compõem 2 »u-
biram, 23 baixaram • 5 permanecoraan está-
veis. Do total negociado, os papéis aciona-
rios participaram com NCr.» 5 287 417,18 etm
703 operações. O volume de negócios atingiu
a cifra de NCrt 6 653 037,48 a quantidade de
2 403 535 títulos em 782 operaçóes.

Ações que mais subiram: (+ do índice
Bovespa): Banco do Com. e Ind. de Sao Pau-
lo pref.|nom. (-)- 3,2); Petróleo ünl&o ordj
nominativas (+ 1,3); Unlio de Bancos Brasi-
leiros pref.|nam. (-)- 4,1). Ações qu» mais
baixaram: Aços Vlllares ord.|port. (— 4,1);
Sousa Cruz (— 6,0); Indústrias Vlllares, prcí.l
port. (— 6,6).

PREGÃO DA BOLSA DE YALonliS
DE SAO PAULO 3-9-69

Companhias Cotação
Media

Variação
%

Aços Vilares 0|P 1,89 4,1
Aços Vllanes classe A PjP 2,08 1,4
Aços Vilai-ea Classe. B PjP 1,90 2,9
Alpargatas OjP c| 12 4,04 2,9
Alpargatas P|P rec. ..... 3.70 —
Ai-.no c| 46 2,22 3,9
Artex 0|P c| 23 3,40 —
Artex P|P| a cj28 3,70 5,4

B

B. Brasil OjN 24,41 2,2
B. Est. S.P. 0|N ERIE3 6.01 6,2
B. Est. S.-P. OrjDi IR .. 4,68 7,3

C

Cacique Café Solúvel PjP 15,21
Cacique Café Sol. PjP R, 14,00
Cacique Café Solúvel PjN 14,15
Casa Anglo-Bnasllelra OjP 10,05
Cig. Sousa Crua OjP .... 5,77
Cica PjP ¦•••_•_ WJS
Ctm. Itaú 0|N 6,30
Clani. Itaú PjP Cjll 8,41
Cobrasma OjP 1,37

1,1
0,3
6,0
2,9
1,3
0,9

Docas de Santos OjP
Docas de Santos Ord.
Dona Isabel PjP 
Ourafcer OjP 
DuKütex PIP ..,,

Estrela PjP cj59 

F

Forro Brasileiro OjP »,.,
Pewo Brasileiro 0|P R .,
Fundição Tupi PjP EijEs .

Garcia PjP ....

£. Villai-es OjP ,
I. Vlllares PjP

Lojas Americanas OjP ..

3.91
4,00

3,25
4,00
5,00

2,01

4.30
4.03
2,43

1,80

6.10
7,03

7,04

— 2.4

4.7

M

Molhoi-amcntcs S.P, OjP 3,78 —
Mesbla OjP N 1,23
M«bla PjP At 1,50
M. Santista OjP 2,00
M. Santista OjP CJ2S .... 2.31 —

r

Paulista P. Luz OjP .... 1,45
Petrobrás 0|N 2,08 —
Petrobrás PjN 5,20
Patrolco União OjN 2,30 +
Petróleo União PjN 3,00 —

1,3
5,6

V. Rio Doce PjP ... 3.42

W

WiUys OjP Cj31
Willys OjN ....
Willys PjP 

1,24
1,00

1,15

- 3,4

4.6
13,0

NOVA IORQUE
Nova Iorque (GPI-JB) - Média de Dow-Jones na Bolsa de Nova Ioi-que ontem:

AÇOES
30 Industriai»
20 Ferrovia»

Aber. Mãx. Min. Fin. Varia.
833.31
201,40

845.Ç3
202,95

831,31
109,88

637,78 -)- l.CS
201 ;10 — 0,03

AÇOES
15 Concessionários
65 Ações

Abcr. Jláx. Min. Fin. Varia.
11S.2-1
283,28

117.43
285,74

115,77
281,13

1116,72 + 0,4.1
283,19 + 0,31

Vendas nas ações utilizadas no índice: Industriais 6<i4 600; Ferrovias 90 200; Conoesslonái-ias Serviços Públlcca 123 100-l-Ctal S53 100.

WlEÇOS FINAIS: ¦ '

Nova Iorque (UPI-JB) -— Preços finais na Bolsa de Valores d» Nova Iorque ontem:

A J Ind ....
Allied Chem
Allis Chat .
Am Brands

8—3/4
26—3/4
24'
34—1/2

Am Can 46—5/8
Am Met Cl .. 43—3/8
Amer Std ... 37—1/2
Amer Smelt .. 30—1/4
Am T & T .. 52—1/2
Anaconda .... 28—3/4
Armour 47—1/2
Atlan Hlch 115—5/3
Atlas Corp ,. 5—3 8
Bendlx 40—7/8
Beth Stl 29—3/4
BGH 148—1/2
Can Pac .... 68—3/4
Case J I .... 13—3/8
Cerro 26—1/8

Ches A: OU .. 01—1/8
Chrysler 39—1/8
Col Gas 25—3/4
Con Ed 23—1/2
Cont Can .... 68
Cont Stl 32—1/4
CPC Intl .... 34—1/2
Crown Zell .. 36—3/8
Cui-tlss W ... 18—1/2
Dupont 125—3/4
East Air L .. 13—1/8
Eastman 77—3/8
Kord 47
Gen El 83—1/8
Gen Foods .. 76—1/2
Gen Motors 72—3/8
Gillette 49—5/8
Goodyear .... 26—7/8
Grace W B .. 31—1/8

Int Harv  28—1'4 Pub SEG.. 28—5'8
Int Tel & Tel 53—1/2 RCA 37—5/8
Johns Manvllle 33—1/2 r.ep Stl 37—1/2
Kennecott ... 37—1/4 Eey Tob .... 33—5/8
Kroger  37—3/8 Sears Rb 67—7/8
Lehman  20—3/4 Southern Rail 46—1/2
Lockheed .... 2Í—1/S Std O Cal .. 62—1/8
Loews Thea .. 31—5/8 Std O Ind .. 61
Lone Star Cem 24 Std O N J .. 72—3 8
Marcor Inc .. 54—l/B Std Brands .. 43—5/8
Mobil Oll .... 60—1/4 SWlft 26—5/8
Nat Cash R .. 137 Tech Mat .... 8—1/8
Nat Dlst .... 17—3/4 Texaco 34—7/8
Nat Lead ... 31—3/8 Texas Gulf .. 23—3/4
Otls Elev ... 44—3/8 Textron 29—1/4
Pac G El .... 35—1/2 Timkcn .. 33—1/8
Pan Am  16—5/8 Un Carbide .. 43—3/4
Penn Central 43—3/8 Union Pacific 46—1/3
Phillips P .. 33—3/8 United Aircr 48—1/2

Utd Pruit .... 47—1/4
US Steel 38—1/4
U S Gypsum 74—1/2
Uniroyal 22—1/8
U S Smelting 37—7/8
Westg El .... 59
Wòoiwth 37—1/8

—AUlen Inc ... 33—3/8
Ark La Gas .. 27—3 4
Brlt Pct 17—3 4
Creole P 31—3/3
Espey Mfg ... 24
Glant Ycll ... 11
Home Oll A .. 78—1/4
Husky Oll ... 18—1/2
Norf So Ry .. 20
Secman Br ,. 3—3/4
Syntex 63

f
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Retida devolve Operações do Finame

hoje imposto
pago a mais

A Secretaria da Receita
Federal expediu ontem a
primeira série dos cheques
de devolução do imposto de
renda pago a mais em 1968,
dos 380 mil que serão reme-
tidos aos contribuintes, num
total de NCr$ 45 mil.

Todos os contribuintes que
foram descontados na íonte,
no ano passado, em quantias
acima das que eram devidas,
após as deduções a que ti-
nham direito, irão receber
devolução, serri a necesslda-
de de qualquer requerimen-
to.

¦'. 7 
' ' ¦

AUTOMÁTICO
Os cheques estão sendo

emitidos pelos computado-
res eletrônicos do Serpro, au-
tomàticamente. Os compu-
tadores, que memoriza-
ram todas as declarações
feitas, selecionam os contri-
buintes com direito à devo-
lução e emitem o cheque
respectivo, que aerá enviado
à residência da peásoa.

Êste ano serão devolvidos
NCr$ 45 mil, além dos NCr$
70 mil que serão restituidos
ãs pessoas íisicas, relativos
a todos os empréstimos com-
pulsórios e adicionais resti-
tuiveis cobrados pela União
desde 1953.

Na Guanabara, centenas
de contribuintes já recebe-
ram os cheques relativos à
devolução e esta semana os
primeiros cheques serão en-
•viados aos dos demais Es-
tados, conforme informou a
Assessoria do Ministro da
Fazenda.

S. Paulo tem
boa evolução
econômica

O desempenho da economia
paulista —- medido pela acre-
cadação estadual — é conside-
rado bom pela Secretaria de
Economia e Planejamento. Es-
tudo efetuado por esse órgão
tnttteã que ¦ a'"Caiga tributária.,
global (União, Estado e muni-
cipios) eleva-se constnntemeu-
te desde 19*61. acentuando-se
entre 1966/67, quando o reco-
Ihimento per capita passou de
NCrS 28,04 para NCr$ 32,38.

Embora tal crescimento se
verifique, atfiriiva o trabalho
que a participação do Estado
paulista na arrecadação fe-
deral, em termos percentuais
comparativos, apresenta declí-
nio desde 1964, ano em que
quase a metade da renda tri-
butária da União proveio de
São Paulo, em um volume de
49.7Í..
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Norje Nordeste Sudeste Centro Oeste ' SuJ
Regiges , , u,mMfr, j, 1969 NCr$ rnühêes

As operações aprovadas pelo Fundo de Financiamen-
tos de Máquinas e Equipamentos — Finame — du-
rante o primeiro semestre deste ano, beneficiando tô-
das as regiões do país, atingiram a soma. de NCr$
114,6 milhões distribuídos em 3114 empréstimos. A
região Sudeste foi a mais aquinhoada com NCr$ 83,8
milhões, através ãe 1991 empréstimos. Também à
região Sul foi destinada grande soma (NCr$ 19,3
milhões), com 867 empréstimos. As regiões Centro-
Oeste e Norte obtiveram menor participação com
NCr$800 mil e NCrS 900 mil, respectivamente., O
Finame, um Fundo do BNDE, tem como principal
ativiãaãe a concessão áe créãito, a prazo méãio, pa-
ra os fabricantes e usuários de máquinas e equipa-
mentos. Utiliza recursos da Agência Internacional de
Desenvolvimento dos Estados Unidos, do Banco Cen-
trai, do BNDE e aqueles próprios gerados pelos ren-

ãimentos de suas aplicações.

Conselho Empresarial aprova
sugestão que permite mais
inversões dos EUA no Brasil

O Conselho Empresarial Brasil—Estados Uni- •
dos aprovou ontem o envio de uma representação
a membros chaves do Executivo e do Legislativo nor-
te-americano no sentido de que os investidores daque-
le país deduzam do imposto de renda as aplicações
em incentivos fiscais no Brasil. Essas informações
foram prestadas no Rio pelas fontes.

Arepresentação se baseará no argumento de que
a aprovação da medida acarretaria apenas uma di-
minuta queda na receita dos Estados Unidos, e pro-
pórcionária grande volume de novos recursos para
investimentos no Brasil.,

EVOLUÇÃO

No ano de 1967, para uma
receita de NCrS 7 384 milhões,
a União arrecadou NCrS 
2 739 milhões dentro do tem-
tório paulista, o que eqüivale a
um percentual de aproximada-
mente 37%.

Tal queda —- segundo a Sc-
cretaria de Economia e Plane-
jamento — reflete provável-
mente os resultados da política
de incentivos fiscais, bastante
intensificada pelo Governo
Federal depois de 1964.

A contribuição do setor "Go-
vêrno" na formação da renda
interna do Brasil tem-se ele-
vado, passando de 9,14';. em
1954 para 14,7í. em 1965, como
resultado da execução de uma
gama cada vez maior de servi-
ços por parte da União.

Esse fato — diz o trabalho
— se caracteriza com maior
nitidez em São Paulo, onde os
tlispêndios governamentais em
relação á renda interna passa-
ram de 11,1% em 1954 para
16,7% em 1965. A principal,
fonte de recursos de São Pau-
Io, até 1966, foi o imposto de
vendas e consignações, substi-
tuido em 1967 pelo ICM, com
uma participação que de 51,1._
da receita total em 1957 evolui
para 86% no último exercício,
segundo mostra o trabalho da
Secretaria.

A importância assumida pelo
ICM — afirma o estudo — faz
com que qualquer análise da
receita estadual tenha que le-
var em conta sua evolução.

Geradores
nacionais
têm teste

O Superintendente Nacio-
nal da Marinha Mercante,
Almirante Macedo Soares
Guimarães, informou ontem
que "foram amplamente sa-
tisfatórios os testes levados
a efeito com os três gerado-
res a serem instalados no
liner Itanagé, primeiros de
uma série de 72 unidades
encomendadas à General
Electric para equipar os na-
vios ora em construção no
pais."

O Itanagé, de propriedade
do Lóide Brasileiro, foi o se-
gundo liner construído pela
Ishikawajima, da série de
24 encomendados aos estalei-
ros nacionais pela Sunaman.
Todos eles possuem caracte-
risticas idênticas e se cons-
tltuem na meta principal do
plano que "visa dar à frota
mercante brasileira, até
1971, uma capacidade de
cerca de quatro milhões de
toneladas.

RECOMENDAÇÕES

documento votado conti-
nha três principais recomen-
dações e foi elaborado por uma
subcomissão integrada pelos
Srs. José Luís Moreira de Soií-
sa, Osvaldo Gudolle Araailia' —
brasileiros — James Plyllips J<.
e Juan Llerena — norte-ameri-
canos. Segundo o Sr. Rui Go-
mes de Almeida, as preposi-
ções foram aprovadas unàni-
memente e sem alterações pro-
fundas. Em conseqüência, fo-
ram formadas três comissões
executivas para concretizar di-
versas idéias:

— Preparação de uma re-
presentaçáo a ser dirigida pelo
Conselho a meunbros-ehave do
Executivo e do Legislativo nor-
te-americanos, através do Con-
selho para a América Latina
— The Council for Latln Ame-
rica — pedindo uma modifica-
ção nas leis do imposto de ren-
da dos Estados Unidos. Os em-
presários querem que os fun-
dos de incentives fiscais inves-
tidos em áreas menos desen-
volvidas ou atividades a serem
incrementadas, inclusive os de-
correntes do Decreto-Lei 157,
sejam considerados como im-
pestos pagos para efeito de
obtenção de um tax credil por
acionistas de firmas brasileiras
residentes nos Estados Unidos.
O argumento principal é: como
a maioria das companhias bra-
sileiras afiliadas a acionistas
norte-americanes não investe
fundos nos incentivos fiscais,
para que seus acionistas pos-
sam obter o tax credit pelos
impostos pagos, o novo trata-
mento representaria apenas
uma diminuta redução da re-
celta norte-americana, enquan-
to proporcionaria a criação de
novos fundos de investimentos
no Brasil.

— Preparação de um estu- ,
do que permitiria ao Conselho
Empresarial fazer representa-
ções junto ao Governo brasi-
leiro, para obter uma ampla
liberalização das restrições íei-
tas acs pagamentos por ássis-
tência técnica e transferência
de tecnologia, ou know-how.
A proposta apresentada ao pie-
nário acentuava reconhecer a
velocidade de avanço tccnoló-
gico e que as atuais limitações
impostas àqueles pagamentos
poderão resultar no atraso do
processo de desenvolvimento
brasileiro.

EM SAO PAULO

São Paulo (Sucursal) — O
Ccnselho Empresarial 'Brasil-
Estados Unidos, composto de
10 empresários brasileiros e 10
norte-americ anos, reuniu-se.
ontem durante duas horas na

sede da Associação Comercial,
constituindo três grupos de tra-
balhos para encontrar meies
de endereçar ao Brasil um
grande volume de novos inves-
timentes produtivos e social-
mente úteis.

Após a expulsão dos repor-
teres da sala de reunião, a pe-
dido do empresário e jomalis-
ta João Alberto Leite Barbosa,
diretor do Boletim Cavibiíl,
os membros do Conselho pie-
sidido pelo Sr. Rui Gomes de
Almeida — que não compareceu
— recusaram-se a prestar in-
formações, ante a promessa de
distribuir uma nota à impren-
sa no final da tarde.
A NOTA

É a seguinte a nota distri-
buida pelo Conselho:"O Conselho Empresarial
cumpriu uma expressiva pauta
de trabalho sobre as diretrizes
de ação e objetivos gerais que
marcarão a atuação do Conse-
lho, como órgão quo se propõe
a fortalecer o convívio e a as-
sosiação entre empresários
americanos e brasileiros, in-
tensificniido as relações comer-
ciais e os meios de seu aper-

. feiçoamento entre os dois pai-
ses, bem como aumentando o
fluxo de investimentos e know-
how.

Durante as resoluções que o
plenário do Conselho tomou,
dsstaca-se a organização e pa-
trocínio de seminários, íéser-
vados a administradores que
ocupem expressivas posições no
cenário empresarial, condensa-
dos em alto nível de técnica
sobre matéria administrativa,
organização racional, planeja-
mento e desenvolvimento de
administração, sistemas racio-
nais de contabilidade e de con-
tròle f inanceiro e vantagens em
relação ao custo de Invcstlmen-
tes em pesquisas para desen-
volver melhores métodos de
produção.

Foram ainda constituídos
três grupos de trabalhos ati-
vos que se incumbirão de en-
contrar meios para endereçar
ao Brasil um grande volume de
noves Investimentos produtivos
e socialmente úteis ao setor
privado brasileiro, e encontrar
facilidades de transferência de
assistência tecnológica que
atenda ao processo de desen-
volvünento nacional.

A reunião caracterizou-se pe-
Ia intima colaboração que os
empresários brasileiros e ame-
ricanos emprestaram na pro-
cura das soluções adequadas
aos Interesses mútuos.

A próxima feunião será no
dia. 7 de outubro, no Rio de
Janeiro."

A Agência Méier recebe
sexía-feira, até as 22 horas,

seu classificado de domingo.

Dias da Cruz, 74 loja B

Movimento financeiro volta
anormalidade em todo país

O Ministro Delfim Neto, da Fa-
zenda, informou que havia recebido
até o fim da tarde de. ontem relato-
rios das principais praças do pais
dando conta de que a situação na in-
dústria, comércio e bancos transcor-
reu normafmente.

O presidente1 do Banco Centra!,
por sua vez, disse que nem mesmo
os boatos foram capazes de pertur-
barem o mercado financeiro e de capi-
tais em qualquer Estado, afirmando
que o movimento bancário não apre-
sentou sintomas de uma corrida, ten-
do-se mantido estável o sistema.

Normalidade
As informações foram enviadas

ao Ministro da Fazenda pelo Banco
Central, Banco do Brasil e delega-
cias da Receita Federal que empe-
nharam-se em coletar os dados in-
dispensáveis a que o Sr. Delfim Ne-
to pudesse ter uma idéia exata da si-
tuação geral dos negócios no pais.

Segundo as noticias o compor-
tamento da indústria, do comércio e
do setor financeiro foi normal nas
cidades de São Paulo, Curitiba, Reci-
íe, Salvador, Porto Alegre, o que dá
a média da situação geral.

O Sr. • Emane Galvêas, presiden-
te do Banco Central, afirmou que o
mercado financeiro teve uma movi-
mentação equilibrada, com os nego-
cios de Obrigações Reajustáveis do
Tesouro, Letras de Câmbio, Letras
Imobiliárias e demais formas de in-
vestimentos sem alteração.

Na Guanabara
O presidente do Sindicato dos

Bancos da Guanabara, Prof. Teófilo
de Azeredo Santos, revelou que uma
pesquisa realizada junto aos 40 maio-
res estabelecimentos bancários do
Estado acusou no dia de ontem um
movimento de depósitos superior ao
de retiradas.

Explicou que isso se deve a moti-
vos de ordem técnica: todo inicio de
semana se registra um apreciável vo-
lume de depósitos do comércio vare-
jistá. relativo às vendas de sábado e
domingo; como os bancos perrriane-
ceram fechados também segunda-fei-
ra, a tendência ascendente dos de-
pósitos do comércio foi maior ontem.

O que faz baixar
Lembrou o presidente do Sindi-

cato dos Bancos que a inquietação
política não afeta os depósitos de
empresas. Estas têm geralmente um
cronograma de receita e despesa per-feitamente definido. Uma empresa
não retirará dinheiro do banco sa-
bendo que deve pagar determinado
imposto ou a seus fornecedores em
dias conhecidos.

— Uma empresa não terá medo
de que o banco não abra no dia se-
guinte, porque seus pagamentos são
feitos em cheques. Não há qualquer
motivo para que retire seu depósito,
reduzindo o saldo médio e prejudi-
cando sua ficha cadastral.

O que faz baixar os depósitos ban-
cários, a seu ver, são os motivos sa-
zonais: os dias certos em que devem
ser recolhidas as taxas do INPS, os
impostos, etc.

O dia de ontem
Concluiu, analisando o resultado

do levantamento feito junto aos 40
maiores bancos do Estado, que a in-
quletação política só poderia ter afe-
tado depositantes pessoas físicas,
acaso temerosas de um desdobramen-
to tumultuado dos fatos políticos.
Tais fatores, se é que atuaram, fo-

ram neutralizados pelos fatores sazo-
nais que pressionaram para cima os
depósitos de pessoas jurídicas.

Abono de 20%
Revelou também o Prof, Teófilo

de Azeredo Santos ter dirigido clr-
cular aos bancos do Estado, soliciton-
do a concessão de um abono de 20%.
aos bancários a partir deste mês, a
ser compensado pela decisão a ser
adotada no dissídio coletivo ora em
curso na Justiça do Trabalho.

O propósito da solicitação do Sin-
dicato, segundo seu presidente, é o
de não retardar o pagamento de ai-
gum aumento aos bancários. A dife-
rença para mais, que acaso haja na
decisão da Justiça do Trabalho, se-
ria paga depois da decisão.

Em Minas
Belo Horizonte (Sucursal) — O

movimento de ontem na rede banca-
ria desta, capital registrou um apre-
ciável volume de retiradas que, na
opinião dos banqueiros, é mais do
que normal nos primeiros cinco dias
de todo mês, principalmente conside-
rando-se as necessidades de paga-
mento e os três dias que os bancos
permaneceram fechados.

Embora ainda estejam em expec-
tativa, os banqueiros realizaram nor-
malmente seus negócios, pois dizem
confiar em que a Junta Governativa
manterá o pais na tranqüilidade ne-
cessaria ao trabalho.

Situação
Explicou o presidente do Sindi-

cato dos Bancos de Minas, Sr. Fran-
cisco Assis Castro, que "o maior
acúmulo de serviços ocorrido ontem
íoi devido aos três dias de inativida-
de dos bancos. Evidentemente que
houve saques apueciáveis, mas tam-
bém houve depósitos. Se-as retiradas
íoram maiores que os depósitos isto
é normal em todo principio de mès,
pois. é época de pagamento de fun-
cionários, do imposto de renda, de
faturas, duplicatas e outros compro-
missos.

Mesmo se o encaixe sofre uma .
violenta queda entre os dias primeiro
e cinco de cada mès, não se deve im-
pressionar pois isto ocorre devido
àqueles fatores. Acredito que o gran-
de movimento ocorrido ontem, não foi
tão significativo se considerarmos os
três dias de paralisação da rede ban-
caria e a alteração da ordem política
ocorrida no domingo." .

Em Niterói
Niterói (Sucursal) — Foi normal

o dia de ontem nas instituições finan-
ceiras da capital fluminense e ape-
nas, as agências do Banco do Estado
registraram maior movimento em vir-
tude do início do pagamento do fun-
cionalismo público estadual.

A Bolsa de Valores de Niterói r,s-
gistrou uma queda de cinco pontos
no movimento de ações. Entretanto,
seu presidente, Sr. Valdemar Soares,
explicou tratar-se de fato normal,"pois em épocas de crise mesmo a
queda atinge a 20 pontos", frisou.

Em São Paulo
São Paulo (Sucursal) — Sem

qualquer anormalidade, as institui-
ções financeiras paulistas voltaram a
operar ontem, com movimento nor-
mal dos bancos e na Bolsa de Valo-
res, que registrou um volume de ne-
gócios total superior ao da última
sexta-feira. O índice Bovespa, con-
tudo, registrou uma queda de 15,2
pontos (ou 2,51%), devido à queda de
alguns papéis mais fracos.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NITERÓI

SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO

DA REFORMA ADMINISTRATIVA

(Concorrência dia 25-9-69)

LEVANTAMENTO AER0F0T0GRÁFIC0 E CADASTRAMENTO
DAS PROPRIEDADES IMOBILIÁRIAS SUJEITAS

AOS IMPOSTOS TERRITORIAL E PREDIAL

(Concorrência dia 30-9-69)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI torna público que
se acham abertas concorrências para a realização desses ser-
viços, conforme editais publicados nos Diários Oficiais do Es-
tado do Rio de Janeiro, nos dias 22 e 26/8.

Os referidos editais especificam os serviços, objeto das
concorrências, condições para inscrição, documentação, mé-
todos de execução, disposições gerais, condições de paga-
mento, prazos e normas contratuais.

As firmas interessadas poderão obter ainda maiores escla-
recimerotos no Gabinete do Prefeito, no horário de 13 às 15
horas. (P

Governo francês ultima atos
de austeridade financeira
para sustentação do franco

Paris (AFP--JB) — Um plano de recuperação
econômica e financeira destinada a assegurar o êxito
da desvalorização monetária de 12,5% de 8 de agôs-
to, será definido, em suas linhas essenciais, pelo
Conselho dos Ministros franceses que se reunirá ama-
nhã nesta cidade.

Os franceses serão, assim, convidados por seu
Governo a "apertar o cinto", ao menos durante vá-
rios meses, para defender sua mceda .0 Primeiro-
Ministro Jacques Chaban Delmas e o Ministro da
Economia e Finanças, Valery Giscard D'Estaing, in-
formarão na quarta-feira aos 'seus concidadãos as
grandes linhas do citado plano de recuperação, atra-
vés da televisão e ressaltando a importância do
mesmo.

;o.

VASTA INFORMAÇÃO

Êste será o início de uma
ampla campanha de informa-
ções que se estenderá durante
todo o més e que compreende-
rá um amplo debate perante o
Parlamento, a partir de 16 de
setembro, anterior à participa-
ção cio Presidente da Repúbli-
ca, Georges Pompidpu.

Até o dia do lançamento do
programa, o segredo sobre a
natureza e as modalidades das
medidas preparadas durante o
mês de agosto, íoi mantido
bem guardado oficialmente.
Uma amostra do que se prepa-
rava foram, sem dúvida, as
restrições brutais ao crédito
para a compra dos bens de
consumo (automóveis, móveis e
aparelhos, eletrodomésticos) im-
postas por um período de cinco
meses a partir de primeiro de
setembro.

Por outro lado, o Presidente
Pompidou informou perante o
Conselho de Ministros de 8 de
agosto as três grandes orien-
tações do programa de prepa-
ração. Em primeiro lugar "me-
didas severas e provisórias"
para regular a inflação, redu-
zindo o pedido interno em be-
nefício da economia e da ex-
portação.

Ao mesmo tempo, "medidas
de justiça", impondo sacrlíi-
cios (especialmente fiscais), ãs
categorias mais favorecidas, e

preservando, por outro lado, o ,,.,
poder aquisitivo dos trabalha- ¦'
dores. Por último, uma ação a.". '
longo prazo para assegurar o *
desenvolvimento e a moderni- "¦"
zação da economia, condição
essencial para uma expansão
sã e duradoura. r

O êxito deste programa de-,
penderá naturalmente do cem-
portamento dos franceses. A
tal respeito, a Maioria gover-
namental confortável, desde aa
eleições do ano passado, fren- "''.
te a uma Oposição fraca e di-
vldida, deverá contar com cer-
tas reticências que parecem
manifestar-se em seu seio, es- .
pecialmente por parte dos que,
como Jean Mareei Jeanneney, .,.
ex-Ministro da Justiça do Ge-
neral De Gaulle, acham que a
desvalorização poderia ter sido
evitada. \r-

Outra incógnita está na ati-
tude das organizações sindi-
cais, as dos trabalhadores, ra-
dicalmente divididas, e as pa-
tronais, : especialmente a dos .
pequenos artesãos c comerei-
antes, entre os quais parece
que não se dissipou o mal-es-
tar da primavera passada.

Estas organizações aguar- ,
dam conhecer as decisões do
Governo antes de efetuar sua
volta ao cenário social. Nisto
se apoia, do ponto-de-vista
psicológico, a importância da
apresentação de um programa
de recuperação.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
l.a Convocação

São convocados os Senhores acionistas da Companhia de Nicke!
do Brasil a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede
social da Companhia na Avenida Princesa Isabel, número trezentos t
vinle e três, salas 605 e 606, nesta cidade, no dia doze do corrente,
às dezessete horas, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem
sobre uma proposta da Diretoria para o aumento do capital social,
sóbre a qual já se manifestou favoravelmente o Conselho Fiscal.

Rio de Janeiro, l.° de setembro de 1969.

(a) GUSTAVO BORGES
Diretor-Presidente
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Desrespeito
carcerário
vai ao STM

i
. O juiz Helmo de Azevedo
Susseklnd, da 2a. Auditoria da
Marinha, vai representar junto
ao Superior Tribunal Militar
contra a autoridade coatora
que mantém preso o engenhei-
•ro Israel Bloolt, em desres-
peito ã determinação daquele
magistrado, què mandou liber-
tar o acusado.

O engenheiro obteve direito
<_ liberdade através de recurso
a que o STM deu provimento,
per unanimidade, revogando a
prisão preventiva aprovada pe-
Io Conselho Permanente de
Justiça daquela Auditoria. A
decisão do STM foi comunica-
da à autoridade competente.
O juiz Helmo Sussékínd cum-
priü a determinação legal, mas
a autoridade carcerária, embo-
ra já tenha recebido o alvará
de soltura, mantém o enge-
nheiro sob custódia.

APENAS INDICIADO

O Sr. Israel Bloch íoi indi-
ciado num IPM instaurado pa-
ra apurar atividades subversi-
vas, mas o promotor não o de-
nunciou,» por não encontrar
contra o engenheiro qualguer
culpa formada ou processo

Marinha faz
sumário de
Marighela

O Conselho Permanente ds
Justiça da Ia. Auditoria da
Marinha iniciará hoje, às 13h,
o sumário de culpa do cx-
Deputado Caries Marighela,
do ex-sargento João Lucas Al-
ves (já falecido), do estudan-
te Paulo César Monteiro Be-
zerra, do engenhelro-agrônomo
José Roberto Monteiro e do ex-
sargento José Mendes de Sá
Roriz.

Segundo consta dos autos do
inquérito, os acusados pos-
suiam grande quantidade de
nrmas, medicamentos, unifor-
mes das Forças Armadas e bo-
lctins de propaganda subversi-
va. O material seria emprega-
do para assaltar bancos em di-
versos pontos do pais. No dia
8 de novembro de 1968, o car-
ro-pagador do IPEG foi assai-
tado em Bento Ribeiro, sendo o
fato atribuído ao grupo lidera-
do por Marighela.

ACUSAÇÃO

O promotor José Manes Lei-
tão aponta os acusados como
responsáveis, direta e indireta-
mente; por vários assaltos, en-
quadrando-os nos Artigos 23,
25 e 41 da nova Lei de Segu-
rança Nacional. Como teste-
munhas de acusação, íoram
arrolados Genésio Bezerra, José
Carlos Neto, Geraldo Leite e
Reno Granado.

AVISOS RELIGIOSOS

ADALBERTO GUIMARÃES JATAHY
(MISSA DE 7.° DIA)

A Caixa de Assistência dos Advogados do
Estado da Guanabara e Mútua da Família
Forense do Estado da Guanabara, convidam

os parentes, amigos e colegas do DR. ADALBERTO
GUIMARÃES JATAHY, seu ex-Diretor, para a missa
que será celebrada, em sufrágio de sua boníssima
alma, sexta-feira, dia 5, às 11,30 horas, na igreja
da Candelária.

CONEGO JOAQUIM ANTÔNIO DE
CARVALHO BATALHA+ Gilberto Sampaio e Senhora, participam o faleci-

mento do Cônego Joaquim Antônio de Carvalho
Batalha, e convidam seus amigos para o funeral
às 10,30 horas em Maricá — E. Rio.

DR. FRANCISCO HIDEMI NAKANO
(FALECIMENTO)

+ 

A família do DR. FRANCISCO HIDEMI
NAKANO, cumpre o doloroso dever de
comunicar o seu falecimento e convida

amigos e clientes, para o velório na Capela
Real Grandeza n.° 6, até as 10,00 horas, de
hoje dia 3, saindo o féretro para o Cemitério
de Itaguai Estado do Rio, onde será sepultado
às 16,30 horas. (P

DR. JORGE DE ALMEIDA FRAGA
(AGRADECIMENTO)

Sua família profundamente sensibilizada e
na impossibilidade de agradecer pessoal-
mente a todos os parentes e amigos que se

..solidarizaram com a perda de seu querido JORGE,
;• quer comparecendo ao sepultamento e às Missas de

• 7.° e 30.° dia, quer enviando flores, coroas ou tele-
gramas de pesar, vem, por éste meio, testemunhar

,,'sua profunda gratidão.

ERVEN0 MUELLER
(MISSA DE 7.° DIA)

SEMP — Rádio e Televisão S.A.,
agradece comovida as manifesta-

ções de pesar e convida para a
missa de 7.° dia que manda celebrar
no dia 4, às 10,30h, na Igreja de N.a S.a
do Carmo, à Rua 1.° de Março, pelo des-
canso da alma de seu colaborador ERVI-
NO MUELLER.

MANOEL DA SILVA PEREIRA
(MISSA DE 7.° DIA)

A família de MANOEL DA SILVA PE-
REIRA convida parentes e amigos para
missa em sufrágio de sua alma, a ser

celebrada, dia 4, às 9,30h na Igreja N. S. da
Aparecida, h Rua Aristides Caire.

Dom Hélder discorda da
Comissão Judiciária sobre
crime do padre Henrique

Recife (Sucursal) — Em documento dirigido"aos homens de boa vontade", o Arcebispo D. Hélder
Câmara apela para que ajudem a elucidar o crime de
que foi vítima o padre Antônio Henrique Pereira Ne-
to, de modo que o. suspeito Rogério Nascimento e os
co-autores, possíveis mandantes ou mandatários não
venham a ficar impunes.

Lembra D. Hélder discordar do trabalho da Cp-
missão Judiciária, que apontou Rogério Nascimento
como principal suspeito e não descobriu indícios cia-
ros de crime político. Argumenta o Arcebispo que a
circunstância de o sacerdote não ser político-partidá-
rio não prova que èle não tivesse sido vítima de ex-
tremistas.

JORNA1 DO BRASIL Q Quarta-feira, 3/9/69 D 1.» Caderno <

NA JVSTIÇA

DISCORDÂNCIA
Dom Hélder-discorda da Co-

missão Judiciária e sustenta
que o trabalho de consciente
zação do padre Henrique não
omitia o aspecto da formação
política. Esclarece que o crime
poderia "pretender amedrontar
e fazer recuar os que se mos-
tram decididos a exigir mu-
danças de estruturas."

De acordo com o Arcebispp
de Olinda e Recife, a Comissão
Judiciária admitiu a hipótese
do crime político, mas depois
abandenou-a com base no fa-
to de que o padre Henrique
não tinha atividade politica.
A ALMA DANADA

A conclusão, a seu ver, nào é
definitiva, pois ela indicou no
relatório as pistas para chegar
à real motivação do homici-
dio. Além disso, Dom Hélder
recorda o atentado ao estu-
dante Cândido Pinto e faz li-
gação com o crime de que íoi
vítima o padre. ,Ele diz em seu documento
que na manhã do dia em queCândido íoi baleado, dois se-nhores, cujos nomes poderádivulgar, encontraram-se como investigador Luís Miranda
no escritório de um deles. Na
ocasião, o investigador disse
que "alma danada" da agita-
ção estudantil era Cândido, decuja caça estava encarregado.

Ante a indagação sobre quetipo de caça, pois havia dúvi-das, o investigador explicou
que se tratava de outro tipo decaça.

Com base nesta conversa, D.
Hélder Câmara indaga no do-
cumento qual a razão de o in-
vestigador Luis Miranda não
ser convidado a explicar "a co-
incidência gravíssima entre o
anúncio da caça íeita a pes-
soas de todo responsáveis, e a
caça trágica de que foi vitima
o estudante Cândido."

Mais adiante D. Hélder Cá-
mara pergunta se as autorida-
des competentes conhecem o
depolmçnto da SenhorltaRiso-
leta Cavalcanti Pereira de Sou-
sa,' que esteve na casa de Cân-
dido poucos antes de o estu-
dante ser baleado.

— É sabido — diz D. Hélder
— que no dia mesmo do aten-
tado de que íoi vítima, recebeu,
pelo telefone, a ameaça de que
não chegaria integro em casa,
pois "ao menos uma perna
deixaria na rua."

O Arcebispo lembra em se-
guida as ameaças, também
pelo telefone, ao padre Henri-
que Pereira Neto e o atentado
ao Juvenato D. Vital, bem como
as incursões do CCC nas uni-
versidades.

Noutro tópico mostra que o
suspeito principal de participa-
ção no assassinato do padre
Henrique, Rogério Nascimento,
íoi libertado sem que seu de-
poimento íôsse tomado portêr-
mo, e que autoridades policiais
ouviram o depoimento do en-
íermeiro Ives Siqueira sobre o
crime, mas não enviaram à
Comissão Judiciária a gravação
obtida.
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Aparentemente calmo, Garrincha narrou ao juiz áaf versão sobre o desastre de automóvel na Via Dutra

Ladrão que roubou títulos
da Eletrobrás é preso em
Benfica e aponta cúmplice

Preso ontem, quando saía da Cooperativa Cen-trai dos Produtores de Leite, erh Benfica — depoisde roubar NCrS 50 mil em títulos da Eletrobrás —Marco Aurélio Bernard Machado (solteiro 18 anosRua Silveira Martins, 18, ap. 901) apontou o ex-contabilista daquela empresa, Altair Moreira Redon
(casado, 31 anos, Rua Cândido Mendes, 148), comoautor intelectual do roubo.

Para consumar o delito, Marco Aurélio, depoisde examinar detalhadamente uma planta dos escri-tonos da CCPL, para lá se dirigiu na tarde de se-
gunda-feira, permanecendo oculto. À noite, vasculhouo escritório e roubou numerosos títulos, no valor deNCrS 4 mil cada, e, ao amanhecer, tentou fugirmas foi surpreendido pelos guardas João BatistaMagalhães, Domingos Augusto Cruz e Jorge Rodri-
gues dos Santos.

Sargento obriga motorista
a pagar lavagem da farda
que ônibus sujara de lama

Niterói (Sucursal) _ o sargento da MarinhaErmmio Borges da Silva resolveu ontem, a seu mo-do, um problema que aflige muitos pedestres: cobroudo motorista a lavagem da farda que o ônibus suja-ra de lama.
O ônibus (chapa'RJ 9-02-05) trafegava pela RuaRiodades, no Fonseca, dirigido por Adálton MarinsFreitas, que deu o azar de passar numa vala e jo-gar lama no uniforme branco do militar, que se diri-

gia pára sua unidade. O sargento seguiu o ônibus emcarro particular, prendeu o motorista e levou-o ao3.° DP, onde na presença do comissário e dos passa-geiros exigiu o pagamento da lavagem da farda. Omotorista foi solto, em seguida, afirmando que vaiexigir da empresa seus NCr$ 5,00.
DESASTRE

FUGA E PRISÃO

Ante a presença dos poli-ciais, o ladrão fugiu e pulou
para a marquisa de um edifí-
cio próximo, mas íoi persegui-
do e agarrado, sendo levado
para a 17.» Delegacia Distrital.
Apontou então seu amigo Al-
tair Moreira como autor inte-
lectual do plano.

Procurado em casa, Altair
foi preso ¦_¦ leoníBssàu. cühlah-
do que fizera tudo por vingan-
ça, pois fora dispensado da
firma por má conduta, envol-
vendo-se então com a policia.
No momento de sua prisão, o
ex-contabilista mostrou-se sur-
preendido, uma vez que aguar-
dava seu cúmplice, e chegou
a polícia.

Salvador (Sucursal) — Três
mortos — dois deles ainda não
identificados — e trinta feri-
dos foi o saldo do desastre que
ocorreu ontem de manhã no
Km 10 da rodovia Salvador—
Feira de Santana, quando se
checaram um ônibus d um ca-
minhão (carreta).

O ônibus, da Breda Turismo,
procedia de São Francisco do
Conde com destino a Salvador.
O motorista Antônio Gomes
Santas, que fraturou a bacia,
disse que o veículo perdeu os
freios, invadindo a pista con-
traria, o caminhão, da Esso,
era dirigido por Euclides Mo-
reira Maciel, que morreu na
hora, entre os ferros retorcidos
da cabina.

Comerciante em Caxias é
encontrado morto no quarto
com o rosto massacrado

Niterói (Sucursal) — O comerciante AntônioBernardo de Magalhães (60 anos) foi encontradomorto na manhã de ontem, em um quarto de suaresidência na Rua 14 de Julho. 179, bairro JardimGuanabara, em Duque de Caxias, com o rosto mas-sacrado. O comerciante foi encontrado por seu filhoJosé Luís Magalhães.
Suspeita de participação no crime, foi presa porpoliciais da delegacia de Caxias, a doméstica ElvinaRosário, residente no número 186, da mesma ruaAs suspeitas principais recaem sobre seu genro omotorista Antônio Alves da Rocha, que está desa-

parecido.
VINGANÇA

A hipótese formularia até
agora para o crime é a de vin-
gança. Antônio Alves da Ro-
cha teria matado o comer-
ciante a mando de sua sogra,
ex-amante da vitima, que, no
último domingo, depois de ver
frustradas suas tentativas de
reconciliação, aplicara-lhe uma
surra e quebrara alguns móveis

de sua casa. Separado de sua
mulher, Maria Esperança Li-
ma, residente na Rua São Jo-
sá, 570, apto. 203, na Vila São
Luis. em Caxias, o comercian-
tes vivia em brigas constantes
com sua ex-amante. Estane-
gou participação no crime, in-
elusive a queixa que registrara
na Delegacia de Caxias, do-
mingo, logo a_:ós o espanca-
mento que sofrerá.

ROSAABIGAIL RIBEIRO SANTA
(BIGÁ)

(FALECIMENTO)

JL Raul Lopes Ribeiro, filhos, noras e nefos, Osmar Mar-
¦ quês da Rocha, senhora, filhas e genro, Juraci Ribeiro,

cumprem o doloroso dever de participar o falecimento dé
sua querida irmã, cunhada e tia, BIGÁ e convidam os paren-
tes e amigos para o seu sepultamento que se realizará hoje,
Quarta-Feira, dia 3, às 12,00 horas, saindo o féretro da Ca-
pela Real Grandeza para o Cemitério de São João Batista.

Ladi

COMANDANTE

ALDEMAR DE CASTRO MAGALHÃES
(5.° ANIVERSÁRIO)

+ 
Hellyette Chaves de Castro Magalhães, Lilianne e es-
poso, Alberto e Guilherme de Castro Magalhãesiazem

celebrar missa amanhã, quinta-feira, dia 4, às 10 horas, na
Igreja de Santa Terezinha, no Túnel Nôvo.

x>es usam
narcótico
em assalto

Os policiais da 12.* Delega-
cia Distrital ainda não identi-
ficaram os três homens que
usaram narcótico para assai-
tar o motorista Dilque Pereira
Reboledo, que íoi encontrado,
na madrugada de ontem, des-
maiado em seu táxi, perto do
Beco da Fome, na Avenida Pra-
do Júnior.

Depois de medicado no Mi-
guel Couto, Dilque contou na
12." DD que os assaltantes
apanharam o táxi na Avenida
N. S. de Copacabana, na nl-
tura do Posto 6. Quando che-
garam à Prado Júnior, empu-
nharam revólveres para inti-
midar o motorista, que, ao ten-
tar reagir, íoi imobilizado por
um lenço encharcado de narcó-
tico. Os ladrões levaram NCr$
40,00.

Garrincha depõe em Meriti
sobre o desastre em que
morreu mãe de Elsa Soares

Niterói (Sucursal) — Garrincha e o motorista
Benedito Fará Sales foram interrogados ontem em
São João de Meriti, dando prosseguimento ao pro-cesso do acidente que os envolveu e resultou na mor-
te de Dona Rosaria Maria Gomes, mãe da cantora
Elsa Soares.

O desastre aconteceu no dia 13 de abril, às 20
horas, no quilômetro 4 da Rodovia Presidente Dutra.
Por causa dête, o bicampeão mundial de futebol é
acusado de homicídio culposo, assim como o moto-
rista do caminhão. Caso ambos sejam réus primários,mesmo que condenados, poderão ser beneficiados com
o sursis. Para isso, eles terão de provar que foram
absolvidos em acidentes que sofreram anterior-
mente. :'¦"- —
DECLARAÇÕES

— O Sr. sabia que estava
denunciado por um acidente
de automóvel que causou a
morte de uma pessoa*? — Ante
a respesta afirmativa o juiz
Orlando Caldelas pediu ao ei-
dadãp Manuel 'dos Santos querelatas'-;, o desastre.
« Aparontemente despreocupa-
do.' mas fumando bastante,
Garrincha disse que naquela
data fera visitar uma filha em
Pau Grande. "Na volta pas-sei por Édem, para ver alguns
parentes, e de lá vim direto
para o Rio, passando pela Ro-
dovia Rio—São Paulo, onde, na
altura do Posto Rodoviário, um
caminhão saiu do acostamento,
interceptando a pista e provo-
cando o acidente, depois que

tentei desviar de um ônibus."
Éle afirmou que não dèsèriyol-
via alta velocidade quando se
chocou contra a traseira tio
caminhão, mas no processo é
acusado de correr a mais de
80 quilômetros por hora, o má-
ximo permitido.

No seu depoimento, o Sr. Be-
nedito Sales disse que Garrin-
cha devia estar em alta velo-
cidade e com os faróis apaga-
dos. "pois caso contrário eu o
teria visto." As declarações do
motorista foram em parte se-
melliantes ás do jogador, qua
provocou o congestionamento
do tráfego em São João ds
Meriti, pois para onde ia uma
multidão de populares o acom-
panhava, querendo saber da
sua vida c carreira.

Delegado fluminense é um
dos chefes do Esquadrão da
Morte no Espírito Santo

Niterói (Sucursal) — Um dos principais acusa,
dos no inquérito do Esquadrão da Morte capixaba— Sebastião Gualtemar Soares — é delegado-subs-
tituto da polícia fluminense e foi expulso pela po-
pulação de Santo Antônio de Pádua, em 1967, após
uma arruaça na cidade.

O delegado, desde a época do incidente em Pá-
dua, estava à disposição da Secretaria de Segurança
do Espírito Santo, onde servia como delegado de se-
gurança .pessoal de Vitória, c: /virmc consta de sua
ficha pessoal na Divisão de Acministração da SSP
fluminense.

Ao Milsoroso São
luâis Tadeu

Of coração, ARMINDA ,-igrstlccc
â cirande" oraça recebidi.

A EXPULSÃO

O incidente em Santo Antò-
nio de Pádua ocorreu em agó.s-
to de 1967, no interior do Bar
Tio Patinhas, onde estava o
delegado, na hora da chegada
de um ônibus interestadual.
Gualtemar Soares desenten-
cleu-sò com um dos passageiros,
que ali faziam lanche, passan-do a agredi-lo. Em seguida,
abandonou o bar, já persegui-do.

O delegado acabou por se re.
fugiar na Prefeitura, pressen-
tindo, inclusive, que poderia ser
linchado pela população pois
às pessoas do bar que assisti-
ram à agressão juntaram-se
outras. O prefeito da cidade íoi
quem providenciou sua remo-
cão do município, onde nunca
mais voltou. Ê delegado de car-
reira nos quadros policiais flu-
minenses.

INQUÉRITO

As sindicâncias para apurar
as atividades do esquadrão da
morte fluminense, que se pro-cessam há quase um ano na
Corregedoria de Polícia, estão
praticamente paralisadas, cn-
quanto a Superintendência de
Policia Civil aguarda resposta
a um oficio a todas as delega,
cias, pedindo uma relação des
crimes, cujos cadáveres nào
haviam sido identificados.

Ao volumoso inquérito da
Ccrregedoria — que tem mui--tos recortes de jornais — fo-
ram juntados, recentemente, os
depoimentos de três policiais
qr.e respondem pela morte de
um cas.il na justiça criminal
de São Gonçalo. Mas as sincii-
canelas, de acordo com as in-
formações disponíveis, "pres-
scg.icm sigilesamente."

Há dois meses, por convoca-
ção do secretário de Segurança

Pública, General Sícu.o Rodri-
gues Perlingciro, 15 delegados
de policia — principalmente da
Baixada Fluminense — estive-
ram numa reunião, quando foi
traçado um esquema (também
mantido em sigilo) para pre-venir e extinguir, se possível,
os crimes de autoria incerta.

A aplicação do esquema ca-
beria a cada delegado, na sua
área de jurisdição, e desde a
realização da reunião dimi-
nuiu, sensivelmente, o número
de cadáveres abandonados ao
longo de rodovias de pouca cir-
culação. O número deles, nos
últimos dois anos, girou em
torno de 200. o que a políciaatribuiu a briga entre margi-
nais.

NA JUSTIÇA

Na Ia. Vara Criminal de São
Gonçalo estão sendo sumaria-
dos o investigador Morvan Lo-
pjs Cordeiro, o guardaVcivUJuslino Silva e o motorista Ai-
cébiades Nazàriò dos Santos,
acusados pela morte de um c.\,
sal — Naíanacl Ferreira e Re-
gina Valadares — em abril úl-
timo. Em seus depoimentes. os
tres vêm acusando outros po-liciais de outros crimes.

Mas a Delegacia de Homici-
dios já apurou que Morvan e
Justino também podem ser
acusados de suborno. A poli.cia levantou, com provas teste-
munhais. que os dois entrega-
ram o preso José Augusto Ca-
tarino, o Zé Navalhada, porNCr$ 200,00 a uma família pa-ra vingança. A policl» _t6
concluiu, alnd&, u bwtttlvny
ções em torno <___*, wont tt.contador Diamantino ___••__, fa*tem como uni do* mspeltot •investigador Vitor VldüT» M»-
cato.

X
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i Desrespeito Marinha faz Dom Hélder discorda da
Comissão judiciária sobre
crime do padre Henrique

carcerário
vai ao STM

sumario

O juiz Hclmo de Azevedo
Susscklnd, div 2a. Auditoria da
Marinha, vai representar junto
no Superior Tribunal Militar
centra a autoridade coa.cra
que mantém pr...o o engenhei-

j ro íisrael Blo.li, cm drsres-
( peito á determina ção daquele
i magistrado, que mandou liber-
; tar o acusado.

O engenheiro obteve direito
; íl liberdade através de recurso' a que o STM dcii provimento,
[ por unanimidade, revogando a' 

prisão preventiva aprovada po-
lo Conselho Permanente cie
Justiça daquela Auditoria. A
de.isáo do STM foi ccm.n|.?a-
da á autoridade competente.
O juiz Helnio Susèekind cum-
priu a determinação legal, mas
a autoridade carcerária, embò-
ra já tenha recebido o alvará
de soltura, mantém o enge-
nheiro sob custódia.

O Sr. Israel Bloch foi indi-
ciadü i.um IPM instaurado pa-

: ra apurar atividades subversi-
! vas, mas o promotor não o de-

nunciou, por não encontrar
¦ centra o engenheiro qualgu<y'

culpa formada ou processo

Ao Milagroso São
hans Tadeu

De coração, ARMINDA agradece

a grande graça recebida.

angueia
O Conselho, Permanente da

Justiça da la. Auditoria tia
Marinha iniciará hoje, -ás 13h,
o sumário de ^cu'pa do e_-
Dc;.',.:ndo Caries Marighela,
do ex-sárgoiitò João Lucas Al-
ves (já fale.ido), do estudan.
le Paulo César Monteiro Bi.-
zerrà, do c.igcnheiro-agróno .10
José Roberto Monteiro c do ex-
Sargento José Mendes de Sá
Roriz.

Secundo consta dos autos do
inquérito,' os acusados pos-
suiam grande quantidade de
armais, medicamentos, unifor-
mes cias Forças Armadas e bo-
letlns de propaganda subversi-
va. O material seria emprega-
do para assaltar bancos em' di-
versos pontos do pais. No dia
8 de novembro de 1968, o car-
ro-pagador do IPEG foi assai-
tado em Bento Ribeiro, sendo o
fato atribuído ao grupo lidera-
do por Marighela.

ACUSAÇÃO

O promotor José Manes Lei-
tão aponta os acusados como
responsáveis, direta e indireta-
mente, por vários assaltos, en-
cpiadrando-os' nos Artigos 23,
25 e 41 da nova Lei de Sega-
rança Nacional. Como teste-
munhas de acusação, foram
arrolados Genésio Bezerra, José
Carlos Neto, Geraldo Leite e
Reno Granado.

Recife (Sucursal) — Em documento dirigido
"aos homens de boa vontade", o Arcebispo D.' Hélder
Câmara apela para que ajudem a elucidar o crime de
que foi vítima o padre Antônio Henrique Pereira Ne-
to, de modo que o suspeito Rogério Nascimento e os
co-autores, possíveis mandantes ou mandatários não
venham a ficar impunes.

Lembra D. Hélder discordar do trabalho da Co-
missão Judiciária, que apontou Rogério Nascimento
como principal suspeito e não descobriu indícios cia-
ros' de crime político. Argumenta o Arcebispo que a
circunstância de o sacerdote não ser político-partidá-
rio não prova que êle não tivesse sido vítima de ex-
tremistas.

AVISOS RELIGIOSOS

ADALBERTO GUIMARÃES JATAHY
(MISSA DE 7.° DIA)

A Caixa de Assistência dos Advogados do
Estado da Guanabara e Mútua da Família
Forense do Estado da Guanabara, convidam

os parentes, amigos e colegas do DR. ADALBERTO |
GUIMARÃES JATAHY, seu ex-Diretor, para a missa

que será celebrada, em sufrágio de sua boníssima
alma; sexta-feira, dia 5, às 11,30 horas, na Igreja
da Candelária.

CONEGO"JOAQUIM ANTÔNIO DE

DISCORDÂNCIA
Dom Hélder discorda da Co-

missão Judiciária e sustenta
que o trabalho de conscienti-
zaçáo do padre Henrique não
omitia o aspecto da formação
política. Esclarece que o crime
poderia "pretender amedrontar
e fazer recuar os que se mos-
tram decididos a exigir mu-
danças de estruturas."

De acordo com o Arcebispo
dc Olinda e Recife, a Comissão
Judiciária admitiu a hipótese
do crime político, mas depois
abandonou-a com base no fa-
to de que o padre Henrique
não tinha atividade política.
A ALMA DANADA

A conclusão, a seu ver, não é
definitiva, pois ela indicou no
relatório as pistas para chegar
à- real motivação do homici-
dio. Além disso, Doin Hélder
recorda o atentado ao estu-
dante Cândido Pinto e faz li-
gação com o crime de que foi
vitima o padre.

Êle diz em seu documento
que na manhã do dia em que
Cândido foi baleado, dois se-
nheres, cujos nomes poderá
divulgar, encontraram-se com
o investigador Luís Miranda
no 'escritório de um deles. Na
ocasião, o investigador disse
que "alma danada" da agita-
ção estudantil era Cândido, de
cuja caça estava encarregado.

Ante a indagação sobre quetipo dc caça, pois havia dúvi-
das, o investigador explicou
que se tratava de outro tipo de
caça.

Gilberto Sampaio e Senhora, participam o faleci-
mento do Cônego Joaquim Antônio de Carvalho
Batalha, e convidam seus amigos para o funeral
às 10,30 horas em Maricá — E. Rio.

DR. FRANCISCO H1DEAAI NAKANO
(FALECIMENTO)

A família do DR. FRANCISCO HIDEAAI
NAKANO, cumpre o doloroso dever de
comunicar o seu falecimento e convida

amigos e.clientes, para o velório na Capela
Real Grandeza n.° 6, até as 10,00 horas, de
hoje dia 3, saindo o féretro para o Cemitério
de Itaguai Estado do Rio, onde será sepultado
às 16,30 horas. (P

DR. JORGE DE ALMEIDA FRAGA
(AGRADECIMENTO)

Sua família profundamente sensibilizada e
na impossibilidade de agradecer -pessoal-
mente a todos os parentes e amigos que se

.. solidarizaram com a perda de seu querido JORGE,
quer comparecendo ao sepultamento e às Missas de
7.° e 30.° dia, quer enviando flores, coroas ou tele-

. gramas de pesar, vem, por este meio, testemunhar
. sua profunda gratidão.

Wm

(MISSA DE 7.° DIA)

SEMP — Rádio e Televisão S.A.,
agradece comovida as manifesta-

ções de pesar e convida para a
missa de 7.° dia que manda celebrar

no dia 4, às 10,301., na Igreja de N.a SY
do Carmo, à Rua 1.° de Março, pelo des-
canso da alma de seu colaborador ERVI-

NO MUELLER.

MANOEL DA SILVA PEREIRA
(MISSA DE 7,° DIA)

A família de MANOEL DA SILVA PE-

REIRA convida parentes e amigos para
missa em sufrágio de sua alma, a ser

celebrada, dia 4, às 9,30h na Igreja N. S. da

Aparecida, . Rua Aristides Caire.

Com base nesta conversa, D.
Hélder Câmara indaga no do-
cumento qual a razão de o in-
vestigador Luis Miranda não
ser convidado a explicar "aco-
incidência gravíssima entre o
anúncio da caça íeita a pes-
soas de todo responsáveis, e a
caça trágica de que foi vitima
o estudante Cândido."

Mais adiante D. Hélder Ca-
mara pergunta se as autorida-
des competentes conhecem o
depoimento da Senhorita Riso-
leta Cavalcanti Pereira de Sou-
sa, que esteve na casa dc Cân-
dido poucos antes de o estu-
dante ser baleado.

— É sabido — diz D. Hélder
— que no dia mesmo do aten-
tado de que íol vitima, recebeu,
pelo telefone, a ameaça de que
não chegaria íntegro em casa,
pois "ao menos uma jlerna
deixaria na rua."

O Arcebispo lembra em se-
guida as ameaças, também
pelo telefone, ao padre Henri-
que Pereira Neto e o atentado
ao Juvenato D. Vital, bem como
as incursões do CCC nas uni-
versidades.

Noutro tópico mostra que o
suspeito principal de participa-
ção no assassinato do padre
Henrique, Rogério Nascimento,
foi libertado sem que seu de.-
poimento fôsse tomado por tèr-
mo. e que autoridades policieis
ouviram o depoimento do en-
fermeiro Ivcs Siqueira sôbre o
crime, mas não enviaram ã
Comissão Judiciária a gravação
obtida. '

Ç viga motoristaSargento
a pagar lavagem da farda
que ônibus sujara de lama

Niterói (Sucursal) — O sargento da Marinha,
Ermínio Borges da Silva resolveu ontem, a seu mo-
do, um problema que aflige muitos pedestres: cobrou ,do motorista a lavagem da farda que o ônibus suja-
ra de lama.

O ônibus (chapa RJ 9-02-05) trafegava pela Rua
Riodades, no Fonseca, dirigido por Adálton Marins
Freitas, que deu o azar de passar numa vala e jo-
gar lama no uniforme branco do militar, que se diri-
gia para sua unidade. O sargento seguiu o ônibus em
carro particular, prendeu o motorista e levou-o ao
3.° DP, onde na presença do comissário e dos passa-
geiros exigiu o pagamento da lavagem da farda. O
motorista íoi solto em seguida, afirmando que vai
exigir da empresa seus NCrS 5,00.
DESASTRE

Salvador (SuSürsalj —- Três
mortos — deis délcs ainda não
identificados — c trinta feri-
dos foi o saldo do desastre que
ocorreu ontem de manhã no
Km 10 ria rodovia Salvador—
Feira, de Santana, quando se
checaram um ônibus c um ca-
minliãò (carreta).

NA JUSTIÇA
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Aparentemente calmo, Garrincha narrou ao juiz sua versão sôbre o áesastre ãe automóvel na Via Dutra

Ladrão que roubou títulos
da Eletrobrás é preso em
Benficá e aponta cúmplice

Preso ontem, quando saía da Cooperativa Cen-
trai dos Produtores de Leite, em Benfica — depois
de roubar NCrS 50 mil em títulos da Eletrobrás —
Marco Aurélio Bernard Machado (solteiro, 18 anos,
Rua Silveira Martins, 18, ap. 901) apontou o ex-
contabilista daquela empresa, Altair Moreira Redon
(casado, 31 anos, Rua Cândido Mendes, 148), como
autor intelectual do roubo.

Para consumar o delito, Marco Aurélio, depois
de examinar detalhadamente uma planta dos escri-
tórios da CCPL, para lá se dirigiu na tarde de se-
gunda-feira, permanecendo oculto. À noite, vasculhou
o escritório e roubou numerosos títulos, no valor de
NCrS 4 mil cada, e, ao amanhecer, tentou fugir,
mas foi surpreendido pelos guardas João Batista
Magalhães, Domingos Augusto Cruz e Jorge Rcdri-
gúes dos Santos.

Garrincha depõe em Meriti
sôbre o desastre em que
morreu mãe de Elsa Soares

FUGA E PRISÃO

Ante a presença dos poli-
ciais, o ladrão fugiu e /pulou
pára a marquísa de um edifí-
cio próximo, mas foi persegui-
do c agarrado, sendo levado
para a 17." Delegacia Distrital.
Apontou então seu amigo Al-
lair I^Ioreira como autor inte-
le.tual do plano.

Procurado, em casa, Altair
foi preso e confessou, contan-
do que fizera tudo por vingan-
ça, pois' fora dispensado ria
firma por má conduta, envol-
vendo-se então com. a polícia.
No momento de sua prisão, o
ex-contabilista mostrou-se sur-
preendido, uma vez que aguar-
clava seu cúmplice, e chegou
a policia.

Niterói (Sucursal) — Garrincha e o motorista
Benedito Fará Sales foram interrogados ontem -em
São João de Meriti, dando prosseguimento ao pro-
cesso do acidente que os envolveu e resultou na mor-
te de Dona Rosaria Maria Gomes, mãe da cantora
Elsa Soares.

O desastre aconteceu no dia. 13 de abril, às 20
heras, no quilômetro 4 da Rodovia Presidente Dutra.
Per causa dele, o bicampeão mundial de futebol é
acusado de homicídio culposo, assim como o moto-
rista do caminhão. Caso ambos sejam réus primários,
mesmo que condenados, poderão ser beneficiados com
o siirsis. Para isso, eles terão de provar que foram
absolvidos cm acidentes que sofreram anterior--
mente.
ÍÍ-SCIÍÀRÀÇÕES

Comerciante em haxias e
encontrado morto no quarto
com o rosto massacrado

Niterói (Sucursal) — O comerciante Antônio
Bernardo de Magalhães (CO anos) foi encontrado
morto na manhã de ontem, em um quarto de sua
residência na Rua 14 de Julho. 179, bairro Jardim
Guanabara, em Duque de Caxias, com o resto mas-
sacrado. O comerciante foi encontrado por seu filho
José Luís Magalhães.

Suspeita de participação no evime, foi presa por

— O Sr. sabia que criava
denun.iado por um acidente
de automóvel que causou a
morte de uma pessoa? — Ante
a re.pcsta afirmativa o juiz
Orlando Caldelas pediu ao ci-
dadão Manuel des Santcs que
relatas': o desastre.

Aparentemente despreocupa-
do, mas fumando bastante,
Garrincha disse que naquela
data fera visitar uma filha em
Pau Grande. "Na volta pas-
sei por Édem, para ver alguns
parentes, e de lá vim direto
para o Rio, passando pela Ro-
davia Rio—Sio Paulo, onde, na
altura do Pcsto Rodoviário, um
caminhão saiu do acostamento,
interceptando a pista e prev o-
cando o acicbnle, depois que

t.ntei desviar de um ônibus."
l_;e afirmou que não descnvcl-
via alfa velocidade quando se
checou contra a traseira cio
caminhão, mas no prceessa é
acusado de correr a mais de
80 quil.metrcs por hera, o má-
ximo permitido.

No seu depoimento, o Sr. Be-
nedito Sales disse que Garrin-
cha devia estar em alta v. j-
cidade e cem os faróis apaga-
dos, "pois caso contrário eu o
teria visto." As declarações do
motorista foram em parte se-
melhantcs às do jogador, que
provocou o ccny.stionamento
do tráfego em São João de
Meriti, pcis para onde ia uma
multidão de populares o .acom-
panhava, querendo saber da
sua vida c carreira.

egado lutnniense e um
_.usjjt'i.ii ue paiu(_ip,-t_..o no crime, íoi pre?a por 
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policiais cia delegacia de Caxias, a doméstica Elvina (°OS CÍieiCS (IO MiSúUüiíl'ÜO ,f<XRosário, residente no número 1S6, da mesma rua. __ J,?,

O ônibus, dn BredH Turismo,
procedia de São Francisco do
Conde com destino a Salvador.
O motorista Antônio Gomes
S;'.ntos, que fraturou a bacia,
disse que o veiculo perdeu os
freios., invadindo a pista con-
traria, o caminhão, da Esso,
era dirigido por Eustides Mo-
reira Maciel, que morreu na
hora, entre os ferros retòrcl„_s
cia cabina.

As suspeitas principais recaem sobre seu genro, o
motorista Antônio Alves da Rocha, que está desa-
parecido.
VINGANÇA

A hipótese formulada ate
agora para o crime é a de viu-
gança. Antônio Alves da Ro-
cha teria matado o comer-
ciãnté a mando de sua sojra,
ex-amante da' vítima, que, no
ultimo domingo, depois de ver
frustradas suas tentativas dc
re.cneíliação. aplicara-lhe uma
surra c quebrara alguns móveis

de sua casa. Separado de sua
mulher, Maria Esperança Li-
ma, reíiclente na Rua São Jo-
sé, 570, apto. -03, :ia Vila São
Luis, em Caxias, o comercian-
tes vivia em brigas constantes
com sua ex-amante. Es:a ne-
goü participação no crime, in-
clusivc a queixa eme registrara
na Delegacia de Caxias, do-
minjo, logo aoós o espanca-
mento que sofrerá.

ÂuluFI
-lu..

Pt-R-PIDO C A KIT A DfiCAi-.dlII_U Mi.!/, wòk
(BIGÁ)

L.

(FAlEC.MEr.tGJ
Raul Lopes Ribeiro, filhos, noras e netos, Osmar Mar-
ques da Rocha, senhora, filhas e genro, Juraci Ribeiro,

cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do
sua querida irmã, cunhada e tia, BIGÁ e convidam os paren
tes e amigos para o seu sepultamento que se realizará hoje,
Quarta-Feira, dia 3, às 12,00 horas, saindo o féretro da Ca-
pela Real Grandeza para o Cemitério de São João Batista.

Lad

MAGALHÃES
COMANDANTE

ALDEMAR DE CASTRO
(5.° ANIVERSÁRIO)

yjy 
Hellyette Chaves de Castro Magalhães, Lilianne e c:-"I 
poso, Alberto e Guilherme de Castro Magalhães fazer,.

celebrar missa amanhã, quinta-feira, dia 4, às 10 horas, na
Igreja de Santa Terezinha, no Túnel Novo.

roes usam
narcótico
em assalto

Os policiais da 12." Delega-
cia Di.trita! ainda não idsnti-
ftóaram os três homens que
usaram narcótico para ctssal-
tar o motorista Dilque '¦ Pereira
Rcbolecio, que foi encontrado,
na madrugada de ontem, des-
m.iiado enr seu táxi, perto do
Eeco da Fome, na Avenida Pra-
do jüniòr'.

JDepois de medicado no Mi-
guel Couto. Dilque contou ho,
12." DD que os assaltantes
apanharam o táxi na Avenida
N. S. de Ce>!...cabana, na oi-
tura do Posto (i. Quando che-
garam à Pr:;do Júnior, empu-
nlv.ram revólveres para inti-
midar o motorista, que, ao ten-
tar reagir, foi imobilizado por
um lenço cem narcótico.

Mãe morre no
4° suicídio

da filha
São Paulo (SÚcÚiYji — Rit'

Araújo Pinto, de 34 anos, quo
já havia tintado o sui.idio trê_
vezes, pulou ontem do 5." an-
_aí do edifício onde residia,
mas está fora de yerigo. Quem
morreu foi sua,mãe: scíreu um
co:..,p..o ao ver a filha banha-
cki oe sangue, na calçada.

Segundo o delegado do 3."
Distrito Policial. Rita Arou.
sofreu ira.ura das duas Der-
nxs, e conseguiu se aíi-ar pela
janela burlando a vigilância
ria mãe: fingiu que ia ao ba-
nheiro c se dirigiu para a _>a-
la, de onde pulou.

orle no Espírito Santo
Niterói (Sucursal) — Um dos principais acusa-

dos no inquérito do Esquadrão da Morte capixaba
— Sebastião Gualtemar Soares — é delegado-subs-
tituto da polícia fluminense e íoi expulso pela po-
pulação de Santo Antônio de Pádua, em 1967, após
uma arruaça na cidade.

O delegado, desde a época do incidente em Pá-
dua, estava à disposição da Secretaria de Segurança
do Espírito Santo, onde servia como delegado de se-
gurança pessoal de Vitória, conforme consta* de sua
ficha pessoal na Divisão de Administração da SSP
fluminense.
A EXPULSÃO

O incidente em Santo Antõ-
nio rie Pádua ocorreu em àgòs-
to de 1967, no interior do Bar
Tio Patinhas, onde estava o
delegado, na hora da chegada
de um ônibus interestadual.
Gualtemar Soares desenten-
deu-se com um dos pa?sageircs,
que ali faziam lanche, passe.n-
rio a agredi-lo. Em ' seguicl.
abandonou o bar, já persegui
do.

O delegado acabou por se re
fugiar na Prefeitura, pressen-
tinrio. inclusive, que poderia se:
linchado pela popul.ção pois'
às pessoas rio bar que assisti-
ram à agressão juntaram-se
outras. O prefeito ria cidade íoi
quem providenciou sua remo-
ção do município, onde nunca
mais voltou. É delegado de car-
reira nos quadros policiais flr
minenses.

INQUÉRITO

As sindicâncias para apui...
as atividades do esquadrão da
morte fluminense, que se pro-
cessam há quase um ano na
Corregedoria de Policia, estr
praticamente paralisadas, en-
quanto a Superintendência dc
Policia Civil aguarda resposi.
a um ofício a todas as delega,
cias, pedindo uma relação do*
.rimes, cujos cadáveres não
haviam sido identificados.

Ao volumoso inquérito d.
Corregedoria — que tem mui-
tos recortes de jornais — fo-
ram juntados, recentemente, os
depoimentos de três policiais
que respondem pela morte dc

ni casal na justiça criminal
de São Gonçálo. Mas as sindi-
cânsias, de acordo cem as in-
formações disponíveis, "prós-
s_g_,em sigilcsamente."

Há dois meses, por convoca-
ção do secretário de Segurança

Pública. General Sicu'o Rodrl-
gues Pcrllhgeiro; 15 delega.-.
dt' policia — princ;pa!mcnte da
Baixada Fluminense — estiv:--
ram numa reunião, quando foi
traçado um esquema (também
mantido em sigilo) para pre-
venir e extinguir, se possivel,
is crimes de autoria incerta.

A aplicação rio esquema ca-
beria a cada delegado, na sua
área de jurisdição, e de.de a
realização da reunião dimi-
nuiu, sensivelmente, o número
de cadáveres abandonados ao
longo dc rodovias de pouca cir-
culação. O número dêlcs, nos
ultimes dois anos. girou em
torno de 2C0. o que a policia
atribuiu a briga entre margi-
nais.

XA JUSTIÇA

Na la. Vara Criminal de São
lonçalo estão sendo sumaria-

Jos o investigador Morvau Lo-•es Cordeiro, o guarda-civil
Justino Silva c o motorista Al-
cebiades Nazário dos Sa .tos,
acusados pela morte de um ca-
sal'— Natanael Ferreira e Re-
,'ina Valadares — em abril úl-
timo. Em seus depoimentes. os
três vêm acusando outros po-
liciais de outros crimes.

Mas a Delegacia de Homici-
dies já apurou que Morvan e
Justino também podem ser
acusados de suborno. A poli-
cia levantou, com provas teste-
munhais, que os dois entrega-
ram o preso José Augusto Ca-
tarinO, o Zé Navalhada, por
NCrS 200,00 a uma familia pa-
ra vingança. A polícia não
concluiu, ainda, as investiga-
ções em torno da morte do
contador Diamantino Leal, que
tem como um dos suspeitos o
investigador Vítor Vidal, o Ma-
caco.

Z98&&~ V
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Executor é cabeça-de-chave
do Grande Prêmio Imprensa
programado para 1500 metros

A realização do GP Brasil nomesmo dia do jogo Brasil e Paraguaifez escola, porque, agora mesmo, osdirigentes do Jóquei Clube ão RioGrande ão Sul estão pleiteanâo a,transferencia ou antecipação ãa var-tiâa entre Internacional e Botafooovaliãa pelo Robertâo, sob a alegação dêque, no mesmo ãia, será áisputaão oGP Protetora âo Turfe, no Hipódro-modo Cristal, e a coincidência de da-tas prejudicará o aspecto financeiroO presidente do Internacional parece'nao concordar com a tese, tanto querecusou a proposta, áe imeãíato, man-tenáo o jogo para domingo.
Locutor de sorte

Foi o locutor ds Turfe, Oscar Va-reãa, que venceu o torneio de palpi-tes patrocinado pela Associação deCronistas ãe Turfe do Rio de Janei-ro, recebendo um isqueiro de ouro, oferecido pelo criaáor e proprietárioA. J. Peixoto ãe Castro Jr.
ct„*0s*res£(-nsávels pelos Principaisstuds áa Gávea prestigiaram a ini-ciativa áa entiãaãe dos jornalistasespecializaãos, e os prêmios foram vi-vãmente disputados por cerca de 100profissionais ãe imprensa.

Solidariedade
Os profissionais cariocas estão li-âeranâo um movimento junto à Co-missão de Corridas para que o órgãocontrolaâor ãe corridas conceda operdão ao treinador José Luís Pedro-sa, suspenso segunda-feira por 30dias, não impedindo a luta pela esta-tistica áa temporada, que está entreo próprio Pedrosa, Antônio Pinto da

J. C. Moraes
Silva c Ernâni ãe Freitas. José Luísmedicou p animai Capricioso com apli-cações de procaina, uma forma âemassagem, 96 horas antes ãa realiza-çao áa corriâa.

Rubens Silva, cuiâanâo âe umaparte áos cavalos âo Haras São Josée Expedictus, ganhou com Guadal-quivir no sétimo páreo áa corriâa âequinta-feira, na carreira em que Allezâeu muito trabalho.

Força de vontade
Oraci Carâoso está empenhadoem recuperar a sua melhor formafísica, para reaparecer em público, naGávea, porque mesmo afastaão âascompetições cerca de 60 ãías, ficouapenas cinco pontos atrás âo atualmer, também gaúcho, Paulo AlvesCarâoso ainda sente algumas âo-res na perna esqueráa, mas está seempenhanáo em exercícios âiârlospara recuperar todos os movimentos êlutar pelo titulo âe campeão.

Retorno dos argentinos
„„*+?* Palheiros argentinos queparticiparam áos GPs internacionaisKamen, Tauruâun, Perplejo; HayPorque, Manjreâ, Bambolhn, Zorra
hZVJ, n.aciona}Tharcis, por Sicam-bre e Thais, venáião pelo Stuã Seabrapara servir na reprodução, foram em-barcados ontem, no Aeroporto Inter-nacional áo Galeão, para Buenos Ai-res, com o avião áa Entre Rios áeco-lando aproximadamente às 17h30m.O jóquei Alberto Piá e os treinaâores,estão com o regresso previsto parahoje, pela manhã.

Executor é o cabeça-de-chave do Grande PrêmioImprensa, principal prova da corrida de sábado, em
Í^t££VU?ndo ° JÓ£luei Clube homenagéaSaa entidades de classe e os sindicatosO campo do GP ficou formado, ainda comHappy Heavenly, Jacará, Tirreno, Berro iffiaTbota, Jajim e Xodó Araby. No GP Independência daPatna, marcado para domingo, em 2 mü metros

1.* PÁREO - J3h50m — 1200metros — NCr? 3 500,00 — sindi-eato dos Jornalistas Liberais

SÁBADO

4
6
7
1

57
67
57
57
57
57
57
57

2 000

1—t Jonglause
2 Platéia ;

*-3 Do It  t
41o

3—5 Naimbróziai ", 
'.',

B Sarnvoena
*—7 D»boílié<mla ., ..'-.;

8 Carinl  .,
Z.o PAREÔ _ 141l20m - «,„„„metros — NCr$ 2 500,00 — sindi-

cato dos Jornalistas Profissionais
1—1 Guepaixlo ., ... ..

2 Mntagwto .. ,, ..
3-3 6»vl .. .. .. ..

4 Jocker 
5—5 El Matrero ....

6 -El Capitam .. .. 
'..

t—7 Pó de Arroz .. .." Rellcirlo ,
3» PAREÔ - MliSOm - „„,,„metros - NCrS 4 000,00 — Associa-

çao Brasileira de Imprensa —
Prova Especial
1—li Naclumra ,. .. .. .. io

a Ingênua 3
2-3 Vergine 3

2—2 Happy Heavenly ,
3 Jacará t

3—4 Tiraieno
õ Berro B-Ãgua .,

4—6 Jabotá" Jajim ,
* Xodó Araby ., ,,

6.» PÁREO — 16h25m — 140(1metros — NCr* 4 000,00 — Asso-
ilação de Cronistas Esportivos da

56
56
56
55
35
5S
56

Filho de Robie é a estréia
mais importante da semana
atuando na melhor carreira
M^QD^zesS'lisJanimais ^arão estreando nas reu-ruões de sábado e domingo na Gávea, e na relaçãoaparece o potro Tirreno, por Robie, criação e mu-pnedade do Stud Vale dà Boa Esperançai aue âiásua prrmeira apresentação no Grande PrêS! o Irn^prensa na distancia de 'l 

500 metros, em Xrantocom outros sete parelheiros da safra de 1966
; Constam da relação de estreantes mais novpanimais de três anos destacando-se estornes deGesto, por Silfo. Quignon, por Dernah;|S U-

fSS ^SSmt' JabU> P°r Rieck 0«f Pbr
ÍSÍ* 1H^ter; ! Juruena> Por Zuído. Os treiiíado-res Pau o Morgado, Jorge Burioni, Osvaldo CouUnhoe Celestino Gomes, inscreveram dois estreantes cada

Antônio P. Silva assumiu
liderança da estatística
com a vitória de Esterel
^*^ôni% P/n^° d,a Silva assumiu a liderança daestatística de treinadores, com 45 pontos, com"a vi-tona obtida por intermédio de Esterel, bem condu-zido pelo jóquei J. B. Paulielo, no terceiro páreo dacorrida de segunda-feira à noite
™.;™,v^° ^es' ganhan(.o pouco, ainda mantém opnmeiro posto entre os jóqueis, com 48 vitórias, as-
Ma^°rínPO,1òJ0T'ge-?ínt^e 0raci Card(>so- 48 José
™™fí* o39. e Jo5e 9UÍ?rós> 36. Jorge Bovjk que estácom a sua transferencia acertada para São Pauloocupa a 12.a colocação, com 22 '

53
1300

Guanabara
1—1 Lancelro

'Preferencial .. ,,Jabu .. .. ,, ..2—4 Sol Dourado .. .,Sem
Ci-obel '.".

3—7 Príncipe Mgouto'
a mico
9 DJango ',",

10 Alicerce .. .. „.
4-11 El Plcazo

12 SUcltan .. „ „13 Quignon
14 Tlrteu

M
12
6
7

13
11.
2
1

16
9
4
3

10
s

5S
56
56
56
56
56
56
56
55
56
56
56
56
56

Maus .. ..
S—5 Volncia .." Déa Vinta

6 Glbellne ..
4—7 Amsville .." Kutli K. .,

Panalna ..
4.° PÁREO —

metros — NCr?

58
34
5!)
51
56
55
53
59
55
58

151l20m — 1 000
5 000,00 — Cen-

J.° PAREÔ — 17 horas — 1000metros - NCr. 5 000,00 - Associa-r,ao dos Cronistas de Turfe doRio de Janeiro

¦ 1
9
4
5

10
s

Iro de Cronistas c Esportistas doTurfe
1—l Beabá

2 Corporation ..
2—3 Xaibub '.

4 Mlstcre '
3—5 Xanvé ,

Happy Outlass .'. ... .-,Portogalo 7
4—S Ltbwtln  " 

69 Honcy Boy „ 
"." " 

310Baas y 10
5» PÁREO _ 151,50m - 1300metros - NCr. 10 000,00 - Gran-de Prêmio Imprensa

1-1 Executor  ! 5»

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

1—1 Habom 7
EI Grillo " 62-3 onat, ex-Oílato .. .'. 3Epaulard .... »

3—5 Oqui  
° "'

Caboclo
Expresso .. .. ,".4—8 Velvety ., .."Van

9 Gesto
S.» PAREÔ - 17h35ni

metros — NCrJ 3 500,00
ciacáo dos Repórteres 1cos e Cinematográficos
1—1 Van Araby

Bonitona
Cópia .. ..

2—4 Vllalva .. .. 
'¦*".-''

Plorlza V '

Umbrela .. .,
3—7 Navegodora ..

Peti l_ '
Vai da Valea .'.'

10 Urtlga -¦¦ "
4-M-Oona '

12 Shtrtei .. ,, "
33 Bulícelra .. .'. "
li Reseda .. .. 

"" "" "

56
55
56
56
56
56
56
56
56
56

— 1 200
— Asso-'otográfi-

. 13 57

. G 57

57
57

10 57
11 57

57
57

32 57
14 57

141,20m
2 500,00

1.» PÁREO — 13U50m
uietros — NCr. 4 000,00
3—1 Florontln .. ..

. 2—2 Juplrá .... -.-'¦¦'
3 Outla-W " '

3—4 Crlllcn ....
5 Oh-ls " '

4—<1 Bockford .. ,'," .'.' [7 Aguament» .. .¦.-,"
2." PAREÔ 

metros — NCrí
1—1 Precursor .. ..

Fair Klno .. .
2—3 Suez

. , ,?ífaty '. .'."
3—5 Dom Chico ..

6 Afoito .".'
4—7 AlmablUB "

Harari "
9 Feu du Diable ..' ,

3.o PAREÔ — 14h50m
metros — NCr$ 3 500,00 -

. 1—1 Jlu-Jlteu
Goiano |

Nindtonne ....
a—4 Igno .:•

" Brooklin .. .!'.'/'
5 Caricê ,

3—6 Kimmnaya" Fnransel .. .. .
7 Baiíiuelro .. ,.

4—S Jálio ,',' 
',

... !) Don Henneto .. 
"

" Brlsk Boy '„
*.° PAREÔ — 13l,20m

metros — NCrJ 2 500,00
1—1 (Pctrogard .. ..

Flan  
' '

Fair Diviko .. 
'.'. '.

2—4 Campelro" Nargel .,„.,, 
"

5 Fablco " " '

3—6 Cezanno .. ,, ..
Reprovado .. ,. ., 

*
Belvedere ....

4—9 Rutilo ,. |10 Isnard "
, 31 Xenoso

12 Hué ;; ;
5.» PÁREO _ I5h55m

metros — NCr. 2 000,00
«M Allez

2 Zançratía *? 3 Easamuffln „ .'.*a-4Pichurl .. .. „ .. 
'

- ' " Tanguary ....
«Mecano

DOMINGO

RELAÇÃO

Do It — fem., cast,, S. Pau-
10 (1965), por Overlord e QueFazer — Criação e propriedadedo Haras Pirassummga —
Treinador: Rodolpho Costa.

Dea Vinta — fem., cast., S.Paulo (1963), por Royal Garte
e Keliana — Criação e pro-
priedade do Stud Nicole —
Treinador: Antônio P. Silva.

Portogalo — masc, cast., R.G. Sul (1966), por Arame Can-
dorosa—Criação de Indembur-

go de Lima e Silva e proprie-dade do Stud Verde c Preto —
Treinador: Paulo Morgado.

„?,es}° 
~ maso- cast- Paraná

H966), por Silfo e Vendeuse —
Criação de Luis G. A. Valente
e propriedade de Rômulo Oü-
vieri — Treinador: Celestino
Gomez

Tirreno — masc., cast., R.Janeiro (19C6, por Robie e Pi-
ga.— Criação de Haras Valeda Boa Esperança e proprie-dade do Stud Vale da Boa Es-
perança — Treinador: Osvai-do Coutinho.

Crobel — masc., cast., R GSul (1966), por Etoile d'Or éMagdalen — Criação e proprie-dade de Domingues CrossettiTreinador: Alexandre Cor-reia.
Django — masc, cast., R. G

J3ul (1966), por Imbiry e DonaPaula — Criação do Haras Ita-
pul e propriedade do Stud ATreinador: Darci Cassas.

Quignon — masc, cast., Pa-raná (1966), por Dernah eVoilette - Criação de Luis G.A. Valente e propriedade de

TREINADORES

Vils. Cols.
Rômulo Olivieri — Treinador-
Celestino Gomez.

Príncipe Ligonier — Masc
alazão, S. Paulo (1966), por Li-
gonier e Parahim — Criação daPecuária Anliumas Limitada e
propriedade do Stud Vennissa-
ge — Treinador: Gilberto L.Ferreira.

Jabu — Masc, cast. S. Pau-Io (1966), por Rieck e La Fouil-
leuse — Criação de A. J. Pei-xoto de Castro Jr. e próprio-dade do Stud Vale da Boa Es-
perança — Treinador: Osval-
do Coutinho.

Rutilo — Masc, cast., R gSul (1964), por Sinète e Lais— Criação da Dlretoria-Geral
da Remonta e propriedade doStud Parati — Treinador: Al-varo Rcsa.

Lovelace — Masc, cast., sPaulo, (1963), por Swallow Taii
e Loretta — Criação de Rober-
to e Nelson Seabra e proprie-dade do Stud Seabra — Trei-nador: Artur Araújo.

Onidra — Fem., cast SPaulo, (1966), por Pewter Plat-ter e Cidra — Criação do Ha-ras Sao Luís e propriedade doStud Teresópolis — Treinador-
Paulo Morgado.

Juruiina — Fem., cast., S iPaulo, (1966), por Zuido e Zun-
ga — Criação de A. J. Peixoto
de Castro Jr. e propriedade deZeha Gonzaga Peixoto de Cas-tro — Treinador: Manuel deSousa.

Carraro — Masc, tordilhoS. Paulo (1965), por Four Hillse Mentlm — Criação e proprie-dade do'Stud São Joaquim —
Treinador: Jorge Burlou!

J. L. Pedrosa 
A. P. Silva
E. Freitas '.........'.
M. Mendes ..'.'.'.'"
W. Aliano "
F.P. Lavor  
A. Nahid .......'
Z. D. Guedes 

'....'.'.'.'.'..".'

G. Feijó .'....'.
J. Morgado 
G. Morgado '.".".'....]
M. Sousa .'.'."."."
S. d'Amore .Vi'.'.
L. Ferreira "..'...'.'.'.....'
A. Araújo [\
R. Silva .'.'.".'.'.'.'
P. Morgado '.".'.'.'.'....

44
45
42
33
31
28
27
27
27
25
23
22
20
20
19
19
18

P. Alves 
J. Pinto
O. Cardoso .......
J. Machado
J. Queirós 
F. Pereira Filho .
F. Estêves 
D. Santos
G. Meneses 
A. Santos 
J. Pedro Filho ...
J. Borja 
A. Ramos 
D. F. Graça (Ap.)
J. B. Paulielo ...

JÓQUEIS

48
43
43
39
36
34
33
31
30
28
23
22
22
24
21

PROPRIETÁRIOS

135
108
126
94
94

127
127

81
87
36
9C,
73
96
55
78
73
87

127
143
111
124
144
87

125
106
110
86

120
100
78
76
78

— 1600

56
56
56
56
50
56
56

3—6 Lovelace „. ,.
Zaun

Bateiizambá 
','.

4—9 Naipe
30 King La-wrencó
31 Talismd
12 Estonlana .. .'.'

14 54
53
50
56

31 53

1300
Areia

3 50
8 56
2 54
1 50
4 53
9 56
7 53
6 54
5 52

1 200
Areia

6» PAREÔ - isi,30m _ • „„„metros - NCr? 10 000,00 — Bet-
,'."*.— Grande Prêmio Indepen.dencia do Brasil "cjion,

3—1 Osman .. ..
Ask For It .. .
Jnsmlm .. ..

2-4 Maciglio .. ..
Light Romu ..
Nascate .. ,,

3—7 Estaíeiro .. .." Uzukl
8 Al Fin

*—9 EI Trovador ,." Estlssac .. ,," Sôrto
" Wundcrbur .".'

— 2 000

61
12 61

59
59
59

13 61
61
61
59
59

11 61
61

57
57

11 57
57
57
57

10 57
12 57

57
— 1400

13 56
5 54

7.» PÁREO - 17h05m
metros — NCrJ 4 000,00
ting — Areia

3—1 Iatrick" Salccliivía .. .".
2 Quotlté .. *"

2-3 Llllbeth .... .",' 
" 

).)" Lisboeta .. ,'¦" .'.*
4 Andanza \

3—5 Oiendlc .. .. ,,..",' Onidra '." 
" "

- 6 Tnrcisa ...
7 Oedl ' 

'' 
_"_¦4—8 Joa.ua .. ..

9 Mon tesa .. .".*
30 Oompb " 

'"

1'1 Juruena ....
30 55

32 56
8 57

— 600

• 57
¦ 10 53
. 32 51

56
33 54

55

8." PAREÔ — 17h40m
metros — NCr$ 3 500,00
tine — Areia

3—1 Uxmal
El Bambu .. .'. 

"

Zupal
2—% Capazul .. .,' 

"

5 Carraro .. .»" Pará
3—6 Itan ,. "

Comodoro ,. ..*.*, "
Combat "

4—9 Loco Tavares .. ."." '.'.10 Varrone .. 
11 Proraca-dor

30 61
1 400
Bet-

5 56
31 56

7 56

10 55
32 56

4 50
3 56

14 56
56
56
56
56
56

1200
Bet-

57
57
57

11 57
57

30 55
57

Sílvio Morales diz queOsman está muito bem e
na leve é grande rival

rin riSílvio Morales, responsável pela am-esentanfiode Osman, inscrito no Grande Prêmio SSciado Brasil, programado para doSngcWGàWesta otimista, quanto às possibilidades d* WmíMá
%írfnh°-eSCU?0> màmm* S o p£eo fôr realizado em pista de grama leve rea"O preparador do filho de Takt salien+n m» r\.man produziu a contento na grandeSSg ?'mingo, explicando que "o animal° ap& lâtr Si&
So me™05' f^el°U,pela Pi°r faíxa de SSo-^uo meio — e arrematou com boa dpipnvAitm., +„,.mnjando à pequena ÜUerençíTS^^l]

O JÓQUEI GOSTOU

Afirma o treinador que Den-aico Garcia gostou da atua-
vao de Osman, frisando quena grama leve o meu pilota-ao chegaria com os primeiros."büvio Morales informa que Os-mau está bem fisicamente, ten-ao galopado suavemente namanha de ontem, sob a dire-çao de Lajilado Acuna, que ofará aprontai- a distância demil metros, na sexta-feira de-vendo conduzi-lo nos 2 mil'me-tros. Quanto à mudança de

í^1?' ,2°ls 0ana" ^rá ago-ra dirigido por um bridão fri-sou o seu treinador que "os ca-valos correm com as patas."

Haras S. José e Expedictus ..Zélia G. Peixoto de Castro
Koger Guedon , _Hélio Perdigão de Preit ás 

'"'

Stud 20 de Janeiro
Stud La Atropelada ,-,-,'
Stud Vale da Boa Esperança
Stud Prelúdio ....
StudH. .* "
Stud Plamingo .....'.'.'.'.'.'
Stud Shangri-Lá
M. B. Gadelha
Haras São Miguel "'""
Stud Talismã  

'"

Haras Santa Annita S.A
Stud Bauru 
Stud Farroupilha ...'.".
Coudelaria p.A.N. .. "

43
33
15
18
17

1
9
3

20
22
17
13
14
9

25
12
11

Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras
Haras

CRIADORES
S. José e Expedictus ..
Mondesir ,

São Luís .V..!!.¦;•'!;•¦;
Valente ,"*
do Arado '.'.11!'.!'.

Jaguarão Grande ..!!!.'
Bela Vista
Vale da Boa Esperança
Santa Anita s. A. ..

Vargem Alegre
Santa Anna
São Miguel ü
Palmital
Pirassununga !
Belmont 1'

96
61
38
40
35
30
26
14
35
20
18
19
13
10
o

135
109
57
70
58
0
5
8

72
46
60
40
56
29
36
42
21
23

333
188
114
148
70

106
111
26
97
70
104
79
44
30
58

Prêmios-

NCrS
210 867,50
181 630,00
244 465,00
144 810,00
172 875,00
170 590,00
119 560,00
208 875,00
193 593,00
62 865,00

104 200,00
143825,00
94 790,00

113 765,00
80 196,00

115 055,00
110 145,00

334 812,50
200 022,50
182 665,00
176 390,00
164 142,50
203 240,00
224 055,00
156 520,00
188 415,00
197 170,00
137 130,00
105 885,00
89 910,00
71 186,00
94 340,00

248 265,00
221325,00
137 793,00
124 620,00
104 425,00
100 000,00
90 550,00
80 195,00
79 875,00
78 475,00
73 712,50
67 635,00
67 300,00
65 D50.00
62 865,00
56 087,50
54 125,00
49 175,00

464 497,50
347 175,00
252 675,00
220 515,00
202 370,00
172 755,00
151 200,00
130 800,00
115 945,00
101 450,00
100 050,00
85 797,50
84 490,00
61 525,00
57 945,00

GP Ipiranga apresenta os
potros Castão e Computador
em 1500 metros no domingo

; São Paulo (Sucursal) — A primeira prova datríplice coroa paulista, Grande Prêmio Ipiranga, se-ra disputada no próximo domingo, em 1 600 metros iapresentando os potros Computador, Cumberland '
Ojigo, Happy Champion e o líder da geração emCidade Jardim, Castão. í

Cumberland representa o turfe carioca e, re- j
centemente, obteve um bom segundo lugar em pro-va de animação. Está sob a responsabilidade de Car-los Cabral, percorrendo a milha em lm48s, no der-radeiro exercício com muita disposição. O jóquei JoséPedro Filho está sendo aguardado paia conduzi-lono domingo.
BONS ANIMAIS

Os cavalos que disputarão oGrande Prêmio Ipiranga deve-
roo realizar amanhã seus úl-timos aprontes. Um dos quejá treinaram puxado é o filho
de Código, Computador, queesta invicto em Cidade Jardimtendo disputado quatro páreosde animação.

Computador, no GP Ipiranga
será conduzido por Ermclino
Sampaio, o filho de Códigorealizará uma partida- de 800metros amanhã. No seu últimotrabalho, percorreu a milha em1 mmuto 46 segundos e 5 de-cimos.

O percurso de Cumberland
nao_ foi muito forçado, tendoAlbenzio Barroso deixado oanimal muito & vontade. Cas-tao, do treinador Milton Sig-norettl, e líder da geração emSao Paulo, percorreu a milhaem 1 minuto 47 segundos «5 décimos, sendo exigido nosúltimos 200 metros.

Copernique, também pilotado
por Albenzio Barroso, desen-
volveu boa carreira, alcançan-
do, na milha, o tempo de 1minuto 47 segundos e 5 décl-
mos. No trabalho de Corpenl-
que íoi utilizado cavalo Bona
Vita, de sparrinj, mas êle nãoteve dificuldades em vencè-lo.

Heródoto, outro bom animal
percorreu a milha em 1 minuto
e 46 segundos, sendo forçado
nos últimos 200 metros. Fren-
tero, no seu trabalho, conduzido
por Clóvis Dutra, percorreu os1600 metros em 1 minuto e46 segundos. Mas, segundo o
jóquei, Frentero não é um bomanimal na raia de areia, porisso não está rendendo muito
bem no treinamento, como
aconteceu em seu último tra-balho.

GRANDE PRÊMIO
IPIRANGA

l.1 prova da Tríplice Coroa
Paulista — NCr$ 30 mil — dis-
tância de 1609 metros —
Grama.

56
66
56
56
56
56
56

As montai-las oficiais
Grande Prêmio Ipiranga
rão assinadas amanhã.

do
se-

Castão
Cerrito de Ouro .. .,
Computador
Copernique
Cumberland
Executor
Frentero
Half Way  5S
Happy Champion  56
Heródoto ,. ,. 55
Ojigo 56
ôlh° Vivo 56
Quintão -.. ., S6
Rastacuer  g.5
Xamará  56
Xantur  jç
Balandrau  55
Gastãosito  56

BOA CORRIDA

No próximo sábado, em Ci-
dade Jardim, será disputado o
Prêmio Farwell, com a apre-
sentação de bons animais, co-
mo Thimotheo Flores, Pedan-
te, Obelisco, Quiosco, Quipé e
outros.

Prêmio Farwell — anima-
ção NCr$ 7 mil — distância
de 1300 metros — Grama.

Abrico  55
Cry no More  56
Happy Leader  55
Jalao ..  56
•Jiquiá  56
Masmam  56
Obelisco  56
Pedante , 55
Quaribu  56
Timotheo Flores  56
Quiosco ..  55
Quipé  .. 56

Criadores patrocinam
maior leilão de potros

12 57
2 57
1 57

PRÓXIMOS CLÁSSICOS

Silvio Morales mostra-se en-tuslasmado com a ascençãotécnica da potranca Boa Vis-w. que já ganhou duas sob asua responsabilidade, a última

das quais confirmando um ex-celente exercido de lm32s pa-ra os 1400 metros. E confir-ma a presença, se nada de ex-traordinário acontecer, da fi-lha de Uxi nos 1 600 metros doGrande Prêmio Henrique Pos-solo, marcado para o dia 21de setembro, na Gávea. BoaVista, que foi queimada nasduas canelas no início de cam-
panha, recuperando-se total-mente, será pilotada por Harol-do Vasconcelos, que, em virtu-
nÜ LP?S(\n5<) dlri^u a alazãna vitória de domingo. O pre-parador ainda contará comOKuma para o Grande PrêmioDuque de Caxias, a ser reali-zado no dia n deste mès, em2 mil metros, também no Hi-
podromo da Gávea. A filha deCaporal abordará a volta fe-chada — 2 040 metros — nopróximo sábado, com Acunanao sendo impossível que omesmo jóquei seja o seu pi-loto no clássico.

Proprietário
usa dinheiro

Vitória faz
menino deitaT

com sabedoria cara na lama
Nova Iorque (UPI-JB) — E'

pouco provável que Seymour
Rose tenha investido NCr. 100
mil mais sabiamente do queo fêz no fim de semana pas-sado em Arlington Park.

Rose teve que pagar aquele
importância para inscrever seucavalo, Clovcr Lane, no Arling-
ton-Washington Lassie Stakes,
com dotação de NCrS 700 mil
que seria disputado segunda-
feira. Mas a égua recompensou
aquele investimento cm tripli-cata, ao vencer a prova, dispu-tada nos 1300 metros, no plio-tochard. Clover Lane conquis-
tou para seu proprietário o
prêmio de NCrS 320 mil e au-mentou para NCrS 453 mil ototal de seus prêmios este anocom quatro vitórias e um se-
gundo lugar.

Ruidoso, Novo México (UPJ
JB) — Um niaiino de 12 anc
Robert Merrick, talvez tenh;iniciado uma nova tradição pa-ra os vencedores do AU Ame-rican Putury — a maior cor-"da de cavalo quartão domundo.

O jovem Merrick, filho deWalter Merrick, jurou que sedeitaria de cara na lama seo cavalo de seu pai, Easv Jet
ganhasse a corrida de cavalo'
mais rica do mundo.

Easy Jet cumpriu sua mis-
são, ao vencer a prova com
meio corpo de vantagem na
enlameada raia do Hipódromo
de Ruidoso Downs. e Robert,
fiel à promessa, jogou-se na
lama.

A Sociedade de Criadores e
Proprietários de Cavalos de
Corridas de São Paujo está pa-trocinando o maior leilão dc
potros do país, inioiado onten
a noite, no tattcrsal de Cidad
Jardim.

A direção da Sociedade rece
beu telegramas de criadores d
vários países da América d
Sul, como a Argentina, Vene
zuela e Chile, que assistiram i
realização <lo GP Brasil, con
firmando suas presenças pariassistir aos leilões, 

"que 
prosse

guirão até o próximo dia 1!
com a apresentação de 449 p:tros.

\S NOITES

Hoje à noite prosseguirá <
leilão, que continuará nos se
guintes dias: 4, 5, 9, 10 11 l^
16, 17 e 18 deste mês.

A Sociedade Paulista de
Criadores, para facilitar astransações, estabeleceu nas
condições de financiamento o
pagamento pelos vendedores de
cerca da metade do custo, se
guindo esta tabela:

a) tendo por objetivo cola-
borar com os compradores nocusto do financiamento, osvendedores concederão um

abatimento de 10% sobre o pre-
ço de arrem&tação, nos casos
de venda financiada através da
interveniéncia da Sociedade;

b) sobre o preço de arrenia»
te, abatido de 10% conforme o
item anterior, o comprador pa-
gará o sinal de 10% no ato de
u-rematação;

c) o financiamento Incidirá
abre o saldo devedor, que re-

presenta 90% do preço eíetl-
i'o de venda;

d) o prazo será de 12 meses,
om prestações mensais, Iguala
à consecutivas, vencendo-se a
primeira, 30 dias após a assl-
na tura do contrato;

e) os títulos serão emitido»
pelo comprador e avalizados
.icla Sociedade;

f) a Sooieõade afixará prè-.iamente aos leilões a tabela
referente à taxa de custo da
parte financiada.

A égua Divina Flor, a ven-
cedora da Exposição de Potros,
no setor de potrancas, e de
propriedade de Serafim Cor-
reia, será uma das atrações do
leilão, juntamente com a égua
Materica, que por ser medita,
também poderá ser leiloada.
Essa potranca velo da Ingla-
terra, para servir na repro-
dução.
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Flamengo comprou
Flu vai a Joinvile tentar WMMZ.
prorrogar empréstimo de
Mickey para tê-lo domingo

Bianchini por NCr$
. 1„

¦ - ¦:'__¦ ¦'_'; ,' 
* '.-'

50 mil avista
waí_tíssan^A__^

.-l_»____l

O supervisor Almir de Almeida, do Fluminense,
segue hoje para Joinvile a fim de tentar junto ao
Caxias uma prorrogação no empréstimo de Mickey,
para qUe êle já tenha condições de estrear domingo
no Maracanã, frente ao Cruzeiro.

Os jogadores iniciaram ontem com um indivi-
dual seus preparativos para a partida de domingo,
mas Flávio, por estar com gripe, foi poupado do
treinamento, e aproveitou para ficar no vestiário
amaciando uma nova chuteira que usará no Gomes
Pedrosa.
MICKEY EM PAUTA

A permanência de Mickey no
Fluminense ficou decidida on-
tem à noitinha, após uma réu-
nião entre o técnico Telê, o
preparador físico Antônio Cie-
mente, o supervisor Almir de
Almeida e a diretoria de fute-
boi.

O técnico explicou ter gosta-
do das atuações do atacante
durante a excursão a Salva-
dor e Vitória e garantiu que
Mickey já estará domingo sen-
tado entre os reservas, para
ser lançado no segundo tempo.

Mickey é um jogador va-
lente, ágil e que além de sa-
ber se deslocar para as pontas,
pode ser aproveitado no centro
do ataque e no meio-de-cam-
po. Só não vou lançá-lo de
saida contra o Cruzeiro porque
êle pode sentir um pouco a
responsabilidade de uma es-
tréià no Maracanã. A torcida,
entretanto, pode ficar tranqui-
Ia porque Mickey nos será mui-
to útil — explicou o técnico.

O supervisor Almir de Al-
meida segue para Santa Cata-
rina para tentar uma prorro-
gação do empréstimo, que só
está om vigor até segunda-fei-
ra, mas caso encontre obstá-
culos da parte do Caxias éle
poderá comprar em definitivo
o passe do jogador, estipulado,
em NCrS 80 mil.

Almir pretende voltar ao Rio
depois de amanhã, para regis-
trar os papéis do atacante a
tempo de êle ter condições de
enfrentar o.-Cruzeiro.

CUIDADOS DE ARTILHEIRO

Flávio, mesmo dispensado do
treino, depois que amaciou e
passou graxa em sua nova clvu-
teira fêz por conta própria ai-
guns exercícios para fortalecer
os músculos das pernas, dentro
do vestiário, com um aparelho
que o clube adquiriu recente-
mente.

Èle foi o artilheiro da equipe
na excMrsão, com quatro gols,
e o- seu carinho com a nova
chuteira, segundo èle próprio
explicou, é justamente pelo fa-
to de querer continuar man-
tendo sua condição de artilhei-
ro no Gomes Pedrosa.

É um torneio . tão impor-
tante par; os clubes cemo pa-
ra cada jogador em particular.
Quem se mostrar bem nessa
competição, tanto jogador co-
mo equipe, atinge um grande ;
prestígio nacional e nós aqui
no Fluminense tsmòs que es-
tar atentos a isso. pois trata-
se do campeão carioca e da
Taça Guanabara e não pode-
mos sair decepcionando por ai
afora. — argumentou o ata-
cante.

FÉLIX NO GOL

Os jegaderes ontem fizeram
40 minutos de individual segui-
do per um dois-toques anima-

do, que durou cerca, de uma
hora. Assis, para que fosse um
pouco poupado, jogou no gol,
mas durante o individual éle
mostrou-se bem, nada sentin-
do na coxa.

Telé explicou ontem que em-
bora considere Vitorio em óti-
ma forma irá escalar Félix do-
mingo bastando que para isso
o titular volte da seleção em
boa forma física.

Félix e Vitorio estão equi-
parados tecnicamente, mas tão
lego o primeiro retorne da se-
leção tenho que lhe dar o lu-
gar, pois se êle saiu do Flumi-
nense como titular e eu não
poderia agir de outra forma no
seu regresso. Além disso, trata-
se do goleiro titular da seleção
brasileira e só isso já quer di-
zêí* muita coisa — disse o téc-
nico.

MESMO TIME

Quanto ao time que inicia-
ra o jogo domingo, Telè preten-
de inicialmente escalar Cláudio
ao lado de Denílson, no meio-
campo, e Samarone no ataque,
ao lado do Flávio, para então
no segundo tempo lançar Ml-
ckey. Samarone, entretanto,
apresentou-se além do seu pê-
so normal e caso não volte {.
forma a tempo, o técnico lan-
cará Cláudio ao lado de Flávio
e Lulinha no meio de campo,
formação que torna a equipe
um pouco mais defensiva.

O que eu não pretendo de
Jeito ülgum é lançar o Mickey
de saida. Gosto muito do seu
íiltebol- mas quero que êle se
adapte aos poucos.

A escalação oficial só será
confirmada após o treino de
conjunto que o técnico dirigirá
amanhã ã tarde, mas o time
domingo deverá mesmo formar
inicialmente com Félix, Olivel-
ra. Galhardo, Assis e Marco
Antônio; Denílson e Cláudio;
Cafuringa, Flávio, Samarone e
Lula.

NOVA COMEMORAÇÃO

Depois do individual da tar-
de de hoje, os jogadores irão
vestir .o uniforme oficial para
tirar fotografias ao lado de
membros do Conselho Diretor,
que lhes entregarão as faixas
e medalhas pela conquista da
Taça Guanabara. Após essa ce-
rimõnla os jogadores participa-
rão de um jantar informal com
os membros da diretoria, na se-
de do clube, também em come-
moração à conquista da Taça.
Os jogadores, entretanto, já
combinaram que vão entrar e
sair do clube pelo portão da
Rua Pinheiro Machado, como
se se tratasse apenas de mais
um compromisso profissional.

A maioria acha que o time
deveria receber as faixas e me-
dalhas domingo no Maracanã,
na presença da torcida, antes
do jogo com o Cruzeiro.

Seria a festa que queria-
mos — argumentaram.

Botafogo sem Roberto mas
com Rogério viajou para
jogo com Fortaleza à noite

Sem contar com Roberto, que foi expulso de
campo no primeiro jogo com o Cruzeiro, mas com o
reforço de Rogério, que finalmente renovou o seu
contrato, o Botafogo viajou ontem para o Ceará,
onde enfrenta, hoje, o Fortaleza pela Taça Brasil.

A. delegação, que foi chefiada pelos dirigentes
Djalma Nogueira e Alberto Piragibe, levou ainda o
técnico Zagaio, o médico René Mendonça, o roupei-
ro Aloísio, o massagista Vantuil e 18 jogadores. O
retorno será na tarde de amanhã.
ROGÉRIO MAIS UM ANO

Depois de três semanas de
discussões, Botafogo e Rogério
chegaram finalmente a um
acordo, tendo o jogador con-
cordado em renovar o seu con-
trato por um ano, recebendo
NCrS 25 mil de luvas e os sa-
lários mensais de NCrS 1 200.

Disse o jogador que acabou
assinando pelo que o clube ofe-
recia por náo ver outra sai-
da. já que seu passe tinha sido
estipulado em um preço proi-
bitivo. não encontrando quem
por èle -se interessasse.

O dirigente Djalma Noguei-
ra, por sua vez, disse que o
exemplo de Rogério deve servir
para outros jogadores, que jul-
gani o clube nadando em di-
nheiro e querem contratos
muito acima das possibiiida-
des.

— Nós sabemos — disse
Djalma Nogueira — que Ro-
. ério é um dos bons valo:es do
noüo time. mas temos -unia
norma porá renovações e a êle
oferecemos o máximo possível.
Como èle não aceitou de inl-

cio e disse ter um clube inte-
ressado, aguardamos uma ofér-
ta pelo seu passe, até que on-

tem. cansado de esperar, Ro-
gério nos procurou e aceitou o
que tínhamos para lhe dar. O
certo é que durante todo o
tem..o em que esteve parado,
Rogério perdeu cerca de NCrS
2 mil que foi quanto os seus
companheiros ganharam de
prêmios.

Djalma Nogueira está agora
aguardando a volta de Jairzi-
nho e Paulo César, que na sex-
ta-feira estarão se apresentai.-
do no clube.

Sobre Paulo César, cujo con-
trato terminou no sábado, dis-
se o dirigente que já conversou
com èle e que espera fazer um
acordo rapidamente a tempo de
Paulo César poder seguir paraPorto Alegre com o time.

O Botafogo vai oferecer a
Pa-jlo César NCrS 120 mil de
luvas por um contrato de dois
anos. mas o jogador jã afirmou
que não aceitará estas bases e
que também não deseja reno-
var por mais do que um ano,
pedindo NCr$ 100 mil de lu-
va.s.

Quanto a Jairzinho não lu-
verá problema perque seu con-
trato somente terminará em
janeiro do próximo ano.
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PRO-JUVENIS

da música
ovem

'SÉRIE JUVENTUDE"is concerto
Domingo — dia 7 de setembro — às 15,00 horas-
Ginásio e Escola Técnica Afonso Celso (Rua Engenheiro
Trindade, 91 — Campo Grande).

PROGRAMA
Wagner — Abertura de Tanhauser; César Frank — Variações
Sinfônicas; Lully — Revenez Amours; Mignone — O Doce Nome de
Você; e Tchaikowsky — Capricho Italiano.
Regente: Maestro Isaac Karabtchevsky
Solistas: Henrique Loureiro Neto — Ignácio Nogueira

nx«£T_l

Entrada Franca Traje Esporte

JORNAL DO BRASIL
RELAÇÕES PÚBLICAS
DEPARTAMENTO EDUCACIONAL
Av. Rio Branco 110/112, V andar.

«B

O Flamengo comprou
on lem o passe do atacan-
te Bianchini por NCr$
50 mil à vista, depois de
um encontro que o dire-
tor de futebol George
Helal teve com o presi-
dente do Vasco, Sr. Rei-
naldo Reis, devendo o
jogador receber por um
ano de contrato a quan-
tia de NCr$ 24 mil a ti-
tulo de luvas e NCr$
500,00 por mês.

O Sr. George Helal
acertou com os dirigentes
da Portuguesa tle Des-
portos a transferência do
jogo de estréia no Tor-
neio Roberto Gomes Pe-
drosa para sábado à noi-
te, no Maracanã, pagan-
do ao clube paulista
NCr$ 24 mil. Bianchini
poderá estrear sábado,
como mais uma promo-
ção para a partida con-
tra a Portuguesa.

O CONTRATO

Bianchini assinará às 16
horas o contrato com o Fia-
mengo e amanhã realizará o

seu primeiro treino na, Gá-
vea, quando Tlm decidirá se
êle será lançado sábado a
noite, contra a Portuguesa.
Segundo o diretor de futebol
George Helal, Bianchini é
um excelente reforço, "pois,
Inclusive, vai nos custar
multo barato."

Tlm já foi técnico de
Bianchini durante multo
tempo no Bangu, quando
êle se tornou um dos arti-
lheiros do campeonato ca-
rioca, jogando no ataque ao
lado de Paulo Borges, Para-
da e Mateus.

TRÊS CONTUNDIDOS

Os jogadores do Flamen-
go realizaram um treino in-
dividual de 90 minutos, on-
tem de manhã, na Gávea,
do qual não participaram
Doval, poupado por ainda
estar sentindo dores no pé
direito, Tinho e Paulo Hen-
rique, que se contundiram
no amistoso contra o Vasco,
em Aracaju.

O médico Célio Cotecchia
informou que os três joga-
dores não serão problema
para a partida de sábado,
mas deverão ser poupados
durante esta semana. Doval
fêz tratamento especial no
departamento médico do
clube e tirou nova radiogra-
fia do pé direito, que, entre-
tanto, não constatou nenhu-
ma fratura.

Zé Carlos quer NCr$ 60 mil
de luvas por 2 anos mas
América só dá NCr$ 40 mil

A renovação do contrato de Zé Carlos com oAmérica ficou difícil porque o clube só está disposto
a pagar NCr$ 40 mil de luvas, por dois anos, enquan-
to o zagueiro mostra-se irredutível, exigindo NCrS
60 mil.

Na sua preleção, antes do treino de ontem, Flá-
vio Costa disse aos jogadores que, de agora em dian-
te, não admite mais a desculpa de que a equipe é
nova, Na opinião do técnico, o campeonato carioca
e a Taça Guanabara deram aos jogadores a expe-
riência para que eles façam uma boa campanha no
Torneio Gomes Pedrosa.

REGIME SEVERO
Flávio Costa elogiou bastan-

te os jogadores na preleção ha-
bitual das terças-feiras, pro-
curando mostrar a' todos que
eles têm capacidade de
disputar um torneio da Impor-
táncia do Gomes Pedrosa.

— Vocês se saíram bem em
todos os campeonatos deste
ano — disse aos jogadores —
e, portanto, têm condições de
repetir as atuações neste Tor-
neio. Não estou pensando em
termos de conquistar o titulo, o
que seria um fato extraordinã-
rio, mas tenho a certeza de que
jogaremos de igual para igual
com os times mais fortes do
pais e atrapalharemos muitos
deles: '

O técnico advertiu ainda que
fl equipe entrará praticamente
num regime de concentração
até o dia 10, quando estréia
contra a Portuguesa de Des-
portos, em São Paulo. Flávio
pediu que cada um tivesse o
maior cuidado fora das ativi-
dades do clube, especialmente
nas horas de comer, dormir e
namorar.

Além disso.' exigiu dos pre-
paradores físicos um treina-
mento mais puxado para Pau-
lo César, Edu, Antunes, Bade-
co, Mário, Mareco e Jeremias.
Paulo César e Badeco terão
que treinar rebatidas com os
pés e de cabeça. Antunes e
Mário porque são novos cen-
tratados e Mareco e Jeremias,
por terem operado as amígda-
Ias, há pouco tempo.

— Quanto a você, Edu —
comentou Fiávio — vai apri-
morar êste estado físico para
jogar melhor ainda.

Depois da preleção de Flã-
vio Costa, os preparadores físi-
cos Melquisedec Santos e Édsei
Fernandes dirigiram um indi-
vidual de uma hora.

Zé Carlos explicou que já
escolheu uma casa na Ilha cio
Governador, que lhe íol pro-
metida pelo clube, correspon-
dendo às luvas do nôvo con-
trato. A renovação ficou difi-
cil porque a casa custa NCrS
60 mil, quantia que está aci-
ma das possibilidades do clube,
segundo o diretor de futebol
Gérson Coutinho.

Torneio Rio-São Paulo de
basquete começa no Tijuca
com presença de 4 clubes

Começará hoje à noite, no ginásio do Tijuca TC,o I Torneio Rio—São Paulo de basquetebol, reunin-do as equipes do Vasco e Flamengo, pelo Rio, e EC.Sírio e Clube dos Bagres, por São Paulo. A compe-tiçao integra o calendário oficial das festividades daSemana da Pátria.
O Rio—São Paulo será disputado anualmente,com patrocínio alternado da Federação Metropolita-na e Paulista, reunindo, de preferência, os clubesclassificados nos dois primeiros lugares em cada Es-tado, tomando-se por base a temporada anterior.

FORA DO MARACANÃ
Embora o Governo da Gua-

nabra haja incluído o Rio—
São Paulo nos festejos come-
morativos da Semana da Pá-
tria, a Adeg voltou atrás na
decisão de ceder o ginásio do
Maracanã, alegando que o lo-
cal estará à disposição do Fes-
tival internacional da Canção.
Anteriormente, a Adeg infor-
mara à Federação que o Fes-
tival não impediria a realiza-
ção do Torneio, porque êste se-
ria no inicio do mês em curso.

Em conseqüência, a FMB foi
obrigada a recorrer mais uma
vez ao Tijuca TC. onde fará
todos os jogos do Rio—São
Paulo, que começará hoje,
com os jogos Flamengo x Èc
Sírio e Vasco x Clube dos Ba-
gres. estando a preliminar de-
terminada para às 20h30m.
O Torneio prossegue ama-
nhã, com EC. Sírio x Clube
dos Bagres e Vasco x Flamen-
go, encerrando-se sexta-fei-
ra, quando jogarão Flamengo
x Clube dos Bagres e Vasco x
EC Sírio.

O clube vencedor receberá os
troféus Independência e
Nóli Coutinho, êste de pes-
se transitória. Caso duas equi-
pes terminem igualadas em
primeiro lugar, haverá um jô-
go desempate, sábado, enquan-
to o desempate nas colocações
secundárias se processará pelo
saldo de cestas ou confronto
direto. Um tribunal especial
apreciará as infrações discipli-
na res que venham a ocorrer.
Os ingressos serão cobrados
aos seguintes preços: arquiban-
cadas — NCr$ 3.00; cadeiras

numeradas — NCrS 7,00: ca-
deiras sem número — NCrS...
5,00; sócios do Tijuca — NCrS
1.00. Haverá venda antecipa-
da, nos três dias de competi-
ções, na sede da FMB — Rua
Miguel Couto, 105, sala 1413.

NOMES CONHECIDOS

O EC Sirio (vice-campeáo
paulista) e o Clube dos Bagres
lheptacampeão do interior)
enviaram a lista dos jogado-
res que os representarão, figu-
randa entre eles nomes confie-
cidos cemo Radvilas, Mencn,
Sucar, Fritz. Moutinho e Mo;-
quito, pelo Sirio, dirigido pelo
técnico Angel Crespo, e que
completará a delegação com
Dódi, Neme, Narchi, Chepa,
Hélio Carlos e Ilivelto. O Clu-
be dos Bagres, orientado pc"o
treinador Pedrosa, tem HCUo
Rubens e Zé Olaio como seis
principais jogadores, cnqiia__;3
Villiena. Carraro, Fransérgfj,
Totó, Fausto. Amilton e Mil-
ton completam o elenco.

O Vasco — vice-canipeão ca-
rioca e vencedor do Torneio
Crônica Esportiva — contará
com FiHpão, Aurélio, Barone,
Gcgõ. Édihho, Êclson Perraciu,
Peixotinho. Felinto, Mantcig..,
Jomar. Heraldo, Valdir. Fig;*e;-
re:io, Ivã, Zé Carlos, Lévs e
Avelino. Técnico — José Car-
los Duarte. O Flamengo ins-
creveu para o Rio—Sto P.*;-
lo os jogado*. ?s Marcelo, O.*.-
bricl. Montenegro. Celsão. Pc-
drinlio, Paulo César. Valdir.
Goiano. Pedrão. Júlio, Doinlia «
Raimundo. Técnico — Kanela.
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Flamengo comprou Bianchini por NCr $ 50 mil à vista
Flu vai a Joi 11 vile tentar xmovação

.niV i

prorrogar empréstimo de
Mickey para tê-lo domingc

O supervisor Almir de Almeida, do Fluminense,
, segue hoje para Joinvile a fim de tentar junto ac
Caxias uma prorrogação no empréstimo de Mickey.
para que êle já tenha condições de estrear domingo
no Maracanã, frente ao Cruzeiro.

Os jogadores iniciaram ontem com um indivi-
dual seus preparativos para a partida de domingo,
mas Plávio, por estar com gripe, foi poupado do
treinamento, e aproveitou para ficar no vestiário
amaciando uma nova chuteira que usará no Gomes
Pedrosa.
MICKEY EM PAUTA

A permanência de Mickey no
Fluminense ficou decidida on-
tem à noitinha, após uma reu-
nião entre o técnico Telê, o
preparador físico Antônio Cie-
mente, o supervisor Almir de
Almeida e a diretoria de fute-
boi.

O técnico explicou ter gosta-
do das atuações do atacante
durante a excursão a Salva-
dor e Vitória e garantiu que
Mickey já estará domingo sen-
tado entre os reservas, para
ser lançado no segundo tempo.

— Mickey é um jogador va-
lente, ágil e que além de sa-
ber se deslocar para as pontas,
pode ser aproveitado no centro
do ataque e no meio-de-cam-
po. Só náo vou lançá-lo de
saída contra o Cruzeiro porque
cie pode sentir uni pouco a
responsabilidade de uma es-
tréia no Maracanã. A torcida,
entretanto, pode ficar tranqui-
la porque Mickey nos será mui-
to útil — explicou o técnico.

O supervisor Almir de Al-
meida segue para Santa Cata-
rina para tentar uma prorro-
gação do empréstimo, que só
está em vigor até segunda-fei-
ra, mas caso encontre obstá-
culos da parte do Caxias êle
poderá comprar em definitivo
o passe do jogador, estipulado
cm NCrS 80 mil.

Almir pretende voltar ao Rio
depois de amanhã, para regis-
trar os papéis do atacante a
tempo de êle ter condições de
enfrentar o Cruzeiro.

CUIDADOS DE ARTILHEIRO

Plávio, mesmo dispensado do
treino, depois que amaciou e
passou graxa em sua, nova chu-
teira fêz por conta própria al-
guns exercícios para fortalecer
os músculos dos pernas, dentro
do vestiário, com um aparelho
que o clube adquiriu recente-
mente.

Ele foi o artilheiro da equipe
na excursão, com quatro gols,
e o seu cai-inho com a nova
chuteira, segundo êle próprio
explicou, é justamente pelo fa-
to de querer continuar man-
tendo sua condição de artilhei-
ro no Gomes Pedrosa.

— É um torneio tão impor-
tante para os clubes como pa-
ra cada jogador em particular.
Quem se mostrai, bem nessa
competição, tanto jogador co-
mo equipe, atinge um grande
prestigio nacional e nós aqui
no Fluminense temos que es-
tar atentos a isso, pois trata-
se do campeão carioca e da
Taça Guanabara e não pode-
mos sair decepcionando por ai
afora — argumentou o ata-
cante.

Botafogo sem Roberto mas
com Rogério viajou para
jogo com Fortaleza à noite

Sem contar com Roberto, que foi expulso de
campo no primeiro jogo com o Cruzeiro, mas com o
reforço de Rogério, que finalmente renovou o seu
contrato, o Botafogo viajou ontem para o Ceará,
onde enfrenta, hoje, o Fortaleza pela Taça Brasil.

A delegação, que foi chefiada pelos dirigentes
Djalma Nogueira e Alberto Piragibe, levou ainda o
técnico Zagalo, o médico René Mendonça, o roupei-
ro Aloísio, o massagista Vantuil e 18 jogadores. O
retorno será na tarde de amanhã.
ROGÉRIO MAIS UM ANO

Depois de três semanas de
discussões, Botafogo e Rogério
chegaram finalmente a um
acordo, tendo o jogador con-
cordado em renovar o seu con-
trato por um ano, recebendo
NCrS 25 mil de luvas e os sa-
lários mensais de NCrS 1200.

Disse o jogador que acabou
assinando pelo que o clube ofe-
recia por não ver outra sai-
da, já que seu passe tinha sido
estipulado em um preço proi-
bitivo. não encontrando quem
por êle se interessasse.

O dirigente Djalma Noguei-
ra, por sua vez, disse que o
exemplo de Rogério deve servir
para outros jogadores, que jui-
gam o clube nadando em di-
nheiro e querem contratos
muito acima das possibilida-
des.

— Nós sabemos — disse
Djalma Nogueira — que Ro-
gério é um dos bons valores do
nosso time, mas temos uma
norma para renovações e a êle
oferecemos o máximo possivel.

Como êle não aceitou de int-
cio e disse ter um clube inte-
ressado, aguardamos uma ofer-
ta pelo seu passe, até que on-

Coritiba dá
de 5 a 2
no Valencia

Múrcia (UPI-JB) — Prosse-
guindo em seu giro pela Eu-
ropa, o Coritiba venceu ontem
à noite, nesta cidade, o Valen-
cia. da Espanha, por 5 a 2,
numa partida que agradou ao
grande público que compareceu
ao estádio e que no final ova-
cionou o time brasileiro.

Kosilek 2, Passarinho 2 e
Edson marcaram os gols do
Coritiba que está disputando
o Troféu Cidade de Múrcia.
Cam essa vitória da equipe
paranaense, voltou a ser des-
taeado pelos jornais euro-
peus o futebol brasileiro que
conquistou os três troféus mais
importantes da Espanha, nos
últimos dias, dois por interme-
dio do Coríntians e um pelo
São Paulo.

PORTUGUESA PERDE

Enquanto Isso, a Portuguesa,
do Rio de Janeiro, .erdeu de
5 a 4 para o Betis, em parti-
da que foi realizada na cidade
de Sevilha, também na Espa-
nha. O primeiro tempo termi-
nou com a vitória da equipe
espanhola por 4 a 0, mas o
time brasileiro reagia nj final
e féz quatro gols, dois por m-
termédio dc Carlos Pedro e
dois por Miguel. A êste jogo
assistiram 12 mil pessoas que
aplaudiram os dois times no
final

tem, cansado de esperar. Ro-
gério nos procurou e aceitou o
que tínhamos para lhe dar. O
certo é que durante todo o
tempo cm que esteve parado.
Rogério perdeu cerca de NCrS
2 mil que foi quanto os seus
companheiros ganharam de
prêmios.

Djalma Nogueira está agora
aguardando a volta de Jairzi-
nho e Paulo César, que na sex-
ta-féira estarão se apresentan-
do ao clube.

Sõbrc Paulo César, cujo con-
trato terminou no sábado, dis-
se o dirigente que já conversou
com êle e que espera fazer um
acordo rapidamente a tempo de
Paulo César poder seguir para
Porto Alegre com o time.

O Botafogo vai oferecer a
Paulo César NCrS 120 mil de
luvas por um contrato de dois
anos, mas o jogador já afirmou
que não aceitará estas bases e
que também não deseja reno-
var por mais do que um ano,
pedindo NCrS 100 mil de lu-
vas.

Quanto a Jairzinho náo ha-
verá problema porque seu con-
trato somente terminará em
janeiro do próximo ano.

Vasco empata
de 1 a 1
na Bahia

Salvador (Corresponden-
te) — Em jogo amistoso on-
tem à noite, nesta cidade, o
Vasco da Gama, do Rio, cm-
patou de 1 a 1 com o Vitó-
ria, numa partida conside-
rada muito ruim, assistida
por um público reduzido,
com a renda de apenas
NCrS 18 070.00.

Valfrido, aos 17 minutos
do primeiro tempo, marcou
para o Vasco e Maromba,
aos 34 do segundo, empa-
tou para o Vitória. O time
carioca formou com Andra-
da, Fidélis, Joel, Orlando e
Eberval: Alcir e Adilson:
Luis Carlos, Nei. Valfrido e
Danilo Meneses. O atacan-
te Luis Carlos foi o melhor
jogador da partida, por uma
série de jogadas que fêz o
público vibrar. Devido à fra-
ca arrecadação, o Vitória
teve um prejuízo de mais
de NCr$ 15 mil.
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a conquista
da música

PRO-JUVENIS

'SERIE JUVENTUDE'i°- concerto
Domingo — dia 7 de setembro — às 15,00 horas-
Ginásio e Escola Técnica Afonso Celso (Rua Engenheiro
Trindade, 91 — Campo Grande).

PROGRAMA

Wagner — Abertura de Tanhauser; César Frank -- Variações
Sinfônicas; Lully — Revenez Amours; Mignone — O Doce Nome de
Você; e Tchaikowsky — Capricho Italiano.
Regente: Maestro Isaac Karabtchevsky
Solistas: Henrique Loureiro Neto — Ignácio Nogueira

Entrada Franca Traje Esporte

JORNAL DO BRASIL
RELAÇÕES PÚBLICAS
DEPARTAMENTO EDUCACIONAL
Av. Rio Branco 110/112, 1." andar.
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O Flamengo comprou
ontem o passe do atacan-
le Bianchini por NCrS
50 mil à vista, depois de
uni encontro que o dire-
lor de futebol Georg.
Helal leve com o presi-
dente do Vasco, Sr. Rei-
naldo Reis, devendo ò
jogador receber por um
ano de contrato a quan-

ia de NCr$ 24 mil a ti-
nio de luvas e NCr$'00,00 

por mês.
O Sr. George Helal

iccrtou com os dirigentes
da Portuguesa de Des-
portos a transferência do
jogo de estréia no Tor-
neio Roberto Gomes Pe-
drosa para sábado à noi-
te, no Maracanã, pagan-
do ao clube paulista
NCr$ 24 mil. Bianchini
poderá estrear sábado,
como mais uma promo-
ção para a partida con-
tra a Portuguesa.
} CONTRATO

Bianchini assinará às 16
noras o contrato com o Fia-
mengo e amanhã realizará o

seu primeiro treino na Gá-
vea, quando Tim decidirá se
êle será lançado sábado a
noite, contra a Portuguesa.
Segundo o diretor de futebol
George Helal, Bianchini é
um excelente reforço, "pois,
1 n c 1 u s 1 v e, vai nos custar
muito barato."

Tim já íoi técnico de
Bianchini durante muito
tempo no Bangu, quando
èle se tornou um dos arti-
lheiros do campeonato ca-
rioca, jogando no ataque ao
lado de Paulo Borges, Para-
da e Mateus.

TRÊS CONTUNDIDOS

Os jogadores do Flamen-
go realizaram um treino in-
dividual de 90 minutos, on-
tem de manhã, na Gávea,
do qual não participaram
Doval, poupado por ainda
estar sentindo dores no pé
direito, Tinho e Paulo Hen-
rique, que se contundiram
no amistoso contra o Vasco,
em Aracaju.

O médico Célio Cotecchia
informou que ps três joga-
dores não serão problema
para a partida de sábado,
mas deverão ser poupados
durante esta semana. Doval
fêz tratamento especial no
departamento médico do
clube e tirou nova radiogra-
fia do pé direito, que, entre-
tanto, não constatou nenhu-
ma fratura.

Zé Carlos quer NCr$ 60 mil
de luvas por 2 anos mas
América só dá NCr$ 40 mil

A renovação do contrato de Zé Carlos com o
América ficou difícil porque o clube só está disposto
a pagar NCrS 40 mil de luvas, por dois anos, enquan-
to o zagueiro mostra-se irredutível, exigindo NCrS
60 mil.

Na sua preleção, antes do tremo de ontem, Flá-
vio Costa disse aos jogadores que, de agora em dian-
te, não admite mais a desculpa de que a equipe é
nova. Na opinião do técnico, o campeonato carioca
e a Taça Guanabara deram aos jogadores a expe-
riéncia para que eles façam uma boa campanha no
Torneio Gomes Pedrosa.

REGIME SEVERO
"avio Costa elogiou bastan-

¦a- js jogadores na preleção ha-
_:jal das terças-feiras, pro-
curando mostrar a todos que
eles tèm capacidade de
disputar um torneio da impor-
tància do Gemes Pedrosa.

— Vocês se saíram bem em
todos os campeonatos deste
ano — disse aos jogadores —
e, portanto, têm condições de
repetir a_ atuações neste Tor-
neio. Não estou pensando em
termos de conquistar o titulo, o
que seria um fato extraordinà-
rio, mas tenho a certeza de que
jogaremos de igual para igual
com os times mais fortes do
pais e atrapalharemos muitos
deles.

O técnico advertiu ainda que
», equipe entrará praticamente
num regime de concentração
até o dia 10, quando estréia
contra a Portuguesa de Des-
portos, em São Paulo. Fiávio
pediu que cada um tivesse o
maior cuidado fora das ativi-
dades do clube, especialmente
nas horas de comer, dormir e
namorar.

Além. disso, exigiu dos pre-
paradores físicos um treina-
mento mais puxado para Pau-
lo César, Edu, Antunes, Bade-
co, Mário, Mareco e Jeremias.
Paulo César e Badeco terão
que treinar rebatidas com os
pés e de cabeça. Antunes a
Mário porque são novos cen-
tratados e Mareco e Jeremias,
por terem operado as amigda-
las, há pouco tempo.

— Quanto a você, Edu —
comentou Plávio — vai apri-
morar êste estado físico para
jogai' melhor ainda.

Depois da preleção de Piá-
vio Costa, os preparadores físi-
cos Melquisedec Santos e Êdscl
Fernandes dirigiram um indi-
vidual de uma hora.

Zé Carlos explicou que já
escolheu uma casa na Ilha do
Governador, que lhe foi pro-
metida pelo clube, correspon-
dendo às luvas do nôvo con-
trato. A renovação ficou difi-
cil porque a casa custa NCrS
60 mil, quantia que está aci-
ma das possibilidades do clube,
segundo o diretor de futebol
Gérson Coutinho.

Torneio Rio-São Paulo cie
basquete começa no Tijuca
com presença de 4 clubes

Começará hoje à noite, no ginásio do Tijuca TC,
o I Torneio Rio—São Paulo de basquetebol, reüriin-
do as equipes do Vasco e Flamengo, pelo Rio, e EC
Sírio e Clube dos Bagres, por São Paulo. A compe-tição integra o calendário oficial das festividades daSemana da Pátria.

O Rio—São Paulo será disputado anualmente,com patrocínio alternado da Federação Metropolita-na e Paulista, reunindo, de preferência, os clubesclassificados nos dois primeiros lugares em cada Es-tado, tomando-se por base a temporada anterior.
FORA DO MARACANÃ

Embora o Governo da Gua-
nabra haja incluído o Rio—
São Paulo nos festejos come-
morativos da Semana- da Pá-
tria, a Adeg voltou atrás na
decisão de ceder o ginásio do
Maracanã, alegando que o lo-
cal estará à disposição do Fes-
tival internacional da Canção.
Anteriormente, a Adeg infor-
mara à Federação que o Fes-
tival não impediria a realiza-
ção do Torneio, porque êstese-
ria no inicio do mès em curso.

Em conseqüência, a FMB foi
obrigada a recorrer mais uma
vez ao Tijuca TC, onde fará
todos os jogos do Rio—São
Paulo, que começará hoje,
com os jogos Flamengo x EC
Sírio e Vasco x Clube dos Ba-
gres, estando a preliminar de-
terminada para às 20h30ní.
O Torneio prossegue ama-
nhã, com EC. Sírio x Clube
dos Bagres e Vasco x Flamen-
go, encerrando-sc sexta-fei-
ra, quando jogarão Flamengo'
x Clube dos Bagres e Vasco x
EC Sírio.

O clube vencedor receberá os
troféus Independência e
Nóli Coutinho. êste de pos-se transitória. Caso duas equi-
pes terminem igualadas em
primeiro lugar, haverá um jó-
go desempate, sábado, enquan-
to o desempate nas colocações'
secundárias se processará pelosaldo de cestas ou confronto
direto. Um tribunal especial
apreciará as infrações discipli-
mares que venham a ocorrer.
Os ingressos serão cobrados
aos seguintes preços: ãrquiban-
cadas — NCrS 3.00; cadeiras

numeradas — NCr$ 7.00; ca-
deiras sem número — NCrS...
5,00; sócios do Tijuca — NCrj
1.00. Haverá venda antecipa-
da, nos três dias de competi-
cões, na sede da FMB — Rua
Miguel Couto, 105, sala 1413.

JOMES CONHECIDOS

O EC Sírio (vice-campeão
paulista) e o Clube dos Bagres
(heptacampeão do interior)
enviaram a lista dos jogado,res que os representarão, flgu-
rando entre eles nomes conlie-
cidos como Ríidvilas, Me:..n,
Sucar, Fritz; Moutinho e Mos-
quito, pelo Sirio, dirigido pelo
técnico Angel Crespo, e que
completará a delegação cem
Dódi, Neme, Narchi, Chepa,
Hélio Carlos e Ilivelto. O Chi-
be dos Bagres, orientado pe'o
treinador Pedrosa, tem Hélio
Rubens e Zé Olnio como seus
principais jogadores, enquanto
Vilhena, Carraro. Franscrgio,
Totó, Fausto, Amilton e Mil-
on completam o elenco.

O Vasco — vice-ca:npeão ca-
rioca e vencedor do Torne."o
Crônica Esportiva — contava
com Fil: pão, Aurélio, Barone,
Gogó, Edinho. .fidson Ferraciu,
Peixotinho. Felinto, Manteiga,
Jomar, Heraldo, Valdir. Figuei-
redo, Ivã, Zé Carlos, Lévis t
Avelino. Técnico — José Car-
los Duarte. O Flamengo ins-
creveu para o Rio—São Pau-
lo os jogadores Marcelo, Ga-
bricl. Montenegro. Celsão, Pe-
drinho, Paulo César. Valdir,
Goiano, Pedráo, Júlio, Doinha t
Raimundo. Técnico — Kanel»,
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Rocky. Marciano'¦ só
será enterrado
sábado na Flórida
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Brockton, Estados Unidos
(AP-UPI-JB) — Desde se-
gunda-feira que os restos
mortais de Bocky Marciano
repousam numa pequena f u-
nerárla de Brockton, cidade
onde nasceu o pugilista, de-
vendo seu corpo ser trans-
portado no sábado para
Port Lauderdale, na Flori-
da, onde será enterrado no
cemitério de Queen oi Hea-
ven.

A viúva de Marciano dei-
xou sua residência na Fló-
rida, onde o casal vivia nos
íiltimos anos, vindo a esta
cidade providenciar os fu-
nerais. Hoje de manhã ha-
verá uma missa, fúnebre .na
igreja católica de St. Gol-
man, em Brockton, onde os
Marciano se casaram.

O MAIS GENTIL
"Marciano era um cordel-

ro fora dos ringues", disse
Joe Wallcot, referindo-se ao
italo-americano que arre-
batou-lhe o titulo mundial
do pesos-pesados em 1952.
E realmente Hocky Mareia-
no era considerado o mais
gentil dos homens quando
não estava lutando.

Dono de uma direita mor-
tifera, Marciano ganhou 43
lutas por nocaute das 49 que
disputou como profissional.
Nunca perdeu uma só luta e
quando resolveu abandonar
o boxe em 1956, ainda osten-
tava o título de campeão
mundial dos pesos pesados.
Mesmo assim, Marciano não

conseguiu se impor aos pu-
ristas do boxe, de quem re-
cebla apenas ligeiros elogios.
O estilo livre, seni multa
preocupação técnica, era
motivo de críticas constan-
tes. i

— Apesar disso — decla-
rou éle certa ocasião, depois
de seu afastamento — den-
tro de 20. anos os críticos
examinarão meu recorde e
perceberão que eu lutei con-
tra todos os que havia em
meu redor e nunca perdi
uma luta. Talvez ai então
decidam recordar-me para a
posteridade. •"..''

NO DIA DO ANIVERSÁRIO

Marciano, que ganhou cêr-
ca de 1,7 milhões de dólares
(NCr$ 7 000 000,00) com suas
lutas morreu no domingo à
noite, quando o pequeno
avião que o levava de Chi-
cago caiu numa granja do
lowa.

Seu corpo foi trazido en-
tão para Brockton na se-
gunda-feira, dia em que fa-
ria 46 anos. Ainda ontem a
tranqüila cidadezinha nos
subúrbios de Boston estava
de luto pela morte de seu
filho ilustre. Antes do jovem
ítalo-americano abandonar
a pá com que recolhia en-
tulho das demolições para
dedicar-se ao boxe, Brock-
ton era vagamente conheci-
da pelos bons sapatos qüe
fabricava. Depois, Rocky
tornou-a famosa.

Marciano: o ultimo
dos grandes campeões

Filho mais velho ãe
uma família ãe emigra-
dos italianos, Rocky Mar-
ciano construiu para si
um lugar especial na his-
tória do boxe e uma sóli-
da situação financeira.
Quanão abandonou os
ringues, em 1956, depois
de derrotar Archie Moo-
re, o ítalo-americano Roc-
co Francis Marchegiano
tinha vencido 49 comba-
tes, 43 dos quais por no-
coute, e jamais havia si-
do derrotado.

Sua conta bancária
acusava um total ãe 1,7
milhão de dólares rece-
bidos durante sua car-
reira como profissional,
iniciada em 1947. Antes
âe conhecer a fama, no
entanto, Rocky tinha fei-
to de tudo: foi vendedor
de jornais, pedreiro, aju-
dante de carpinteiro e
carregador. Quando ser-
via o Exército alguém
observou que sua força
descomunal poderia ser
empregada no boxe. Co-
meçou a lutar ainda no
tempo ãe soldado e só
parou depois de verificar
que num período âe qua-
tro anos só tinha ficaãoem casa durante cinco
meses.

O ex-campeão ãos pe-
sos-pesaáos tinha uma
natureza muito tranqui-
Ia fora do ringue e sen-
tia muita falta ãe sua fi-
lha, a quem tinha que
ser constantemente rea-
presentado. Esta situação
levou-o a se retirar qua-
se um ano depois ãa úl-
Uma vitória.

Marciano não era um
boxer ãe grandes qualir

ABSOLUTAS

dades técnicas. Relativa-
mente baixo para um
pêso-pesaão (1,85), sua
vantagem estava nos 90
kg que ãeslocava áuran-
te tôãa a luta com gran-
de vitalidade. Seus gol-
pes atingiam seguida-
mente os adversários, nu-
ma seqüência raramente
igualada na história áo
boxe. Foi graças a isso
que êle venceu por no-
caute a maioria ãos com-
bates.

Com o afastamento de
Rocky Marciano dos rin-
gues, toda uma era do
boxe começava a se ex-
tinguir. Êlé mesmo tinha
derrotado o último ãos
grandes campeões, Joe
Louis, forçando sua apo-
sentaãoriã. Com êle, um
lutaãor branco tinha re-
conquistaão áepois âe 20
anos o título máximo ão
boxe mundial. Depois,
iniciou-se a decadência
ão próprio esporte, sem
que aparecesse alguém
capaz de despertar no
ringue as emoções que os
americanos se acostuma-
ram a sentir à época ãe
Jack Dempsey e Gene
Tunney. O mais próximo
sucessor ãe Rocky Mar-
ciano, Cassius Clay, reti-
rou-se antes ão tempo
dos ringues e já tinha
surgido num período em
que o boxe se transfor-
mou mim espetáculo que
peráeu muito ãe suas
origens. Desaparecenáo
um ãia antes âe comple-
tar 46 anos, o orgulho ãe
papai Marchegiano mor-
re como o último grande
campeão do outrora es-
porte nobre.
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Barbara Marciano (à esquerda) viajou para providenciar o enterro áo marido

Lunn vence
Dave Hill
no golfe

Wetliersfield, Estados Unidos
(UPI-JB) — O golf ista pro-

fissional Bob Lunn conquistou
ontem, nesta cidade, o titulo de
campeão do Greater Hartford
Open, ao derrotar Dave Hill
no quarto buraco de um suâ-.
ãen-death playóff, depois de
um empate de 268 tacadas nos
72 buracos regulamentares. Da-
ve Stockton foi o terceiro co-
locado, por uma tacada de di-
ferença.

Em Oatanont, na Pensllvâ-
nia, o golf ista amador Steve
Melnyk sagrou-se campeão do
69.° USGA Amateur Cham-
pionship, cumprindo os 72 bu-
raoos com o resultado de 286
tocadas, o que lhe valeu a cô-
moda vantagem de cinco ta-
cadas sobre o vlce-eampeão,
Vinny Glles. O britânico Mike
Bonallack, um dos favoritos da
competição, terminou descolo-
cado, com 301 tacadas.

QUEM VENCEU

Os melhores nos dois tonneior
um profissional, outro ama-

dor — foram os seguintes jo-
gadores: Hartford Open — 1?
Bob Lunn (67-68-66-67), 268;
2.° Dave Hill (68-68-66-66),
268; 3.° Dave Stockton (69-67-
67-66), 269; 4.° empatados, Gay
Brewer (68-66-69-68) e Bert
Greene (69-67-70-65), 271. Se-
guem-se, Howie Johnson (272),
Jack Nicklaus (273), J. C.
Snead, Larry Hinson, Deane
Barriam, R. H. Sikes e Lou
Granam (274); Lee Trevino,
Phil Rodgers, Kermit Zarley
Colbert e Lee Elder (275). Bil-
ly Casper completou a volta
com 70 tacadas, ficando com o
escore de 278.

Peru recebe em festa seleção
que Governo quer permanente

Lima (AP-JB) — Uma
grande multidão compare-
ceu ontem à noite ao aero-
porto desta cidade para re-
ceber a seleção peruana que
se classificou para a Copa
de 70, no México, e .uma ca-
ravária de automóveis per-

correu as principais ruas da
cidade, conduzindo os joga-
dores até o Palácio do Go-
vêrno, onde foram recebidos
pelo Presidente Juan Velas-
co Aivarado.

Comenta-se que o Govèr-
no irá insistir para que a

seleção não seja dissolvida.
O Ministro da Educação.
General Alfredo Arrisueno,
que assistiu à partida em
Buenos Aires, já adiantou
que "terá uma reunião com
os dirigentes esportivos pa-
ra exame da situação."

Indagado sobre como o
Governo receberia uma de-
cisão em contrário dos chi-
bes, o Ministro esclareceu
que o ponto-de-vista do Go-
vêrno "não significa uma
pressão, uma vez que se es-
cutará a voz autorizada dos
dirigentes."

Pedernera foi primeira vítima tio fracasso
Buenos Aires (.Especial para

o JB) — A partida de domingo
ainda não havia terminado,
mas, espremidos nds arquiban-
cadas de La Bombonera, os
torcedores, entre exaltados e
desiludidos, já pediam as ca-
becas dos atuais dirigentes da
Associação de Futebol Argen-
tina (AFA).

Não era pára menos. O em-
patc contra o Peru represai-
tava a eliminação da Argenti-
na das finais da Copa do Mun-
do no México. Pela primeira
vez da história do futebol ar-
gentino — o esporte mais po-
pular ão país — a seleção jia-
cional foi desclassificada da
Copa ainda na fase elinünutú-
ria.
CAI A PRIMEIRA

A primeira cabeça já rolou.
Como não podia deixar de ser,
foi a do técnico, o eterno bo-
de expiatório de toda organi-
zação de futebol. Adolfo Peder-
nera despedhi-se de suas fun-
ções ao final de uma melancó-
líca reunião com o interventor
da AFA, Aldo Porri, em que
foi anunciada a dispe7isa do se-
lecionado argentino. Outras vi-
rão.

Independente da frustração
coletiva que causou a elimina-
ção da Argentina trouxe Jatos
positivos porque mostrou aos
torcedores as chagas que esta-
vam abertas na organização e
há muito apodreciam. Deixou a
descoberto os responsáveis pe-
Io fracasso.

A pressão popular para que
Aldo Porri e seus sucessores se
afastem do cargo aumenta ver-
Ikiinosamente e se a renúncia
de Porri se concretizar, ela se-
rá a terceira, de um inierven-
tor da AFA, em menos de um
ano.

UMA AGONIA LONGA

A agonia do futebol argenti-
no vem de longe mus foi com a
renúncia de Valentim Suarez,
em outubro do uno pussudo,
que ela começou a se precipi-
tar. Suarez se afastou levando
com êle Renato Cesarini, que
naquela ocasião era o encarre-
gaio do selecionado.

O Governo nacional colocou
então a AFA nas mãos de Ru-
mes Ruiz que designou José Mi-
nella para técnico pedindo-
lhe que fizesse uma excursão
preparatória por diversos pri-
ses da América Latina. Minella
suitt com uma seleção arranjada
na última hora, jogando contra
clubes e seleções e, se os re-
sv.Hados não puderam ser con-
siderados como um fracasso
também não alcançaram o su-
cesso que os dirigentes espe-
ravam para poder fortalecer a
situação da cúpula da AFA.
A "jogada" não deu certo e a
opinião pública manteve-se fria
diante dos resultados.

A seleção foi novamente dis-
solvida na volta, com a pro-
messa de ser recomposta quan-
do começasse a preparação pá-
ra o período eliminatório. Na
verdade essa equipe nunca foi

reéomposta e ás razões por que
Ruiz afastou Minella e colocou
Humberto Maschio em seu lu-
gar nunca foram bem esclure-
cidas.

OS TEMPOS DE MASÇUIO

Maschio entrou com carta
branca do interventor. Convo-
cou uma seleção, fêz prelecões,
planos, relatórios e incentiva-
do pela direção da AFA man-
tinha secretas esperanças dc
formar um conjunto forte e
homogêneo que devolvesse à
Argentina o lugar de destaque
que ociíjioii no cenário inter-
nacional no principio da déca-
da de 50. Entretanto, apesar do
tempo que dispunha, os meses
transcorriam sem que os terce-
dores comprovassem resultados
poíiiivos e. 25 dias antes do
primeiro jogo eliminatório con-
ira a Bolívia o interventor caiu
arrastando Humberto Maschio
com éle.

OS TEMPOS DE
PEDERNERA

Subiu então Aldo Porri que
nomeou apressadamente Adolfo
Pedernera para técnico da equi-
pe. Um nàvo selecionado foi
convocado e Pedernera partiu
rápido para La Paz não só pa-
ra tentar um período de acli-
mutação como para procurar
formar um conjunto daquele
grupo heterogêneo ãe jogado-
res, longe dos ollios da impren-
sa e da torcida argentinas.

O que se seguiu todos já sa-

.'bem. A Argentina foi derrota-
da na sua estréia por 3 a 1
pela .modesta Bolívia em La
Paz. Depois viajou para Lima,
tentando se recuperar, mas
uma nova derrota frente aos
peruanos, por 1 a 0 levou Porri
e Pedernera a pedir renúncia
dc seus cargos o que só não
aconteceu por força de uma
intervenção do próprio Presi-
dente da República que pediu-
lhes que permanecessem bus- '
ca ndo uma já milagrosa reabi-
liiar.ào.

Vieram então os jogos em
Buenos Aires e os argentinos
conseguiram uma sofrida vitõ-
ria sobre à Bolívia por 1 a 0.
Depois desse resultado o de-
sencanlo tomou conta de to-
dos. Somente um viilagre leva-
ria ti vitória frente ao Peru.
Os torcedores estavam com um
espirito tão preparado para a
derrota que — èies que são
normalmente pouco gentis em
suas ¦manifestações de arqui-
bancadas — aplaudiram os pe-
rüanos ao filial da partida.

Do total de quatro gols obti-
dos durante a fase eliminató-
ria, dois foram conseguidos dc
pênalti, mostrando que os er-
ros de toda aquela organiza-
cão que desmoronava refletiam-
se nos pés dos atacantes: falta
de objetividade, falta de pene-
tração, falta de táticas ofensi-
vas, falta de dianteiros hábeis.
Alguns setores ainda tentaram,
concentrar a culpa.de tudo nos
¦ponlas-de-lança do selecionado.
Em vão. Os torcedores já li-
nham os olhos abertos.

A equipe de vôlei feminino da Yashica, ão Japão, chegou ao Rio, onde iniciará uma série de exibições pelo Brasil, apresentando-se
ainda no Estado do Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As integrantes da equipe — líder áo cam-
peonato japonês — são tôãas empregaãas ãa fábrica de instrumentos óticos Yashica, algumas delas componentes da seleção olím-

pica. Após a temporada no Brasil, a delegação, viajando pela Varig, seguirá para Lima, Los Angeles e Honolulu
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Na grande área
Armando Nogueira '

Se não fosse a legenda de que o Atlé- '
tico de Yustrich não perãe âe seleções, eu
âiria que, hoje, vai haver exibição âe fute-boi no Mineirão: Pele, Tostão, Gérson, Edu,
Jair — já pensaram vocês essa gente tôãa 1
num gramado decente, rolando bola sem '
valer ponto?

Afinal ãe contas, o jogo ãe hoje não
aumenta, nem diminui o cartaz do Atléti- ?co, por isso, é esperar que prevaleça na par-tida ão Mineirão a regra ãe ouro do fute-boi de exibição que é jogar e deixar jogar.
O general Didi

Os jornais estrangeiros chegados on-
tem ao Rio permitem confirmar a impres-
são que tive domingo ao ouvir a notícia
de Peru, 2 x Argentina, 2: o assunto da
imprensa esportiva mundial, nesses dias,
é a eliminação dos argentinos. Na Europa,
ninguém vai entender direito o desfecho do
Grupo X, com o Peru em primeiro, a Bo-
lívia em segundo e a Argentina em tercei-
ro lugar.

A mim, confesso que me entristece o
fracasso argentino. Entristece, mas não
surpreende. Tenho uma enorme admiração
pelo futebol deles, escola de jogadores ad-
miráveis; mas, tenho, também, um profun-
do abuso da desorganização que, dentro e
fora do campo, vem minando o futebol ar-
gentino há muitos anos.

Esperar o que de um futebol que, 14
dias antes da estréia no pré-mundial, tro-
ca de treinador, convoca e desconvoca jo-
gadores, dispensa o médico e transforma
sua seleção numa estúpida mixórdia?

Todos duvidávamos, de bobo que so-
mos, quando Didi avisava (e a mim, éle
disse várias vezes em Lima):

— Meu time é melhor que o argentino
em tudo: tecnicamente, taticamente, psi-
cològicamente. Por isso, não tenho a menor
dúvida de que vamos tomar o lugar da
Argentina no México.

Aí está o nosso bicampeão consagrado
mundialmente. Porque vocês não tenham
a menor dúvida de que, pela cotação da
Argentina e do Peru no futebol intemacio-
nal, a classificação do Peru passa à histó-
ria como o fato mais importante das elimi-
natórias da Taça do Mundo de 70. E o ho-
mem decisivo do triunfo peruano não é, co-
mo possam pensar alguns "peruanistas" do
Continente, o duro General Alvarado, e sim
o general Didi, no duro.
O general Saldanha

Um jornalista paraguaio pediu-me que
lhe desse, em poucas palavras, uma opinião
sobre o técnico João Saldanha.

Pois não.
í— Pelo que observei âurante um mès

ãe eliminatórias, dentro e fora ão país, Sal-
âanlia é um bom estrategista, com mar-
cante antevisão ãos prós e contras âe uma
guerra. Para isso, conta com a experiência
âe sua viãa pessoal e profissional, expe-
riència que, por sinal, merece livro. Salda- ,
nhüj com seu granãe poâer ãe comunica-
ção, talvez sua maior virtuãe profissional,
exerce sobre os jogaâores uma liderança
democrática que surpreende e agraãa a eles
toãos, habituaáos, na viãa ão clube, à au-
toridaâe asfixiante ão técnico e ãos âire-
tores (âiga-se em favor ãos técnicos ác clu-
be que uma coisa é ãirigir, eventualmente,
um grupo de jogadores na seleção e outra,
diferente, é ãirigi-los anos e anos, na roti-
na de campeonatos regionais e excursões
caça-níqueis pela Nigéria, Tegucigalpa e
Cachoeira ãe Macacu). Saldanha está aten-
to a toãos os truques âo futebol, desde as
entrelinhas ãe um discurso de cartola à
rosca de uma trave ãe chuteira; desde o
plano de jogo de um rival ao rendimento
individual e coletivo de sua equipe. E, por
fim, mais uma característica ãa liãerança
ãe Saldanha: nas vésperas de uma bata-
lha, éle parte corajosamente para a ofen-
siva psicológica, procurando, ao mesmo
tempo, motivar a sua tropa e intimidar o
inimigo, Como técnico ãe campo, êle sim-
plificou o problema ãa seleção, que é o de -
qualquer equipe ãe futebol: escalou 11, com ,
80 por cento de nomes indiscutíveis e, bri-
lhantemente, com eles vai levar o jutebol
brasileiro ao México, restando-lhe apenas
um desafio que é impor à confiança ão tor-
ceãor brasileiro o futebol âe Rilâo, Félix,
Djalma Dias e Joel que, até aqui. não con-
venceram âe toão a arquibancada.
Bolas de primeira

Não se surpreendam os tricolores se -
o campeão do Rio puser à venda o passe
de Félix; nas Laranjeiras, todo mundo
acredita que, ainda êsse ano, Jorge Vitorio
estará consagrado como o melhor goleiro
da cidade. Se empenho vale, Vitorio não es-
tá longe disso porque treina uma média de
oito horas por dia. Aliás, eu duvido que nes-
se regime de treinamento um bom goleiro
não chegue a ótimo em pouco tempo. » A
uma revista italiana, Pele disse, há pouco
tempo, em entrevista, que o melhor joga-
dor do mundo, a seu juízo, é o alemão
Beckenbauer, o qual, por sua vez, na Ale-
manha, elegeu Pele o melhor do mundo.
Assim os dois vão acabar sócios numa in-
dústria qualquer em Munique, cidade onde
mora Beckenbauer e onde Pele pretende
viver, quando deixar de jogar. • O Bota-
fogo vai insistir em Perfumo não só porque
se trata de um excelente beque nas tam-
bém porque a cotação internacional dê'í
garante, nas excursões, pelo menos dois f
três mil dólares a mais em cada jogo. •
Mais um bom livro da série de obras técr.' ¦
cas editadas pela Divisão de Educação Fí-
sica do Ministério da Educação: Introãu-
ção à Diáática ãe Educação Física, autoria
de Alfredo Gomes de Faria Jr., licenciado
em Educação Física e em Pedagogia. Ante-:
riormente, recebi Introdução' à Modernt
Ciência do Treinamento Desportivo. E* jus-
to louvar o programa de publicações de li-
vros técnicos do Ministério da Educação
destinados à distribuição gratuita aos in-
teressados. E' por isso que dou, com o maior
prazer, o endereço onde é possível obter
esses livros da maior utilidade aos estu-
diosos de Educação Física: Divisão de Edu-
cação Física, Palácio da Cultura, sala 1111.



Seleção tem festa em Minas jogando com Atlético
Yustrich promete lesle
de verdade para seleção

ALEGRE RECEPÇÃO
fglpi

Belo Horizonte (Sucursal)
— Yustrich acr-edita que
propiciará à seleção brasi-
leira o seu verdadeiro teste
na atual fase de preparati-
vos para a Copa de 70, afir-
mando que os adversários
na chave de classificação do
Grupo XI eram fraquissi-
mos-

O futebol dos Venezuela-
nos, colombianos e mesmo¦ dos paraguaios, que dificul-
taram mais as coisas para
a seleção brasileira, tanto
em Assunção como no Ma-
racanã, não convenceu ao
técnico do Atlético, que che-
ga -a condenar o clima de
otimismo que envolve a se-
leção, imprensa e torcida.
FALTA FORÇA

Segundo Yustrich, a de-
íesa e ataque brasleiros não
foram testados em toda a
sua plenitude física e téc-
nica c de -entrosamento. Re--
clama para o ataque um jô-
go contra uma zaga de ho-'
mens com poder avantaja-
do, no melhor estilo euro-
peu, e para a defesa um
ataque insinuante, com um
ponta-de-lança rompedor de
área.

Lembra o técnico que uma
defesa violenta e que se im-
ponha neutralizará as ta-
belinhas de Pele e Tostão,
forçando-os a buscar apoio
em Edu, no seu entender, o
melhor homem da seleção,"pois se desloca maravilho-
samente bem pelo meio."

Como Pele e Tostão são"simplesmente geniais", acha
que reúnem condições >para
suprir diante das equipes
européias a ausência da fôr-
ça física que Vavá possuía,
apesar do entendimento en-
tre eles ser através de to-
quês, desprezando o comba-
te direto com a zaga.
TRÊS MEDÍOCRES

Confirmando a sua filo-
sofia de negação dos idolos
no futebol, Yustrich disse
que a seleção brasileira foi
envolvida por um clima de
euforia precoce, como se já
tivéssemos conquistado a
Taça Jules Rimet, o que con-
sidera um juízo perigoso, de-
vido à diferença entre os ad-
versários da fase de classi-
ficação e os -que surgirão a
partir das oitavas de final
no México.

Apoiado na diferença téc
nica e de poder fislco enti
os adversários futuros da se
leção brasileira e venezue
lanos, colombianos e para
guaios: o técnico do Atlétl-
co considera os últimos co-
mo seleções medíocres, sen
qualquer mérito além de un:
lampejo denotador de talcn-
tos ou de aparente rlgidc
defensiva momentânea.

SETOR INDEFINIDO

Yustrich tem maior nú
mero de criticas e de dúvi
das para a defesa da sele-
ção brasileira. Não poupr
elogios para Joel "um joga-
dor de zona excepcional",
mas acha que nem todos na
defesa mostraram suas pos-sibilidades.

— Isto porque — explica
—¦ não encontraram pela
frente um ataque rompedor,
inteligente, como encontra^
rão inevitavelmente no Mé-
xico. Basta lembrar a falha
de Gérson que deu um gol
aos colombianos, no Mara-
cana, foi simplesmente es-
quecida porque o ataque
marcou seis gols para pro-
var a ausência de tratamen-
to certo para o setor defen-
sivo.

AUTOCRÍTICA

Sobre a sua equipe, Yus-
trich disse que é formada"sem querer ofender alguns
de meus rapazes" de jogado-
res bons e medíocres, ven-
do em Humberto, o lateral-
direito, um talento nato."um homem que trata a bo-
la por você, tal a sua inti-
midade com o futebol."

Espera uma vitória, mas
não promete milagres, lem-
brando que não tem ne-
nhum esquema especial pa-
ra hoje, afirma que o fute-
boi não muda, a bola conti-
nua redonda e os jogadores
22 em campo.

— Com o nosso modo de jo-
gar — disse — que é baseado
nos lançamentos do ponta-
esquerda sobre a área, ma-
nobra consagrada como ca-
vadinha, perdemos para o
modesto Araxá e ganhamos
da Iugoslávia e da União
Soviética. E' dificílimo fazer
qualquer previsão, mas ga-
ranto que não vamos faci-
litar nada.

Torcida do Atlético vive
sonho de vencer seleção

O chefe da torcida do
Atlético, o comerciante Júlio,
acordou ontem'mais cedo
para ver a bandeira de 1134
metros quadrados — segun-
ão êle, a maior do mundo —
que mandou fazer especial-
mente para o jogo de hoje,
com um grande escudo gi-
gante na parte superior, e
ao centro a inscrição "A
Torcida Atleticana Agradece
o Apoio da Imprensa Brasi-
leira."

Os torcedores do clube mi-
neiro, donos de 80 por cento
do estádio, vivem desde on-
lem uma expectativa de ra-
ro conteúdo humano, ali-
mentando o sonho de uma
vitória sobre a seleção bra-
sileira, que lhe dê a afirma-
cão definitiva, fazendo-os
esquecer as derrotas para o
Cruzeiro, nos últimos cinco
anos.

O destino certo
O Atlético pode vencer até

as boas seleções da Europa,
como o fêz no inicio do ano
diante da Iugoslávia (3 a 2),
Rússia (2 a 1), além de um
bom empate com a Hungria
por 2 a 2, e, mais recente-
mente, uma bela campanha
contra equipes argentinas.

Cientes de que Piazza e
Dirceu Lopes, juntamente
com Tostão, estão do lado
da seleção, e representam
grande parle do futebol do
Cruzeiro, os atleticanos es-
peram uma vitória com sa-
bor especial redobrado.

O maior amor
"Torcer para o Atlético

não é fácil não", afirma
qualquer uni de seus torce-
dores, aludindo a instabili-
dade do time, própria de to-
âo clube de massa. Júlio não
foge à regra e sofre três vê-
zes mais porque é Flamengo,
no Rio, Corintians, em São
Paulo, e tem simpatia pelo
Internacional, de Porto Ale-
gre.

— Não sei explicar direito
por que só gosto dos times da
massa. Prefiro estar ao lado
dos menos favorecidos pela
sorte, sabe? Time de elite,
pós-de-arroz, não dá para
entender. O bom mesmo é
ficar lá na arquibancada ou
na geral, no meio do povo,
sojrcndo todo mundo junto,
acho que é isto.

Júlio tem 32 anos de ida-
de, é atleticano desde que
nasceu. Começou a organi-
zar a charanga do clube em
1907. Teve que concorrer
com Vítor Bastos, que Iam-
bem tinha uma e não falta-
va a um jogo. Com o tempo
Júlio ficou sozinho no co-
mando das alegrias e triste-
zas da maior torcida de Mi-
nas, porque a diretoria dei-

xou de dar dinheiro ao Vitor,
como medida de economia,
debandando os seus músicos
c bateristas.

— Sempre sustentei a cha-
ranga, cabendo ao clube, de
duas semanas para cá, aju-
dar um pouco, oferecendo ao
pessoal 50 ingressos para*ca-
da jogo. Gasto em média
NCr$ 1 mil por domingo,
sem falar nas viagens, que
aumentam as despesas ao
dobro. Faço isto com o
maior prazer, pois os joga-
dores acabam compensan-
ão a gente.

O comerciante caiu na
simpatia da torcida porque
n une a pediu dinheiro ao
Atlético, fazendo a coisa por
amor. Sua maior alegria foi
ver o time pentacampeão em
1956. A maior decepção o
empate de três gols com o
Cruzeiro em 1967 depois de
o Atlético estar ganhando
por 3 a 0. Seu coração quase
parou quanão, no último mi-
nulo do jogo, Zé Carlos
acertou a trave de Hélio,
pintando o gol do que seria"mais uma injusta vitória do
Cruzeiro."

A maior bandeira
Levar ao estádio a maior

bandeira já feita por tor-
cedores brasileiros, era um
sonho de Júlio. Êle leu há
algum tempo nos jornais que
os torcedores do Vasco, Co-
rinlians, Fluminense e, porúltimo, Flamengo fizerambandeiras gigantes. Imagi-
nou uma bandeira-monstro
de 1134 metros quadrados.
Contratou um grupo de cos-
tureiras, que, em 30 dias,
trabalhando sem parar fize-
ram a maior de todas, em
rayon e cetim.

Hoje, à noite, antes do es-
petáculo começar, Júlio fará,
à parte, o seu. Com o auxi-
lio de 40 moças.e 40 rapazes,
cobrirá o gramado do está-
dio com a maior bandeira
do mundo, que tem uma
inscrição homenageando a'mprensa de todo o pais. De-
pois subirá paa a arqui-
bancada, para que todos pos-sam tocar o novo símbolo,
pedindo-lhes apenas que gri-
f~m durante 90 minutos, a
plenos pulmões, o grito de
guerra mais temido em Mi-
nas; "Calo, galo."
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Salâanha chegou âe bom-humor e foi tratado com muito carinho

O MAIOR EM TUDO

pelas crianças que foram esperá-P
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A torcida do Atlético, entusiasmada, ja tem "a maior bandeira ão Brasil" para incentivar seu time

Crianças receberam o grupo que saiu do Rio
O primeiro grupo da se-

leção brasileira, formado
pelos que passaram os dias
de folga no Rio, desembar-
cou às 15h40m, no aero-
porto da Pampulha, sendo
recebidos pela charanga do
Atlético, cerca de 50 crian-
cas de um grupo escolar e
uma comissão da ADEMG e
FMF.

A turma era composta por
Félix, Jàirzinho, Paulo Cé-
sar e Brito, do Rio, e Edu,
Carlos Alberto, Paulo Bor-
ges, Gérson, Lula e Djalma
Dias, de São Paulo, além do
técnico João Saldanha, o
preparador físico Admildo
Chirol, o médico Lidio To-
ledo, o dirigente Antônio rio
Passo e o massagista No-
caute Jack.
RECEPÇÃO MIRIM

Desde as 12h3üm a cha-
ranga do Atlético fêz initer-
rupta e animada roda de
samba no hall do aeroporto,
ensaiando as melhores mú-
sicas para receber os joga-
dores. No ônibus do clube
mineiro, colocado à disposi-
ção da CBD, uma faixa foi
estendida saudando "as fe-
ras de João Saldanha" en-

quanto 10 bandeiras alvi-
negras, de oito metros cada,
eram agitadas por torce-
dores.

Próximo à pista, as pro-
fcssôras Aparecida Clesy e
Anete e o fiscal 604 do De-
partamento Estadual de
Trânsito faziam o possível e
o impossível para conter as
50 crianças do Grupo Esco-
lar Pandia Calógeras, que
gritavam o nome de Salda-
nha e de Gérson todas, as
vezes em que avistavam um
avião, mesmo que êle esti-
vesse saindo.

A idéia de levar as crian-
ças ao aeroporto para re-
cepcionar a seleção brasilei-
ra, partiu das três prof es-
sõras que se confessaram
fãs incondicionais de João
Saldanha e dos jogadores,
depois que viram pela TV
as vitórias sobre a Vene-
zuela, Colômbia e Paraguai.
A comissão de recepção ofi-
ciai. formada pela ADEMG
FMF, ficou entusiasmada
com as presença das crian-
ças.
ATAQUE EM MASSA

Nocaute Jack e Félix fo-
ram os primeiros a descer

6
do avião, mas quem desper-
tou a atenção da charanga
do Atlético e da comissão foi
Edu, que apareceu com um
chapéu branco, lembrando
um vaqueiro. Félix foi o pri-meiro a ser colhido pelas
crianças, que. como numa
avalancha, o cercaram paraum único e impossível abra-
co.

Logo a seguir, Saldanha,
que ganhou da comissão de
recepção do Atlético um es-
cudo, foi reconhecido pelascrianças que o assediaram
eufòricamente gritando o
seu nome. Depois foi a vez
de Gérson. Um garotinho
perguntou ao ex-botafo-
guense: "Você é o Gérson?"
Ante o gesto de cabeça afir-
mativo, e um lacônico "sou",
a multidão de crianças sim-
plesmente atacou o jogadoraos gritos de "Gérson, Gér-
son."

Depois de se livrarem das
crianças, o que não foi fã-
cil, os jogadores passaram
pelos soldados da base aérea
que relaxaram 'um pouco o
esquema de segurança por
causa da festa infantil, e
cairam nas mãos dos caca-

dores de autógrafos, junto
ao ônibus do Atlético.

Gérson, Jàirzinho, Félix,
Edu, Brite e Djalma Dias
foram os mais requisitados e
terminaram de atender aos
caçadores de autógrafos e os
repórteres dentro do ôni-
bus. O forte esquema de se-
gurahça da base aérea qua-se impediu o trabalho dos
jornalistas, porque a DAC
resolveu exigir em cima da
hora autorização especial
para o acesso à pista do
aeroporto.

Já refeitos do susto e da
entusiasmada recepção-mi-
rim, os jogadores seguiram
para o Hotel Excelsior se-
guidos de perto pela cha-
ranga cio Atlético niim ca-
minhão.

A porta do hotel, duas mil
pessoas e uma banda de
música do Corpo de Bom-"oeiros 

prestaram nova ho-
menagem aos jogadores e
ao técnico, que subiram pa-
ra os seus apartamentos
sorrindo muito e acenando,
tendo atrás de si os gritos
de que "o Atlético vai botar
pra quebrar."

Assunto no embarque foi sobre desastre de joel
No embarque, no Aeropor-

to Santos Dumont, o assun-
to mais comentado era o
acidente de automóvel ocor-
rido com o zagueiro Joel,
anteontem, em Santos.

Enquanto a maioria dos
jogadores recriminava a ati-
tude do zagueiro, os dirigen-
tes e o técnico João Salda-
nha se limitavam a dizer
que vão estudar o caso com
mais tranqüilidade, levando
em consideração, desde já,
que Joel estava em seu dia
de folga, além de não terem
recebido qualquer comuni-
cação oficial.

ASSUNTO PRINCIPAL
— Como é que o Joel fc'

dar uma mancada destas
logo agora — comentou Car-
los Alberto — pois êle esta-
va indo tão bem. Depoi,
desta não sei com que mo-
ral êle vai reclamar que ('
injustiça estar na reservr
do Santos.

Brito também e s t a v :
aborrecido com o acontecid"
com Joel e disse que não en-
tende como é que éle pode-ria ter feito isto mais umr
vez.

O supervisor Russo disse
que não pode fazer nada

sem receber uma comunica-
ção oficial sobre o aconteci-
do, mas mesmo assim não
deixa de ser uma coisa de-
sagradável neste momento
de euforia da seleção.

Pode ter havido exagê-
ro — disse Russo — e náo
quero cometer uma injusti-
ça. O negócio é esperar e
depois, então irei conversar
com Joel.

Já o dirigente Antônio do
Passo acredita que tenha
havido exagero por parte da
policia quanto à parte em
que diz ter Joel sido encon-
trado embriagado, baseado
nos resultados dos exames.Se éle tomou dois cho-
pes — explicou Antônio do
Passo — já é o suficiente
para o exame dar o resul-
tado de alto teor alcoólico,
mas sabemos perfeitamente
que esta bebida, ingerida
nesta quantidade, não dá
para deixar ninguém tonto.

Saldanha não quis comen-
_ar o fato dizendo que não
sabia de nada oficialmente.

Quando lhe perguntaramsobre o que havia achado da
entrevista de Yustrich, queafirmou saber dos pontosfracos da seleção e que Da-
rio saberá explorar bem a
defesa do Brasil, Saldanha
disse, rindo:

— E", inclusive o Dario é
bem melhor do que Tostão e
Pele — e já soube até queo Cruzeiro está tentando
trocar Tostão por êle.

Depois o treinador expli-
cou à pessoa que havia feito
a pergunta que não levasse
a mal aquela resposta, po;-estava brincando, já que re--
conhece ser o time do Atlé-
tico muito bom.

ELEGÂNCIA DE PAULO
CÉSAR

Os jogadores chegaram a
aeroporto por volta de 13h
30m e a elegância de Paulo
César foi muito notada e co-
mentada por todos. De blu-
são azul, calça cinza e uma
camisa gola roítlé azul, o
atacante não parou um Ins-
tante de caminhar, o que
valeu um comentário do Sr.
Antônio do Passo.

— Paulo César é o verda-
deiro andarilho, pois não
pára de andar de um lado
para o outro.

Edu, que apareceu con
um chapéu de vaqueiro,
comprado no Paraguai, foi
outro que chamou atenção,
enquanto que Djalma Dias e
Carlos Alberto estavam sem-
pre juntos e acompanhados
de seus familiares.

Gérson estava com s;u sõ-
gro, do que se aproveitou
Brito para gritar de um
canto "larga o homem, seu
Ilidio."

Lula e Félix • permanece-
ram quase sempre juntos
conversando e Jàirzinho es-
tava rodeado de torcedores
que lhe pediam autógrafos.
O médico Lidio Toledo e o
preparador fislco Chirol tro-
caiam idéias a respeito das
condições do time e só des-
viaram a conversa quando
viram o cozinheiro da sele-
ção, Mário, com o uniforme
da CBD, inclusive o emble-
ma no bolso do paletó.

Vai lá dentro e tira és-
te emblema porque senão r
pessoal vai cair na tua pe'
lá em Minas — disse o riv.
clico.

O cozinheiro atendeu
conselho c tirou o emblen?
da CBD do paletó, e ai
médico comentou:

Êle está muito empo."
gado, mas é muito boa pes-soa. Se chega assim en.
Belo Horizonte a turma não
perdoa e começa a brincar
com éle.

O dirigente Antônio do
Passo e o administrador
Tarso Herédia viajarão hoje
pela manhã.

Belo Horizonte (Su-
cursnl) — A seleção bra
leira —• que se classifi
loii para a Copa do Mun
lo, marcando 23 gols eu
leis jogos, sofrendo ape
nas dois e não perdendt
um ponto sequer — é t
grande atração desta noi-
te, no Estádio Minas Ge-
rais, onde enfrentará o
A-tlético Mineiro diante
de um público que esta-
belecerá novo recorde es-
:idual de renda.

Embora a partida te-
_lia um caráter de festa,

> Atlético — vestindo a
camisa da seleção minei-
ra — sente-se muito mo-
tivado em relação à vitó-
ria. Sua torcida, a maior
de Minas Gerais, conso-
Ia-se de cinco anos de in-
sucesso no campeonato
local com os excelentes
resultados que sempre
obtém frente às equipes
de fora. A partida terá
início às 21b30m e o juiz
será o carioca Amílcàr
Ferreira, indicado pela
CBD.

Festa mineira

O Atlético Mineiro, sem-
pre que se trata de enfren-
tar uma equipe de fora, ga-
nha de sua torcida o apeli-
do de Vingador, Embora a
seleção brasileira — festeja-
da em Minas por suas recen-
tes vitórias internacionais e
também pela presença de
Tostão e Wilson Piazza en-
tre seus titulares — não se-
ja bem uma "equipe de fo-
ra", para o Atlético a vitó-
ria significa multo, numa
festa em que a atração é o
adversário.

Tecnicamente, em parti-

das como a de logo mais, é
sempre difícil prever o que
pode fazer o Atlético, o ia-
to de não atuar com sua
própria eamisa, dizem ai-
guns, talvez influa, mas o
que importa, na opinião do
torcedor, é que os jogadores
que enfrentarão a seleção
pertencem todos ã equipe
dirigida por Yustrich. S6
conseguir superar-se, como
o fêz no amistoso com a lu-
goslávia, no ano passado, o
Atlético talvez seja, real-
mente, a melhor prova a que
se submete esta seleção.

Já entre os jogadores de
João Saldanha, a motivação
não é a mesma. Terminada
a fase eliminatória da Copa
do Mundo, que pràticamen-
te durou dois meses, com
partidas em Bogotá, Cara-
cas, Assunção e Rio, o ob-
jetivo foi atingido e o inte-
rêsse, certamente, dimi-
nuiu.

De qualquer forma, numa
festa como a desta noite,
com ou sem superação atle-
ticana, se a seleção jogar a
metade do que pode, sobre-
tudo por seus valores indi-
viduais, não há como se fa-
zer o confronto.

Os jogadores da seleção
chegaram a Belo Horizonte
com o prêmio já pago pelaCBD por terem eles se cias-
sifiçado à Copa do Mundo.
A promessa era de NCr$ 15
mil para cada um, mas co-
mo, com os descontos do
imposto de renda, o total a
ser pago seria inferior ao
prometido, a CBD aumen-
tou o prêmio para NCrS
16 300. Dessa forma, com o
desconto de NCrS 1304,00,
cada um recebeu NCrS
14 996,00.

Os resultados do Brasil
nas eliminatórias (apenas
vitórias) foram os seguin-
tes: 2 a 0 sobre a Colôm-
bia, em Bogotá; 5 a 0 na
Venezuela, em Caracas; 3 a
0 no Paraguai, em Assunção;
6 a 2 na Colômbia, 6 a 0 na
Venezuela e 1 a 0 no Para-
guai, os três últimos no Ma-
racanã.

BRASIL ATLÉTICO
Félix Mussula

Djalma Dias Humberto
Rildo Zé Horta

Carlos Alberto Normandes
Piazza Oldair

Joel Cincunegui
Jàirzinho Vaguinho

Gérson Amauri
Tostão Dario

Pele 10 taci
Gdu 11 Tião
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Pele joga de graça para
Santos não perder Parque

São Paulo (Sucursal) —
Os jogadores paulistas em-
barcaram às 18h30m paraBelo Horizonte para o jogo
com o Atlético, com Pele
emocionando a torcida san-
tista ao dizer que joga
até de graça no Santos, pa-
ra o time não perder o Par-
que Balneário.

Sendo o último a embar-
car, Pele "deu muitos auto-
grafos e foi entrevistado pe-
lo jornal japonês Asahi
Shimbum, de Tóquio, que
possui também uma cadeia
de rádio e televisão. O
Asahi veio cobrir os jogos de
beisebol entre a seleção co-
legial do Japão e as diversas
equipes brasileiras. Além de
Pele, embarcaram os joga-
dores Rivelíno. Clodoaldo,
Toninho, Zé Maria, Rildo,
Joel e o massagista Mário
Américo.

UMA POSIÇÃO

Pele, ao ser entrevistado
pelo jornal japonês, confir-
mou que náo irá para o Mé-
xico por causa de sua fami-
lia, explicando:

Estou há 15 anos no
Santos e devo muita grati-
dão ao Clube. Se ainda fós-
se solteiro poderia haver a
possibilidade de transferên-
cia, mas, com uma familia
como agora, jamais deixa-
rei o Brasil.

Para a torcida santistr.
Pele afirmou que não acre-
dita que o Santos perca o
Parque Balneário e nem que
tal problema possa influir
no rendimento do time."pois o Parque Balneário já
é problema há três anos e
somos sempre campeões."

O problema do parque
balneário é coisa antiga e
neste periodo o Santos com-
prou vários craques, que o
ajudaram a fonnar o es-
quadrão que temos hoje. Não
creio que o Santos venha a
perder o parque balneário,
devendo superar este pro-
blema. Caso o Santos fique
sem dinheiro, jogarei de
graça — completou Pele.

Pele está contente pelo fa-
to de a torcida brasileirr
acreditar no selecionado, di-
zendo que no passado "não
havia tanto interesse do pú-
blico pela seleção."

Tudo isso se deve a um

trabalho de preparação,
treinamentos, os torcedores
têm motivação para ir aos
estádios, como ocorreu nos
três jogos das eliminatórias
disputados no Maracanã —
finalizou o jogador, depois
de várias chamadas pelo ai-
t-o-falante, que insistia em
que o Sr. Edson Arantes do
Nascimento subisse a bordo
do PP-SRD com destino a
Belo Horizonte.

JOEL DESCONVERC \

O quarto-zagueiro Joel
desconversou, ontem, em
Congonhas, sobre um aci-
dente no qual seu carro ba-
teu em outro, quando esta-
va. em companhia de sua
noiva. Joel, porém, afirmou
que já pagou pelos estragos
no carro em que bateu, em
promissóriais no valor do
NCrS 600,00. Sua situação no
Santos, entretanto, ainda
não está definida e só ds-
pois do jogo contra o Atlé-
tico Mineiro poderá resolver
em definitivo se fica no
Santos, cem reajusta e como
titular, ou se irá para ou-
tra equipe: Botafogo ou Co-
ríntians.

O lateral-direito da Por-
tuguêsa de Desportos e re-
serva de Carlos Alberto no
selecionado brasileiro, Zé
Maria, disse ainda desconhe-
cer a proposta feita pelo
São Paulo para a aquisição
de seu passe por NCrS 600
mil, mas o diretor do São
Paulo, Henry Aidar, confir-
mou as noticias, afirmando
que o presidente do clube,
3r. Laudo Natel, esteve em
nontato com o presidente
:la Portuguesa de Desportos,
Manuel Gregório, quando foi
feito aquele oferecimento.

Zé Maria já pediu ao téc-¦uco Aimoré Moreira para
ajudá-lo na transferência de
clube, porque não encontrou
i presidente da Portuguesa
de Desportos nas poucas ho-
ras que passou em S. Paulo.

Clodoaldo também não re-
sclveu em definitivo se cum-
prirá sua promessa ds "não
mais vestir a camisa do San-
tos", problema que só será
resolvido na sua volta. O jo-
gador, ao que parece, rece-
beu conselhos do próprio
Pele sobre o assunto e po-
dera voltar atrás.

"««5S

Leia editorial "Público Esquecido"
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0 desaparecimento de
Philip Blaiberg acirrou

ainda mais a polêmica em

torno dos transplantes
cardíacos. Nenhum

paciente se arrepende da

experiência, mas apenas

dois homens sobrevivem
agora há mais de um

ano com corações alheios:

o padre Damien Boulogne,

naFmnça, e Ugo Orlandi,
no Brasil
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Desde que o professor Christian Barnard
implantou no peito de Louis Washanski o cora-
ção de Denise Ann Del-val há precisamente um
ano e oito meses, foram feitos no mundo cerca
de 150 transplantes cardíacos, por equipes mé-
dicas de mais de 20 países, que conseguiram
manter vivos 28 pacientes.

A rejeição do órgão enxertado é o problema
que põe em dúvida a validade dos transplantes,
desencorajando os médicos em relação a uma
prática que parecia passo gigantesco no trata-
mento de doenças cardíacas. Philip Blaiberg,
cliente de Barnard, que viveu 563 dias com cora-
ção alheio, ainda é o recordista nessa frente de
batalha contra a morte.

A frieza das estatísticas depõe contra os
transplantes. Uma, realizada no ano passado,
sobre órgãos vitais como coração, fígado, pul-
mões, apontou dados relativos a 278 pacientes.
Dezesseis deles sobreviveram algumas horas, 80
viveram apenas um dia, 61 sobreviveram uma
semana, 51 permaneceram vivos duas semanas,
39 viveram um mês, 26 viveram dois meses, dois
resistiram seis meses e apenas um mantinha-se
vivo há 11 meses.

Esses dados fortalecem a posi-
ção de uma corrente da medi-
cina que se pronuncia radical-
mente contra o transplante de
órgãos enquanto não fôr resol-
vido o problema da rejeição. A
opinião, defendida especial-

mente por cardiologistas soviéticos, é de que o
transplante em si não oferece maior dificuldade,
mas que não há meios de evitar que o órgão seja
rejeitado.

A rejeição começa imediatamente após ter
sido o órgão implantado, acentua-se no quarto
dia e progride até o quarto mês, quando estacio-
na e decresce. Até agora, não foi possível des-
cobrir um medicamento capaz de contê-la, e a
recente morte de Blaiberg atesta que o paciente
está constantemente ameaçado.

O organismo recebe o órgão enxergado como
sendo um agente de infecção. Reage contra êle e
desencadeia uma intensa produção de glóbulos
brancos e de anticorpos, que agem sobre o órgão
implantado. Os soros de combate à rejeição,.até
agora existentes, atuam enfraquecendo a ação
dos glóbulos brancos, o que_ deixa todo o or-
ganismo vulnerável a infecções.

A possibilidade de sobrevivência ainda ê me-
nor porque geralmente a deficiência cardíaca do
doente se reflete sobre outros órgãos e, durante
o processo de recuperação, quando o soro anti-
linfocitário é aplicado, os focos infecciosos
aparecem.

Para os médicos que se opõem aos trans-
plantes, a solução seria um coração artificial,
como o de plástico, desenvolvido pelo médico ar-
gentino Domingos Liotta, nos Estados Unidos.
Mas os autores de transplantes, especialmente o
Dr. Jesus Zerbini, acham que os aparelhos arti-
f iciais até agora idealizados para substituir o co-
ração ainda são rudimentares e não oferecem
segurança.- Admite, porém que "haveria vanta-
gens em se. substituir o coração por um apare-
lho, como se faz atualmente na troca de válvulas
cardíacas."

O Dr. Jesus Zerbini acredita que só a evo-
lução da técnica operatória dará a linha exata a
seguir nos transplantes cardíacos. Argumenta
que, quando realizadas pela primeira vez, as ope-
rações são seguidas de bons ou maus resultados,
e só o estudo do insucesso permite aprimorar a
técnica do tratamento pós-operatório, proporcio-
nando perspectivas de êxito.

A opinião do Dr. Christian Barnard ê tam-
bém inteiramente favorável ao prosseguimento
dos transplantes. Acha compensadores os resul-
tados que obteve nos cinco pacientes que operou
e argumenta que o dever do médico é prolongar
a vida do doente, não interessa por quanto tem-
po. O ponto-de-vista que tem, desde que colocou
o coração de Denise no peito de Washanski, é de
que os transplantes não curam doenças cardía-
cas, mas apenas adiam a morte.

Ainda na área médica há uma outra
discussão: o elevado preço da operação. Uma
estatística realizada pelo jornal francês Le
Monãe calculava em NGr§ 114400,00 o preço de
um transplante na França: hospitalização e tra-
tamento preparatório de 15 dias, NCrS 9 mil;
reanimação, NCrS 3,8 mil; anestesia, NCrÇ ...
900,00; equipe médico-cirúrgica, NCrS 17,7 mil;
farmácia, NCrÇ 7 mil; exames de laboratório,
NCrS 27,2 mil; fisioterapia, NCr? 3,2 mil; radio-
terapia, NCr? 2,5 mil; sangue (288 unidades)
NCr§ 28 mil; transfusão, NCrS 12,6; serviços di-
versos, NCr$ 2,5. mil. No Brasil, embora não te-
nha especificado as despesas, o Hospital das Clí-
nicas de São Paulo estimou o custo de um trans-
plante cardíaco em NCrS 180 mil.

Para os médicos quê discordam dos trans-
plantes cardíacos, o aperfeiçoamento da técnica
operatória através de experiências sucessivas, a
preço tão elevado, é pouco compensador. Defen-
dem o ponto-de-vista de que seria bem melhor
investir esse dinheiro em experiências no terreno
imunológico, que ofereceria resultados bem mais
palpáveis.

Sobre os efeitos diretos dos transplantes, as
opiniões mais válidas parecem ser as dos pa-
cientes. O dentista Philip Blaiberg foi pessoal-
mente pedir ao Dr. Barnard que o submetesse
a transplante. Depois que saiu do hospital, vi-
veu quase 20 meses com relativa tranqüilidade:
se não tivesse sido operado, teria no máximo um
mês de vida. Para êle, o sucesso da operação,
mesmo relativo, sempre foi uma vitória.

Outro condenado à morte que vive melho
desde 12 de maio do ano passado, quando ga-
nhou um coração nôvo, é o padre dominicano
Damien Boulogne, operado na França. Há trê.
anos seu estado de saúde estava em agravamen
to e êle se apresentou voluntário para ser ope
rado. Depois do transplante, não passou por dis
túrbio sério, embora apresente febre periódica,
que é indício de rejeição. Para evitar surprêsr
vive no Hospital Broussais, onde o professe
Charles Dubost o operou.

Um terceiro exemplo é o de Ugo Orlandi,
que até voltou às suas atividades. A morte de
Blaiberg deixou todos em dúvida sobre as pro-
habilidades de uma longa e tranqüila vida, mas
nenhum se arrepende de ter sido operado e feito
esse esforço para viver mais.,

'K »
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Os publicitários suscitam ondas;o público segue, hipnotizado. No ano
passado a onda foi a motocicleta Hon-
da; grã-finos de ambos os sexos ade-riram. Agora são os fabricantes de bi-cicletas a motor. Sempre houve bicí-cletas a viotor, usadas geralmente pe-los que se servem desse veiculo paratrabalhar. A bicicleta simples, queexige ^ esforço e constitui excelente
exercício físico, esteve sempre em pn-meiro lugar.

Para o lançamento publicitárioda bicicleta a motor, os fabricantes
forjaram uma nova palavra: velos-
solex. O adolescente que já possuiuma bicicleta se põe a sonhar. Velos-
solex — velocidade e sexo. Desde quea lambreta degenerou em símbolo de
violência sexual, nada apareceu no

O VELOSSOLEX E SUAS CONSEQÜÊNCIAS
mondas: mercado com esse dwnin -_.i_.7_. n noin. n». »„ _,_,_..,. .._* _._: ,__ _.. .. *mercado com esse duplo apelo, a velo-cidade e o namoro, a masculinidade

inocentemente afirmada, a feminili-dade ecloãinão irresistível no interior
da puberdade.

Um menino de 16 anos e sua ir-mã de 14, com a cumplicidade do pri-mogênito (quase IS anos), criam umasituação embaraçosa para o chefe da
família. Este tem um padrão de vidaelevado, sem ser rico; nenhuma osten-tação, salvo a garantia de que é esco-cês legitimo o uísque que se bebe emsua casa. Modesto, revoltado com asinjustiças sociais de que tem amploconhecimento, esse homem se vê sú-bitamente na berlinda, que é o banco
dos réus acusados de afeto moderado.
Para êle, o velossolex é um brinquedo
de luxo, inútil e efêmero. Para os fi-

lhos, se papai não nos dá o velossolex
é porque o papai já não gosta de nós.Argumento paterno: prefiro dar umvelossolex a algum menino pobre, dês-ses que vão levar encomendas de umlugar para outro; eles é que precisamdisso. Argumento dos filhos: tá no co-
légio todo mundo aparece de velos-
solex; só nós é que não temos um. Ar-
gumento paterno: nas ruas do Rio deJaneiro, uma criança montada numa
bicicleta a niotor corre risco de vida.
Os filhos respondem que a velocidade
real do velossolex não oferece risco ai-
gum, como também não há perigo de
derrapar. O garoto de 16 anos acres-
centa que o velossolex representará a
sua transição para a idade do auto-
móvel, lembrando que o primogênito,
qite ainda não fêz 18, já tem permis-são para sair no fusca do velho.

Nessa altura o pai; apenas paraganhar tempo, pergunta qual é o pre-çodo velossolex. Resposta: um mi-Ihão. Mas é muito caro! Caríssimo!
Resposta da dupla velossolexista: nósestamos economizando a nossa mesa-da, já temos 200 contos para dar a en-trada! Pretendem comprar a máquina
a prestações.

O problema dos adolescentes èsimples. Sabem que o pai tem dinhei-ro — tanto que eles, seus filhos, estu-dam em colégio que cobra mensalida-
des muito altas. É chique estudar na-
quele colégio, entre aqueles meninose aquelasxmeninas que comparecem
as aulas em automóvel com chofer.Mas se o nosso pai não nos dá umvelossolex, das duas uma: ou não étao rico quanto os pais dos outros alu-

nos, ou estamos diante de um consu-mado pão-duro. De qualquer modo,hoje em dia, um garoto sem velossolexnao arranja namorada; eis a terrívelverdade.

A discussão entre o pai e os filhostermina sem solução. Amanhã êlevoltará a pensar no assunto. Tor cen-do pelos filhos, mas compreendendo asrazões do marido, a dona da casa su-gere um cineminha. Vamos juntos.Filme: O Perigoso Jogo do Amor (LaCuree;, com Jane Fonãa, direção deRoger Vadim. Logo no início o galã,ao lado de Jane Fonãa, conduz timautomóvel pelas ruas de Paris. Sãoambos riquíssimos, como é tambémmilita rica a namorada do galã. Esta,ao sair do colégio, volta para casa noalto de um soberbo velossolex...
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

TEATRO YAN MICHALSKI

I/AQUARIUM
NO RIO E
OUTRAS NOTAS

ARTES PLÁSTICAS { WALMIR AYALA

O Teatro Maison de Fran-
ce anuncia para 10 de se-
tembro uma apresentação
que promete ser extrema-
mente interessante. Trata-se
da visita do elenco u_.iver_.i-
tário LAquarium — Come-
die de la Sorbonne, com Les
Guerres Picrocholines, adap-
tação teatral de uma partede Gargantua, de Rabelais.
Com este espetáculo, que re-
cebeu calorosos elogios da
crítica parisiense, L'Aqua-
rium conquistou há dois
anos o Grande Prêmio do
Festival Internacional de
Teatro Universitário de Za-
greb. O grupo especializou-
se — detalhe bastante curió-
so — na adaptação para o
palco de textos originalmen-
te não teatrais que refletem
as preocupações da nossa
época; foi assim que, em
1968, montou LTIcriticr, ba-
seado num ensaio socioló-
gico de Bourdieu e Passeron,
e este ano já apresentou em
Paris um espetáculo adap-
tado do romance Bouvard cPécuchet, de Flaubert. No
Rio, os estudantes parisien-ses darão infelizmente ape-
nas dois espetáculos, ambos
no dia 10, às 17h30m e às 21
horas, sendo o primeiro es-
pecialmente dedicado aos
estudantes, com entradas ao
preço de NCrS 4,00.

6 COINCIDÊNCIAS
NATALINAS

Sob este título, publiqueino dia 19 de agosto, no Pano-
rama de Teatro, uma nota
estranhando que as publica-
ções do Serviço Nacional de
Teatro, tais como as pecas
premiadas no concurso "de
dramaturgia p a t r o c i nado
por aquele órgão, estejam
sendo há algum tempo edi-
tadas em Natal. A bem da
verdade, devo informar ago-
ra que a entidade responsa-
vel por estas edições não énenhuma empresa parti-cular, e sim o Departamen-
to de Imprensa do Governo
do Rio Grande do Norte. Se-
gundo afirmação do Diretor
do SNT, o oferecimento do
Governo potiguar permiteimprimir os livros por um
preço muito inferior àquele
que o SNT teria de gastarem qualquer outro lugar, eé somente graças a esta co-laboração das autoridades
de Natal que o SNT poderácumprir a cláusula do con-curso que prevê a edição das
peças premiadas, pois assuas disponibilidades finan-
ceiras atuais não lhe permi-tiriam pagar o preço quequalquer editora particularcobraria. Posso acrescentar
que vi um dos livros em
questão, e que o papel e a
apresentação gráfica são de
muito melhor qualidade do
que antigamente, quando as
peças premiadas eram edita-
das no Rio.

• CURITIBA TERÁ FESTIVAL
NACIONAL

Por ocasião do lancamen-
to de Uma Mulher PaVa Tô-
das as Estações, de Antônio
Carlos Lacerda, que estreou
anteontem no Teatro Guaí-
ra de Curitiba, o Governador
Paulo Pimentel ofereceu
uma recepção à imprensa e
aos convidados, alguns dos
quais viajaram especialmen-
te do Rio e de São Paulo,
para anunciar oficialmente a
criação do Festival Nacional
de Teatro, a ser realizado

anualmente em Curitiba, a
partir de 1970. O certame,
que pretende reunir na ca-
pitai paranaense o que há demelhor no Brasil não sòmen-
te em matéria de teatro
profissional, mas também deteatro amador, oferecerá aosvencedores prêmios em di-nheiro que deverão atingir
níveis jamais vistos no tea-tro brasileiro. Em breve di-vulgaremos maiores deta-lhes sobre o assunto.

Uma Mulher Para Todas
as Estações, do jornalista pa-ranaense Antônio Carlos La-cerda, que teve anteontem
o seu lançamento nacional
em Curitiba, sob os auspícios
do Governo do Paraná, éuma produção do Teatro deEquipe da Guanabara, diri-
gida por B. de Paiva e in-terpretada por Isabel Tere-sa, Rubens de Falco e Ginal-do de Sousa, com cenáriosde Alexandre Torres e figu-rinos de Sorensen. Depois deuma curta temporada emCuritiba, o espetáculo irá aPorto Alegre, Florianópolis,
Blumenau e Joinville, e a
partir de 2 de outubro pode-rá ser visto no Rio, no Tea-tro Sérgio Porto.

O O NOVO "DIONYSOS"

O Serviço Nacional deTeatro acaba de lançar maisum número — o 17.°, em 14anos de existência —'da suarevista Dionysos. Prática-
mente dedicado ao teatro doNordeste, o volume abrange
as seguintes matérias: Aris-
tófanes. Viva o Seu Perso-
nagèm, de Luís da Câmara
Cascudo; O Teatro do R.G.do Norte, de Meira Pires; OTeatro de Amadores de Per-nambuco. de Valdemar deOliveira; O Teatro em Forta-
leza, de B. de Paiva; Aspec-
tos da Dramaturgia Nordes-
tina, de Rubem Rocha Fi-lho; Morte c Vida Severina:
um Auto dc Natal, de Eliane
Zagury; Teatro Popular emPernambuco, de Hermilo
Borba Filho; A Busca de umSentido Nacional, de Alti-mar Pimentel; e os textos deDa Lapinha ao Pastoril, deLuís Mendonça e LeandroFilho, e de A Incelenca, deLuís Marinho.

Uma jóia literária da la-vra do Sr. Meira Pires: apósexpressar a sua esperança
de que "no instante de par-tir o bolo (das reformas queo Governo está efetuando —
Y.M.) o teatro terá também
o seu pedacinho", o autoracrescenta: "Se perdermosessa oportunidade o riaüfrá-
gio será inevitável. Preferi-
mos, no entanto, acreditar
que nem tudo está perdidoe que a esperança de diasventurosos para a" nossa fia-
gil estrutura teatral nãotardará muito e, por assim
pensarmos, fazemos uma es-
pécie de relax e nos entre-
gamos ao império maravi-
lhoso do sonho e, dentro dê-le, por êle envolvido, entreestarrecidos e felizes, senti-mos a objetivação do teatronos Estados que, como onosso, dele precisa para bemservir à inteligência dassuas respectivas comunida-
des. Dentro desse sonho su-blime continuaremos até
que alguém nos desperte
para mostrar a plenitude dasua realidade."

Um sonho bem dionisíaco,
não há dúvida...

CULTURA VISUAL
O lançamento do novo livro de Ziraldo,intitulado Flicts, tem a importância sobre-tudo de propor a cultura visual em termosde autêntica alfabetização. Um pouco poe-sia, um pouco história infantil, um pouconovela policial, sobretudo revelação da côrcomo entidade à procura de um significado.Uma côr rara e triste transita pelo livro

passando pela surpresa de cada página, èsendo finalmente fisgada em termos de côrda Lua, como qualquer borboleta na caixado colecionador. Ziraldo é um desenhistade humor; mais que isso, é um criador delirismo dentro do nosso humorismo. Bastaver comovidamente personagens como ASuper-Mãe e Jeremias o Bom. De suas mãosso poderia sair uma coisa assim, poética,lembrando o Pequeno Príncipe, de Saint-Exupery, ao mesmo tempo que um mos-truario de tintas em loja de ferragens. Aíesta o valor da aventura: ligar a poesia um
pouco açucarada do principezinho faladorcom a objetividade trivial e humilde da
proposta das cores básicas. Desta fusãosaiu uma fábula que pertence um pouco àliteratura e muito à comunicação visual.Em certos momentos, o livro peca um nair-co pela impressão deficiente; a capa esta tu-multuada; mas, quando se chega em certas
paginas como "nem a paz que tem o azul"tudo está justificado. Ziraldo está de pa-rabéns e a Editora também. Por falar emazul, o editor Fernando de Castro Ferro
precisa tomar conhecimento urgentementecom um livro de um jovem gravador e de-senhista, professor de artes plásticas emBrasília, chamado Hugo Mund Jr. Êle tem

um livro sobre a côr que, escrito bem antesdo Flicts, dá um passo além na aventuracriada por Ziraldo. No livro de Mund, a pa-lavra e a côr se completam — não há poe-ma escrito, nem historia. Há um desenvol-vimento do signo verbal em função da ima-
gem, até fundir tudo num silêncio essen-ciai. E falei em azul porque não podereiesquecer o poema azul do livro. Vou ten-tar contar com muita simplicidade paraque cada leitor o reconstitua mentalmente:
pagina 1) uma pequena lista azul e uma
grande palavra AZUL na página ao lado;
página 2) a lista azul aumenta e a palavradiminui um pouco; página 3) a lista azulaumenta mais e fica do tamanho da pala-vra que por sua vez diminuiu um pouco;página 4) a côr azul ocupa quase toda a
pagina e a palavra azul fica muito peque-na; página 5) a página inteira é azul e a
palavra desapareceu. Isto é simples e deum efeito milagroso. Este livro de Mund
que está inédito, completaria com grandeeficiência a bela proposta do Flicts. Sendodiferente, tem a mesma intenção: ensinara ver, que é o modo mais imediato e urgentede ser feliz. 

O SALÃO DE ARTE ÁLCALIS

A firma Ãlcalis de Cabo Frio está pro-movendo um Salão de Arte de âmbito in-terno, com muita modéstia, mas de grandesignificado. Trata-se de estimular e desço-brir, entre os funcionários, as tendências ar.tísticas, através de uma competição saudá-vel e fraterna. Chamaram para membros

de júri do salão deste ano, que já é o II, os
pintores Carlos Mendonça, Jean Guilhau-me e José de Dome. Nada menos de 33 fun-cionários da Alcalis comparecem ao concur-so que reúne pintura, escultura, artesana-to e fotografia. O Salão, assim denomina-do, não pretende lançar-se ao mundo, nãoestá dentro de sua finalidade aquela divul-
gação que possa espartilhá-lo nas exigên-cias de pesquisa contemporânea de arte.Modestamente, concede seu interesse paraa pintura chamada clássica e para a outrachamada moderna, põe ao lado de quadrosresolvidos em formas geométricas, precio-sas toalhas de renda e lanternas de couro.Revela em certos trabalhos uma coragemde côr, uma composição bem achada. Mes-mo na insuficiência instrumental, umacerta candura que justifica o certame. De
qualquer forma, que uma firma particularfaça seu salão, com a mesma confiançacom que organiza seu time de futebol, édigno de louvor. Da soma destas energiasnascerá o ser humano mais completo econsciente, desde que o exercício da belezanão conduza ao egoísmo e à discriminação.Neste sentido, seria útil encontrar outraforma de apoio e estímulo que não a pre-miação. Quem sabe a aquisição de traba-lhos indicados pelo júri como'melhores? Oimportante é que estas criaturas simplesnao sejam violentadas pela vaidade e con-siderem seu modesto trabalho uma formaa mais de comunicação em sua vida. Istofica como simples sugestões para o III Sa-Ião da Alcalis, que certamente veremos no
próximo ano.

MUSICA JOVEM NÃO É SÓ "IÊ-IÊ-IÊ"
PATRÍCIA MCCORMACK, da UPI

Nova Iorque — O iê-ié-iê faz cada vez mais
barulho, mas nem por isso ameaça abafar a vo-
cação dos jovens músicos eruditos, que ainda
preferem o violino, o violoncelo, a flauta, a liar-
pa ou o oboé.

Os grupos de íè-iê-iê, que chegam a incluir
garotos de menos de 10 anos, süo notáveis pe-la barulheira que produzem e pela facilidadecom que se reproduzem — dando mesmo a im-
pressão de que há pelo menos um em cada
quarteirão. Mas, segundo Charles Abdoo, fun-dador e diretor da organização American Youlh
Performs, que desde 1961 trata ãa carreira de
jovens músicos eruditos, há também toda uma
nova geração de tocadores de violino e outros
instrumentos da orquestra sinfônica.

. Este ano, por exemplo, vários milhares de
músicos adolescentes, representando 125 regiões
dos Estados Unidos, remeteram seus solos, em
gravações magnéticas, à AYP. Os testes assim
gravados foram ouvidos por músicos das Uni-

versidades de Boston, Maryland e Indiana, do
Colégio Parsons e da Escola Julliard de Música,
que finalmente escolheram 110 figurantes parauma orquestra juvenil que tocará no Cafnégie
Hall.

_— Tanto são os garotos de talento, que po-deríamos ter formado quatro orquestras — co-
menta Abdoo. — As orquestras sinfônicas dos
Estados Unidos não têm de preocupar-se com o
problema^ da renovação de seus quadros, ape-
sar de toda a tendência pelos instrumentos do
lè-iè-iê.

Charles Abdoo c um tenor que leve sua
própria carreira operística interrompida, antes
dos 20 anos, pela Segunda Guerra Mundial. De-
pois de participar de nove das maiores batalhas
do Pacifico Sul, teve de dar baixa por causa dos
ferimentos que recebeu nos olhos.

Os jovens músicos selecionados pela AYP
apresentam-se com grupos das escolas secunda-
rias em todo o pais. Os mais talentosos tomam

parte cm concertos regionais, em cidades como
Chicago, Tulsa, Los Angeles, Providence e
Washington. Nos meses de maio, os melhores
dos melhores ganham o prêmio especial de uma
apresentação no Carnegie Hall. No corrente
ano, o regente foi Carmen Dragon, da Orques-
Ira Sinfônica do Hollywood Bowl.

— A frustração já pôs fim a muitas carrei-
ras — diz Abdoo. — Há jovens que chegam às
portas do sucesso c batem com a cabeça nesse
obstáculo intransponível que é a falta de di-
nheiro.

A organização idealizada por Charles Ab-
doo progrediu vagarosamente até 1965. Todos
os anos, gastava boa parte de seu tempo na
busca de financiadores. Mas, de quatro anos pa-ra cá, uma empresa de aviação, a American
Airlines, passou a apoiá-lo totalmente; e, ago-
ra, Abdoo pode concentrar-se em procurar e fo-
mentar talentos musicais em todas as escolas
secundárias dos Estados Unidos.

O LENTO NAUFRÁGIO DE VENEZA
Há coisas a salvar dos homens. Exemplo- oPelourinho, em Salvador, Bahia. Há outras asalvar das águas. E' o caso de Veneza, amea-cada há tanto tempo e agora sob a proteção daUNESCO.
Um ex-príncipe albanês, diplomata e as-sisterite especial de René Maheu, Diretor-Geral

da UNESCO, foi encarregado da operação. Foiêle o responsável pelo salvamento de dois tem-
pios egípcios, ameaçados pela barragem tí-sAssuã.

QUESTÃO DE VONTADE

No mês passado, durante uma semana, cempregando nisso oito horas por dia, uma equi-
pe de técnicos, financistas e industriais de tò-das as nacionalidades reuniu-se na ilha San. Giorgio, e chegou a esta conclusão: Veneza po-dc ser salva. E' só uma questão de vontade or-
ganização e dinheiro.

Em 1966 o assalto das águas à cidade quevive praticamente dentro dela deu o alarma pa-ra o mundo inteiro. O mar, que fêz a glória e afortuna da Sereníssima República, quase causaagora sua perda. Há uma dezena de anos, a ci-dade está em mais de 30% sob as águas.
Tudo contribui para isso: o aumento pia-netário do volume das águas, a ampliação dociclo das marés, o tratamento dos pântanos dazona industrial que empurra as águas em dire-

çao da cidade velha, e o desmoronamento anti-
go e regular de suas fundações cansadas sobreum solo pantanoso. A cidade, seus palácios,

seus desembarcadouros afundaram- mais do70cm desde Canaletto. E' o trabalho minucioso
do artista que permite essa verificação.

E mesmo que as águas fossem contidas a par-tir de hoje, Veneza desapareceria em 2040. Tudo
está contra Veneza. A poluição industrial c a
natural — a cidade não possui esgotos — reu-nem a umidade ao apodrecimento. A corrosão
química também age. Os famosos pombos fazem
o resto.

Mas dentro desse quadro sombrio, são ain-da as águas que constituem a ameaça maior."Infiltram-se através das paredes, condensam-
se no interior dos edifícios, caem nas igrejas ounos palácios cujos tetos precisam ser refeitos eonde as calhas foram suprimidas no século pas-sado" — explicou um dos superintendentes doBelas-Artes de Veneza. Assim sendo, são asobras de arte que estão sob ameaça de desapa-
recimento. Em 10 anos todos os afrescos ter-se-ão
apagado. A umidade faz com que suas cô-res-vão desaparecendo. Os. mármores gregostambém sofrem, e as bibliotecas e seus arquivos
estão mofando. Cerca de 35% dos tesouros ar-
tisticos de Veneza já estão atingidos.

NOVA RENASCENÇA

Enquanto isso, os venezianos. ou iam embo-
ra para outras cidades, ou de'xavam-se enganar
pelo barulho estivai dos turistas. Para se fazer
o inventário dos tesouros ociütos atrás de alta-
res ou em sacristias, foi preciso uma diplomacia
prodigiosa, afirmou um dos responsáveis. 03
curas não sabiam de sua existência, ou não que-

riam mostrá-los. Quase a mesma coisa aconte-
ceu em relação aos palácios. Vieram alemães
para se encarregar da restauração do porfiriobranco e vermelho da igreja Santa Maria dos
Milagres; ingleses para refazer as paredes da
igreja da Senhora do Orto — que foi a paróquiade Tintoretto; a televisão italiana, que restau-
ra suntuosamente, por sua conta, o palácio de
Labbia; as firmas Olivetti e Montecatini queinstalam seus centros de pesquisa em paláciosabandonados. A Fundação Thyssen instala um
instituto de História 110 Barbarigo delia Tenaz-
za: o Banco Mediocredito restaura o Palácio
Pesaro.

E' uma nova Renascença que, como a antiga,
se desenrola sobre um fundo de possível tragé-
dia. A Condêssa Anna-Maria Cicogna-Volpi,
que preside à seção veneziana da Itália Nostra,
diz que foi a inundação de 1966 a grande amea-
ça e a salvação de Veneza. Mais uma vez a
água agiu em seu favor, pois só então compre-
enderam que o perigo de desaparecimento da
cidade era real. O mundo inteiro se emocionou
e a Sereníssima também. Após ter esperado du-
rante séculos, Veneza quer recuperar o tempo
perdido. Suas autoridades e população agem
nesse sentido.

Comitês pela salvaguarda do patrimônio ar-
tistlco de Veneza se constituíram em todo o
mundo. O secretário-geral do francês disse:"Trata-se de saber se na era lunar o homem
aceitará abandonar os sinais de sua grandeza.
Somes todos solidários. Ao fundo da praça São
Marcos se perfilam a catedral de Chartres e os
tesouros de Bruges." (L'Express-JB).
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Inquérito

• Terá profunda repercussão si divulga-
i.-ãoi cio i-.u.ué.rilo dc opinião realizado pelo
1I50PE sobre a imagem do atual Governo
da Guanabara.

O São resultados que deixam a adminis-
tração Negrão de Lima extremamente bem.

O Brasil em Londres

O O The Sunday Times está publicando
semanalmente uma seção intitulada Aquc-
les que Fizeram o Século, a que se resume
na .publicação, com dados ligeiros, da fo-
tografia das personalidades que contribui-
ram, no campo da sua atividade, para a
história do século XX. Nessa galeria já en-
traram, entre outros, Churchill, Stalln, Hi-
tler, De Gaulle, Neil Armstrong, Montgo-
mery e... Pele.

O O National Filiii Theatre londrino, o
mais famoso clube inglês para cinemania-
cos, incluiu cm seu festival Revolution in
the Cinema, programado entre 19 dc se-
tembro e 10 de dezembro, o filme 'brasileiro
Os Fuzis, de Rui Guerra, apresentado como
"one of Brazil's new cinema masterpieces."

'Le gourmet soleW

9 Jantava um grupo no domingo num
elegante restaurante de Copacabana e en-
tre elos o Sr. Gilberto Chateaubriand. Veio
o menu e o maitre, mui£o solicito, começou
a fazer sugestões. Quando chegou a vez
de Gilberto, ofereceu-lhe, dizendo que es-
tava excelente, o Chateaubriand sauce
bérnaisc. O nosso Gilberto ouviu atenta-
mente a sugestão após o que, levantando a
cabeça, hierático e solene, declarou com fir-
meza;

— Le steak c'cst moi!

Problema adiado

e O Ministro Macedo Sc-ares e Silva es-
tendeu sua viagem até os Estados Unidos
porque pretendia discutir com industriais
americanos certas questões ligadas ab pro-
blema do café solúvel. Foi surpreendido,
entretanto, ao chegar em Nova Iorque com
a noticia da enfermidade do Presidente
Costa e Silva, regressando imediatamente
ao Brasil.

O Dc qualquer forma, a missão do Mi-
nistro da Indústria e do Comércio no Mexi-
co alcançou plenamente seus objetivos, fi-
cando o café solúvel para outra ocasião.

Vitória

• A Sra. Josefina Jordan comemorou
ontem com entusiasmo a vitória de seu fi-
Iho Ricardo Achcar na corrida de automó-
veis de Mallury Park, Inglaterra. Ricardo
ganhou a prova, em 20 voltas, de ponta a
ponta pilotando seu carro da Fórmula
Ford.

Jantar no Jóquei
O O único .senão do tradicional jantar
b, t. da Noite de Longchamp, realizado to-
dos os anos no dia seguinte ao Sweepstake
no Hipódromo da Gávea foi o número de
lugares vagos, previamente marcados, nas

mesas, o que á compreensível pois as autor!-
dades que haviam confirmado seu compa-
reclmento acabaram não Indo em face da
enfermidade do Marechal Costa e Silva.

O Mas apesar dos pesnres foi uma festa
bonita, o salão contíguo ã, tribuna de liou-
ra decorado com mesas dc toalhas, velas e
cravos côr-de-rosa e as mulheres presentes
muito elegantes.

O Além das corridas, tiveram os convida-
dos algumas atrações extras, pois houve
dança e uma grande queima de fogos dc
artificio,

O O Governador Negrão dc Lima não
faltou c esteve presente sem D. Ema, que
está de luto. Presentes, também, os Embai-
xadores de Portugal e do Uruguai e as
Sras. Fragoso e de Polleri-Carrió, o Embai-
xador da Argentina, Sr. Mário Amadeo, o
Secretário e a Sra, Armando Mascarenhas.

O Outras presenças: os Srs. e as Sras.
Otacilio Gualberto (Maria Eudóxia de ves-
tido coral, franjado), Carlos Novis, Celmar
Padilha (Leia de bege e coral), José Cola-
grossi (Fernamla muito bem de blusa de
.-jérsei de lã preta e saia longa de gomos
brancos e pretos), Gonzaga do Nascimento
Silva, Harry Stone, que reapareciam em so-
ciedade, Didu de Sousa Campos, a Sra.
Malu da Rocha Miranda, o Senador Álvaro
Catão.

A frase do ano

• Os meios esportivos, particularmente os
rubro-negros, estão considerando o Sr. Go-
orge Helal como o autor da frase do ano.
Segundo uma declaração do diretor de fu-
tebol do mais querido, publicada nos jor-
nais, "o Flamengo está plenamente satis-
leito com o plantei que tem." E agora'

Galerias

O Sempre se ouviu os artistas plásticos
se queixarem do extorsivo quinhão que ca-
be às galerias de arte — 33% — nas ex-
posições que nelas realizam. Eu também
acho muito mas em todo o caso a porcen-
tagem está institucionalizada e agora é um
pouco tarde para que. se mude alguma
coisa.

O Acontece, porém, que para certas ga-
lerias, principalmente uma de Copacabana,
o percentual entregue pelo artista não se
limita apenas aos 33%, mas representa
muito mais, de vez que a confecção de ca-
tálogos e convites, o transporte das obras
c até a publicidade da exposição correm
por conta do expositor.

O É claro que ao promover sua exposi-
ção o pintor está ao mesmo tempo bada-
laudo a galeria na qual expõe, e, se esta náo.
o ajuda, economiza uma soma que por di-
reito ela gastaria, pois para isto está pa-
gando o artista. Isto, somado às despesas
das quais já íalei, representa, na verda-
de, muito mais do que os já exagerados
33%. Os artistas têm tôda a razão de re-
clamarem e de se sentirem lesados.

Atração turística

O A ponte de Martha's Vincyard, local
do acidente que envolveu o Senador Ted

Kennedy, virou ponto de atração turística.
Cerca de 700 automóveis .se dirigem dia-
riamente à região, que se transformou
num centro de piqueniques, ali se reunin-
cio famílias, crianças, babás, papagaios, o
diabo. Até uma barraquinha.para a venda
de sanduíches e refrigerantes já apareceu
nas proximidades da fatídica ponte., •

Boca livre /

O O Sr. Jorge Veiga jurou que nunca
mais comparecerá a jantares de homena-
gens oferecidos em boates. Na última vez
em que compareceu a um,.de homenagem a
Márcia Haidê, no Jirau, acabou tendo
que pagar 2 milhões antigos de conta, que
foi o quanto lhe coube no rachuncho. E as-
sim mesmo porque só chegou after dinner.

Vaivém

O Chegaram da Europa Madelelne e
Renato Archer.

O Davi Neves mostrou seu último filme,
lim Memória de Helena, aos amigos em ses-
são privada na cabina da Líder. Técnica-
mente, segundo opinião geral, o filme é tão
perfeito que parece americano.

O Dentro das comemorações da Semana
da Pátria rcaliza-sc hoje uma solenidade
cívica na superintendência dc transpor-
tes presidida pelo comandante da Divisão
Blindada, General Tarso Vilar dc Aquino, c
pelo Secretário de Administração, Sr. Al-
varo Americano, a quem c subordinada a
referida superintendência.
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garota da motocicleta",
recebe a visita num
hospital áe
Sidnei, Austrália, ãe
seu namorado
Mick Jagger, um dos
Rolling Stones.
Marianne sofreu um
colapso por ingestão
demasiada ãe drogas

Ponto Final

O No grupo elegante dc paulistas que
compareceu ao jantar dc segunda-feira no
Hipódromo da Gávea destacavam-se os ca-
sais Ademar de Almeida Prado (éle é o
presidente do Jóquei de São Paulo), Ernà-
ni dc Azevedo e Silva, Amélia Whitaker de
Queirós e o Sr. Netinho Bueno.

O Recebem para jantar no domingo Ma-
ria Virgínia c 1'aulo Mareio Gonçalves, cia
Magalhães Pinto de solteira.

O A direção de Manchete está confiante
de que a série Barnard: Aíinha Vida, ai-
cançará no Brasil o mesmo êxito atingido
na Europa, onde esgotou a edição aumen-
tada de um semanário italiano que Ini-cíç-u
a publicação na última semana. Barnard
conta seu divórcio, a morte dc Blaiberg,
enfim toda sua vida.

O Concorridissimó o casamento Bádin-
Bandeira de Melo, segunda-feira, na ijjíc-
ja de São Francisco de Paula. Mirna c

Paulo, os noivos, receberam seus amigos
mais íntimos após a cerimônia.
n Tomie Ohtake teve sua exposição na

„FG mantida por mais uma semana.
B

O Ontem, na Bonino, houve o vernissage
das obras dc Fernando Lemos.
O Seguiu para os Estados Unidos, em
viagem de estudos, Mário Andreazza Filho.
O A família Neves da Fontoura cxaltan-
dc <> trabalho c a dedicarão da equipe da
Unidade Coronária do HSA, chefiada pelo
Br. Israel Kastansyk.
O O pintor brasileiro Oto Cavalcanti
inaugura hoje uma 'exposição de seus últi-
mos trabalhos em Londres, em Groom Pia-
ce, 22, bem ao lado da Chapei Street.
O O Sr. e a Sra. Otávio Lafaietc dc Seu-
sa Ba-.idcira c o Sr. c a Sra. Robert Fal-
kenburg estão convidando para o casamen-
to dc seus filhos, Silvia c Robert, dia 12,
na Glória do Outciro.

Resposta

O Do Senador Eugene McCarthy, que es-
teve no Rio até ontem, respondendo a uma
pergunta indiscreta de um repórter:

— Não tenho planos de divórcio e nem
ouvi dizer que Ablgail (sua mulher) esti-
vesse pensando nisso.

Pedido

O O tumulto das comemorações no ves-
tiárlo brasileiro após o jogo do Paraguai
Impediu que Pele fizesse ao Sr. Valter Mo-
reira Sales um apelo no sentido de que o
Embaixador resolvesse de uma vez por tõ-
das junto às autoridades financeiras o caso
dos dois Mercedes Benz que o jogador e
sua mulher ganharam de presente na Ale-
manha quando ali estiveram em lua-de-
mel.

O Fclc se dispõe a pagar todas as taxas
que o Governo exige para que entre no Bra-
sil um carro estrangeiro menos aquela que
incide sobre o preço da compra do auto-
móvel. Esta Pele não pode pagar simples-
mente porque ganhou os carros dc pre-
sente.

Monumento-símbolo

O Oscar Niemeyer seguiu para a Argélia
prometendo à comissão que organiza a
Expo-70 mandar pelo correio os croquis e
os desenhos do monumento-símbolo que se-
rá erguido à entrada da mostra.

• Niemeyer íoi para uma viagem de dois
meses entre a Argélia e o Líbano onde cs-
tão em execução importantes projetos de
autoria do arquiteto.

Móveis Cardin

O Depois do projeto de criar interiores de
automóveis, Cardin lança-se agora numa
nov» empreitada: mobiliário.

d> O costureiro acaba de assinar contrato
com uma indústria de móveis francesa
tendo desenhado unia linha completa de
mobiliário para escritório e sala de visitas
para lançamento até o fim do ano. Os ma-
teriais empregados por Cardin são o po-
liéster, o plástico c outras inovações no ter-
reno dos sintéticos. É o chamado prét-ã-
meubler...

'Best seller"

O O livro Biografia Incondicional, con-
tando fatos da vida particular da família
Ford desde o primeiro Henry, é o nôvo
hest seller americano. Seu autor, o jornalis-
ta Booton Herndon, pediu ao próprio Hen-
ry Ford II que prefaciasse a obra e este
atendeu de mau humor, produzindo pro-
vàvclmente o prefácio mais curto e grosso
da.literatura americana.

O Ei-lo: "Não estou interessado neste li-
vro c muito menos cm saber se alguém vai
lê-lo ou não. Colaborei apenas porque me
pediram. Henry Ford II."

Zózimo Barrozo dn Amaral

PANORAMA
Já em todo o Brasil,

o ingresso padronizado do
INC © Termina, hoje,

a temporada do tearto alemão
O ISova edição do Orlando,

de Virgínia Woolf

restaurante'
típico
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MAURO NA ABL -
Antes- de ser declarada
aberta a vaga de Gilber-
to Amado na Academia
Brasileira de Letras, o
p o e t a pernambucano
Mauro Mota já tem asse-
gurados votos suficientes
para eleger-se. Excluindo
os acadêmicos que se re-
cusam a revelar o voto,
15 inclinam-se pelo autor
c!e As Elegias: Álvaro
Lins, José Américo de Al-
meida, Adoniss Filho,
Barbosa Lima Sobrinho,
Cassiano Ricardo, Aurélio
Buarque de Holanda, Ci-
ro dos Anjos, Marques
Rebelo, Abgar Renault,
Raimundo Magalhães Jú-
nior, João Cabral de
Melo Neto, Aníbal Freire,
Joraci Camargo, Menot-
ti dei Picchia e Jorge
Amado.

elas letras
"ORLANDO" — Na tradução de Cecília

Meireles, a Editorial Bruguera está apre-
sentando uma nova edição do Orlando,
de Virgínia Woolf, na sua coleção Livro
Amigo (obras de toôlso). Os direitos de
tradução foram cedidos pela Editora Glo-
go. "Sucessivamente homem e mulher —
explica Cecília Meireles, na introdução —
Orlando representa a experiência do indi-
víduo nas diferentes situações em que a
natureza o coloca no mundo."

O BEBÊ, ANTES — A Saúde do Bebê
Antes do Parto, de Ashley Montagu, ccin
prefácio de Alan F. Guttmacher, na tra-
dução dc Trude von Laschan Solstein, re-
vista por José Reis, é o mais nôvo titulo,
da Ibrasa, em sua Biblioteca Saúde. O
autor ensina às jovens mães importância
da nutrição e outros cuidades pré.-natais,
o perigo das drogas para o nascituro e a
quanto se expõe o ambrião quando a mãe
sofre uma grande emoção.

MARAT — Documentada biografia
do revolucionário médico francês, Marat,
o Amigo do Povo, de Gérard Walter, apa-
rece em segunda edição na coleção Vidas
Extraordinárias, com selo editorial da
Vecchi, em tradução de Gustavo Bar-
roso.

EMÍLIO^ — Saiu em Curitiba uma
nova biografia de Emílio dc Meneses, es-
ta de autoria de Francisco Leite. Trata-
se dc Emílio de Meneses e a Expressão de
uma Época, que está sendo distribuída no
Rio pela Livraria São José.

COMPORTAMENTO — Em O Estu-
do do Comportamento, lançado pela Cia.
Editora Nacional, em tradução de Fer-
nando Leite Ribeiro, J. D. Carthy anali-
sa as reações animais ao meio ambiente,
partindo da certeza de que "todos os ani-
mais se comportam."

MÚSICA L1TORGICA — A Editora
Vozes acaba de lançar na sua Coleção
Música Sacra o vol. 2 — Música Brasilei-
ra na Liturgia, firmado pelos autores: cô-
nego Amaro Cavalcanti de Albuquerque,
padre Nicola Vale, padre José Geraldo dc
Sousa, professor Osvaldo Costa de Laccr-
da c cônego José Alves de Sousa. No vo-
lume, estão contidos os trabalhos de vá-
rios musicislas que apresentam temas
fundamentais para a proposição do pro-
blema do canto lilúrgico em vernáculo.
Com eles, todos os leitores poderão não
só ter um contato mais explicito com a»
reflexões dos especialistas, mas também

adquirir os critérios básicos para o julga-
mento das composições que já eslão sur-
gindo cm várias publicações c que o po-
vo já canta em suas assembléias litúrgi-
cas.

AGUINALDO NO BOLSO — Uma edi-
ção de 15 mil exemplares com capa, for-
mato, tipologia e papel lembrando vaga-
mente os livros de bolso do tipo Gisele, A
Espiã Nua que Abalou Paris — eis as ar-
mas encontradas pela Gráfica Recorde
Editora para vender a segunda edição do .
livro de contos de Aguinaldo Silva,' Dez
Histórias Imorais. O livro também será
distribuído nas bancas.

MEMORIAL — A Editora José
Olímpio está anunciando para a primeira
quinzena deste mês o 1 a n ç a m e n t o, em
dois volumes, das Memórias do Marechal
Mascarenhas dc Morais. A obra traz pre-
fácio dc Meira Matos.

L.B.:

do cinema
INGRESSO PADRÃO — A partir dc

segunda-feira, todos os cinemas do Brasil
estarão usando o ingresso padronizado, pois
o sistema criado pelo INC se estendeu a
mais 15 Estados e três Teritórios. O ingresso
padronizado será introduzido nos cinemas
dos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mará-
nhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe,
e nos Territórios do Amapá, Rondônia e
Roraima. Nestas unidades da Federação, o
ingresso será distribuído pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos, segundo os
termos de um convênio assinado pelo pre-
sidente do INC e o presidente do ECT.

O ingresso padronizado, lim tipo uni-
forme de entrada para todas as casas exi-
bidoras, foi usado pela primeira vez no dia
9 de setembro do ano passado, na Guana-
bara. Em dezembro foi introduzido em ai- .
guns Estados e agora já cobre todo o Bra-
sil.-A criação do ingresso padronizado re-
sulta de uma determinação do Decreto-Lei
43, de 18 de novembro de 196G, e do Deere-
to 62 005, de 29 de dezembro de 1967. Jun-
tamente com o borderau padronizado, seu
objetivo é dar uniformidade, para meios de
fiscalização e conhecimento do mercado
exibidor.

Com a Introdução do Ingresso padrão
em todo o Brasil, os sorteios do INC se es-
tenderão a todo o pais. Ao lançar o nôvo

tipo de entradas, o INC passou a distribuir
prêmios aos espectadores de filmes brasi-
leiros. O primeiro sorteio atingiu somente
a Guanabara. O segundo alcançou Brasília
e os sete Estados onde o ingresso já havia
sido implantado. Agora, com a extensão aos
demais Estados, os freqüentadores de cine-
ma de todo o país se beneficiarão dos sor-
teios do INC.

M.A.-

tio teatro
PRÊMIOS DO ESTADO — Até que

enfim, depois de muitos anos de justas re-
clamações da classe teatral e da iinprcn-
sa, o Estado reformulou os prêmios ofi-
ciais que distribui anualmente aos artis-
tas responsáveis pelas trabalhos mais ex-
pressivos da temporada. O decreto assina-
do na, semana passada pelo Governador
Negrão de Lima, graças ao empenho do
Departamento de Cultura, dá a estes pré-
mios a dignidade que lhes faltava, tan-
to no que se refere ao valor dos prêmirs
como ao critério de constituição do júri.
E' preciso agora divulgar, o quanto antes,
o texto completo do decreto, para que
cerlas dúvidas suscitadas pelo noticiário
sumário publicado na imprensa sejam lo-
go desfeitas. A mesma observação retc-
re-se ao decreto que cria a Comissão Es-
tadual de Teatro, cujos detalhes continuam
desconhecidos.

ALEMÃES — Termina esta noite, no
Teatro Nacional de Comédia, a têmpora-
da do elenco itinerante alemão Die Deuts-
cheti Kammerspiele, com a apresentação
da peça de Flatow O Dinheiro Estava no
Banco. Ingeborg Solberg, Edgar Frank,
Wiltrud Tschudi, Rudolf Herget, Rolf Mo-
reli, Klaus Muenster, Fritz Kost, Werner
Scliulenberg, Dorothea Kaiser, Guenther
Luedecke sáo os intérpretes deste espeta-
cuio, dirigido por Wolfang Haller, com ce-
nografia de Mônica Bauer.t.

ENCONTRO EM PORTO ALEGRE —
O Departamento de Educação e Cultura
da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul promove, de 8 a 10 do corrente, um
encontro sobre teatro, com a participação
dos corpos docente è discente da Univcr-
sidade, c dc Bárbara Heliodora c Van Mi-
chalski como convidados especiais. O en-
contro constará de uma sc.rie de pales-
trás c será encerrado com unia mcsa-ic-
donda sobre o tema A Função do Teatro
Dentro da Comunidade.

NOMEAÇÃO NO SNT — O diretor do
Serviço Nacional de Teatro designou o Sr.
Álvaro Assunção, administrador do Tea-
tro Nacional de Comédia, para exercer aa
funções de Encarregado do Setor Artísti-
co e Cultural da Campanha Nacional do
Teatro.

Y.M.,

PAINEL — A oitava exposição coletiva
dc pintura, organizada por Ana Rosa Haiat,
será no Piauí, sob os auspícios do Banca
do Estado do Piauí. A mostra será na nova
sede do Banco c apresentará trabalhos do
Aírànio, Carlos Scliar, Djanira, Bianco, Ibe-
rê Camargo, Inimá, Ivã Serpa, Januário,
José de Dome, José Maria, Marcicr, Paiva
Brasil e Píndaro Castelo Branco. O cata-
logo traz na capa detalhes em cores de um
dos últimos óleos de Januário. *** Por falar
cm Januário já está marcada a exposição
do pintor mineiro cm Brasília, e que terá
como patronnesse nada menos que Dona
Iolanda Costa e Silva. Depois Januário cx-
porá cm Madri. **.* A loja Chica da Silva,
cm Copacabana, inaugurou uma seção da
etnografia indígena brasileira, com peças
de alto valor para colecionadores. *** O pin-
tor e desenhista Guima assina uma colu-
na de arte no jornal Opinião Pública, do
Niterói. :5!!,í O IBEU da Tijuca anuncia sua
primeira exposição de pintura, dia 27: pin»
turas de Tcófilo Dávila. Endereço, Rua Mo-
rais c Silva, 158, às 18 horas. **? A Escola
Superior dc Desenho Industrial está reali-
zando aulas-conferências sobre Cibernética
a cargo do professor Isaac Epstcin. Aten-
dendo a solicitação da Bienal de São Pau-
Io, a ESDI vai expor para os alunos e pú-
blico cm'geral uma seleção de cartazes do
concurso internacional de cartazes para a
X Bienal de São Paulo. *** Recebemos no-
vos números do Suplemento Literário do
Belo Horizonte com trabalho de José Ge-
raklo Vieira sobre Tarsila do Amaral e tio
Márcio Sampaio sóbre Gropius. *** Acham»
se abertas na sede do Atelier Livre dc Ar-
tes Plásticas (Av. Copacabana, 690, grupo
1201) inscrições para novas turmas diur.
nas e noturnas dc adolescentes c adultos
que desejam aprender modelagem, desenho,
pintura c gravura cm metal. *** Rccomcn.
damos a exposição dc ilustradores de livros
infantis premiados na Bienal Internacional
de Bratislava dc 1967.

W.A„
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dona-de-casa

ANDIDOS armados deram ultima-
mente para assaltar os motoristas
de ônibus nos íins de linha, rou-.
bando-lhes a féria do dia. IY)1 su-
gerida a adoção de fichas de metal
para pagar a passagem, que seriam
adquiridas em agências das emprê-
sas. Um vespertino andou Indagan-
do a.oplni&o dos passageiros, e urna

assim se exprimiu:

— Com essa eu me mudo para o subúrbio.
Por que uma simples ficha de ônibus a levariaa sair de Manhattan, se morando num subúrbio teráde adquiri-la também, para' passar nas borboletas dotrem subterrâneo?

Segundo uma pesquisa do Daily News, o crime éatualmente a maior calamidade dé Nova Iorque naopinião de 71% de seus habitantes. A cifra só nãô íoia 100% porque houve quem, por motivos pessoais desse
.primazia a outros tormentos do nova-iorquino comoo problema racial, a limpeza urbana, a poluição doar, e escassez de habitação.

A verdade é que não há quem não se aflija coma onda de crimes atualmente em Nova Iorque — atémesmo os próprios criminosos. Embora o índice decriminalidade não seja maior do que nas outras ci-dades, a ameaça passou a fazer parte da vida cotidia-na. Todo mundo vive como o personagem da pecaLittlc iviurdcrs, de Jules Feif/er, revivida com suces-so hoje na Broadway, depois do fracasso de dois anos
. c que assim descreve o seu dia:

_ 
"Pela manhã, depois do café, eu disse: muitobem, ninguém atirou em mim pela janela, vamos verse posso dar uma volta sem ser assaltado. Bem aca-bei o meu passeio, vamos ver se consigo voltar paracasa sem que ninguém jogue um tijolo na minha ca-beca, do alto de um edificio. Aqui estou a salvo, naentrada de meu prédio. Vamos ver se consigo subirno elevador sem levar uma facada entre as costelasConsegui chegar até a minha porta, vamos ver se aòabri-la não encontro ladrões na sala. Bem, chegueia sala — vamos ver se lá para dentro não encontrominha família toda morta. Esta cidade dos infernos!"

1 Ninguém se sente seguro, o medo é lão generali-zado que se vai transformando em obsessão Influinas decisões governamentais, no comércio, na'indús-tria, na vida cotidiana de 8 milhões cie cidadãos Êum medo visível, contagioso, que se irradia dos olhosde cada um tao logo as sombras da noite começama descer sóbre a cidade. A ameaça paira no ar porlôda a parte, mesmo durante o dia, mesmo nas ruasmovimentadas, mesmo no recesso do lar trancado asete chaves. Os escritórios contratam polícia particu-lar para vigiar seus corredores. As lojas se fechammais cedo, depois de esvaziar as vitrinas dos objetesdc algum valor. As ruas se tornam sinistras à noitesem qu eninguém mais se arrisque a uma saída ino-cente até a esquina para fazer a digestão do jantar,comprar um jornal ou tomar um sorvete no ilruir-store. A mulher que sobe sozinha comigo no eleva-dor de um edifício de apartamentos parece assusta-da e olha duro para a frente, como se temesse ser as-saltada entre os andares. O homem que abordo naestação de subway de Lexington Avenue, quase deser-ta às nove horas da noite, mal ousa responder ao meu
pedido de informação e já se afasta, certamente sus-
peitando de mim. Êste outro, voltando para casa namesma direção de meus passos, apressa precavidamen-te os seus, buscando o lado oposto da rua. O medoacaba se tornando recíproco, como na história dosdois fantasmas, e eu próprio já não ouso transitar porcertos lugares, como fazia antigamente, quando mora.va aqui e desperdiçava mocidade por estas rua-s emo-cionado com a grandeza da cidade áspera e brutal.

__• um medo epidêmico, que se organiza numa sé-rie de sucessivas precauções, através de fechaduras desegurança, trancas e cadeados, complicados sistemasde alarme e molhos de chaves cada vez mais nume-rosas. Foi-se o tempo em que o americano se ria demim, por ter sempre o cuidado de correr a chave na
porta do meu carro ao deixã-lo na rua. Hoje, eles é
que trancam cuidadosamente o seu e não se arriscama deixar lá dentro nem um simples guarda-chuvaNo que andam bem: somente em 1968 os registros dá
policia acusaram nada menos que 74 440 carros rou-bados. (Para se ter uma idéia: no Rio foram rouba-dos 1855 carros no mesmo ano).

Vários amigos me recomendaram, como coisa derotina, que de maneira, alguma deixasse dc confiaraos cofres da gerência do hotel não só o dinheiro masa máquina fotográfica, a máquina de escrever e tudoniais que representasse para mim algum valor. E nãodeixasse de jogar na mala, fechando-a a chave tudomais que restasse no quarto. Ainda assim, corria orisco de me levarem a mala. E se justificavam, dizen-do que hoje em dia o serviço de limpeza nos hotéisé_ confiado em geral a empresas independentes quesao verdadeiras quadrilhas de ladrões.

Ora. eu não posso depender da gerência do hotelpara fazer a barba a cada manhã, confiando-lhe osobjetos de toalete e uso pessoal. Em conseqüênciasigo como bom mineiro as instruções e * de se ver dverdadeiro ritual de precauções que me toma o tempoantes de sair do quarto, trancando malas c gavetase fazendo desaparecer de vista praticamente tudo aueme pertence.

Assim também procede hoje em dia o americano*quem deixa a sua casa e vai para o campo, no fim dèsemana, confia os objetos de valor ao vizinho — sem-pre correndo o risco de ser roubado pelo próprio vi-zmho As mulheres, á falta de lugar mais adequadoescondem suas jóias no refrigerador e até na caixade descarga. E ninguém na rua ousa se deter diantede alguém necessitado, ferido ou mesmo agonizantecom medo de meter-se cm complicações e acabarsaindo roubado.

Em vão a policia vem modernizando seus recursose aumentando seu efetivo nos últimos três anos- àonda de crimes na cidade só faz avolumar. A conti-nuar neste ritmo, segundo calculam os criminologis-tas dentro de alguns anos Nova Iorque será uma ci-dade entregue aos criminosos. Como enfrentar o pro.d lema? *

William Stricker, do Poreign Correspondents Cen.ter, e categórico ao apontar-lhe as três causas princi-pais do alto mdice de criminalidade em Nova Iorque-o jogo, a prostituição e os entorpecentes. Per-imto^
?" lezt 

àe 
^"sas, Já não são três modalidadesde ci ime em face da lei. Êle responde dizendo que háquem ache que o jeito seria alterar a lei, como meiopiatico de diminuir o número de crimes: a prostitui-çao, o jogo e o uso de entorpecentes passariam a seratividades perfeitamente legais. Solução que me pa.rece tao pratica como a venda do sofá. na velha ane-dota: em si nao resolveria nada, mas pelo menos ex-tinguiria alguns dos focos de corrupção da própriapolicia, c liberaria grande parte do seu efetivo para, outras tarefas mais urgentes.

I i
* a JSí?-w.al'd_R- Leai'y- comandante do Departamentoi de Policia de Nova Iorque, não pensa o mesmo- tão.. logo tomou posse em 1966, duplicou para 300 o núme-ro de policiais do Bureau de Narcóticos. Ainda as-sim confessa não acreditar que tenha com isso re-, duzido sequer o número de crimes cometidos pelos 50mil viciados existentes na cidade. E certamente náo
- fc__nc .0S unic_.*. responsáveis pelos 904 assassinatos•;¦ 1840 estupros, 54 405 roubos, 28 515 assaltos 173 559arrombamentos, 146 319 furtos acima de 50 dólares eos ja mencionados 74440 roubos de carros que se re-Eistraram em 1968. 4

São dados estatísticos que a própria polícia for-neceu, mas reconhecendo serem incompletos- até hápouco tempo a eficiência de uma delegacia policial eraoficialmente considerada tanto maior quanto menor
™nT™°r- ,rC,aS0S OCOI'ridos na sua jurisdição, e pelomenos 50% deles por causa disso deixavam de ser re-

Bistrados. Hoje, quanto mais registro, melhor! Prevc-nir nao e mais remediar: é preciso reprimir.

Com isso, é toda uma sociedade que começa A vi-ver sob o signo da repressão.

O Presidente Nixon anunciou recentemente acriação de uma força policial de âmbito federal dês-tinada especialmente a combater a Máfia em NovaIorque.

Os maflosos não gostaram: logo agora que esta-vam se tornando legais! Suas atividades se estende-ram a Wall Street; passaram a especulai- na bolsa ea controlar o comércio, não só com ofertas de proteçãomas dominando o negócio das máquinas automáticas-de cigarro, lavanderias, coffce-shops, bares, restauran-tes e até distribuição de livros de bôiso. Estão assimcontribuindo para o progresso da cidade e o bem-es-tar de sua população — como se justificam, ao con-fiar a organizações sociais de caridade suas gênero-sas contribuições. Numa peça de sucesso no under-
ground de Greenwich Village, No Place to Be Some-body, um jovem autor negro procura exprimir o dra-ma de um dono de bar em luta contra a proteção quea Máfia lhe procura impor. O livro Godfa.her, de-Mario Puzzo — para não mencionar o já célebre Wal-lack Papcrs — dá bem a idéia do poder da Máfia, queatualmente anda associada aos próprios negros, naexploração do Numbcr Game, uma espécie1* de jogodo .bicho sem bicho. A organização é tão poderosa quechega a dar vontade de ser mafioso também

Há quem atribua a onda de crimes à ineficiênciada policia. Em vez de fundarem um Esquadrão daMorte — a mais famosa das atuais instituições bra-sileiras em todos os países por onde andei — os poli-ciais sumiram das ruas, passaram a patrulhar ape-nas de carro a cidade e deram para dormir no pon-to: outro dia saiu vencedora de um concurso promo-vido. se não me engano, pelo Neiv York Times uma re-portagem sobre policiais surpreendidos tirando umatora nos recantos discretos do Central Park.
1 Para outros, a causa está ha politica adotada peloprefeito Lindsay, exigindo que a polícia não inter-viesse em conflitos raciais, para não acirrar os ârii-mos, procurando poupar vidas humanas mesmo àcusta da porpriedade privada. E a municipalidade seorgullia de Nova Iorque ser a única das grandes ci-dades americanas onde não se registraram conflitos
graves. Em compensação, a pilhagem, o saque o rou-bo e as depredações se multiplicaram. E a polícia debraços cruzados, poupando vidas.

Para os mais entendidos, todavia, combater o cr!-me significa enfrentar as suas verdadeiras causas rioâmbito da justiça social. Ou, como afirma um desilu-dido sargento da policia:
— "Nós, americanos, sempre achamos que somoscapazes de construir uma ratoeira cada vez melhorVai ver que não somos.

Nem para apanhar os ratos propriamente ditosHaverá cada vez mais crimes enquanto grande parteda população, especialmente negra e portorriquenhaviver literalmente no meio de ratos nas zonas pobresda cidade.

No quarto andar de um cortiço na parte baixa deManhattan, neste momento, uma mulher porto-rique-ilha chamada Zulma Pantoja está acordada balan-
çando o berço de seu filhinho, embora sejam duas ho-ras da manhã e êle esteja dormindo serenamente.

— Tenho dc ficar assim a noite inteira — con-fessa ela — para não deixar que os ratos subam noberço.

Com seu marido e dois filhos num quarto aper-tado, constitui uma entre milhares de famílias nova-iorquinas sem um minimo de condições dignas de vida— embora èle tenha um emprego regular. A escassezde habitação em Manhattan se agrava diante de ou-tro problema: o dos prédios condenados. Segundo oSr. Frank Kristof, economista da Corporação do De-senvolvimento Urbano do Estado, somente -em 1968nada menos que 7 100 prédios tiveram de ser abando-nados por náo oferecerem condições de habitabilidade.
E um prédio abandonado em Manhattan significa umnovo abrigo de criminosos e viciados. Cada nôvo edi-íício construído corresponde a outro que tem de ser'
posto abaixo. Em conseqüência, uma familia pobrecomo a de Zulma Pantoja, que pretende um dos mo-destos apartamentos a serem construídos segundo o
plano oficial de habitação popular, receberá hoje, aoinscrever-se, o número 130 801 na lista de espera. E,
pelos cálculos feitos, no ritmo atual de execução dotal plano, terá de esperar exatamente 51 anos.

Quem lhe sugerir que neste caso é melhor fazercomo a outra e mudar-se para o subúrbio, estará ra-ciocinando como aquele brasileiro que afirmou: "Se a
guerra estourar, eu subo para Petüópolis."

Na realidade, os subúrbios se tornaram para NovaIorque o que Petrópolis é para o Rio: um refúgio pa-ra os mais favorecidos que têm meios de escapar aos
problemas da grande cidade. Ê o que verifico, depoisde alugar um carro no domingo e me perder no ema-ranhado de autoestradns de tráfego cerrado, ã pro-cura do lugar outrora bucólico e descampado' em quemorei, há 20 anos. Foi um excelente passeio, pois, alémdo mais, contei com a companhia amiga do casai Pau-lo Henrique-Cláudia Amorim. Mas na sua co-pilota-
gem frenética, mapa aberto nos joelhos e comandandoordens desencontradas a cada cruzamento em trevode dezenas de park.vajs, por pouco não me atiramfora do mapa, já a caminho do Canadá. Fomos pararcm Old Greenwich.

Aqui nesta cidade praieira, como tantas outrasnas costas americanas, é que os ricos de Nova Iorqueestao vivendo. Em 40 minutos de trem chegam até3a. E se dão ao luxo de morar em vivendas magnifi-cas, cercadas de parques e jardins. A praia, no en.tanto, nos foi interdita: uma barreira na estrada exi-gia a cada um o cartão de residente para poder pas-sar. Esta é a maneira com que evitam a incômodaafluência dos moradores de cidades vizinhas comoStanford, de densa população negra.

Em Manhattan já não terão como evitar os ne-gros e serno forçados a viver entre ratos, de que nemos ricos estao livres. Dizem que na Park Avenue umaoas zonas mais luxuosas da cidade, eles são'maisnumerosos que os moradores c se contam na casa dosz milhões. Como puderam calcular o número de ratose coisa que escapa ao meu conhecimento, mas imaginoque ali se estabeleceram em maior quantidade porqueo lixo deve ser mais apetitoso.

: Penso neles ao entrar no Waldorf Astoria paradar uma espiada e ver como vivem os ricos. Novos ri-cos. provavelmente: o movimento nos seus imensossalões, bares c galerias, apesar do rococó dos enfeitessancas florões, cortinados de veludo e penduricalhosaourados. mais parece o dc uma antiga estação de es-trada de ferro. Há 20 anos era uni titulo de nobre-za apenas haver botado os pés aqui — que dirá hos-pcciar-se no famoso hotel, que acolheu tantas celebri-üades Pois agora acho que os ratos, como sugeriuo poeta, ja podem começar a roer o edificio.

... I? desí?zer a impressão, vou em seguida ao ve-mo Plaza - este sim, como diria um colunista social,ainda tem o seu carlict: violinos tocando valsa no sa-ao principal, casais vestidos a rieor transitando pe-los corredores, o tapete se estendendo até a rua -

tudo como nos twcnlics, quem náo gostar que se man-de. Julgo até ver o fantasma de Scott Fltzgerald, com-
pletamente de pileque, cruzando comigo na escada
que leva ao bar do subsolo.

Já o Hilton, com seus saiões compridos como tú-ncis de sonho, devolve à atual arquitetura americana
v aquela algidez de cemitério moderno que Gláuber Ro-cha nos diz haver sentido nos corredores subterrâneosdò Rookfeller Center. Seus 50 andares são dc escan-dalosa imponência para a pobre Sexta Avenida deoutros tempos, hoje semiconvertida ao luxo dos arra-nlia-eéus de vidro, como alguém de casaca mas ain-da em cuecas. O Empire State Building continua sen-do o mais alto, e atraindo os visitantes como eu quegostam de ver as coisas de cima — mas desta vez me

pareceu de um futurismo mais antigo que os temposda Marocas e do Paíúncio.

Resta, em matéria de edifícios de classe, o da Ge-neral Motors —• de volta à Quinta Avenida, embara-fusto-me por êle adentro, para dar com uma exposiçãode automóveis do futuro que deixaria meu íilho as-sombrado.. *

Vou caminhando pelo costado do Oentral Park,
detenho-me "para espiar as vitrinas de um banco de
luxo: é a famosa agência do Franklin National Bank,
chamada La Banque Continental, cujas contas exigemum mínimo de 25 mil dólares de depósito. Os móveis
são de modelo exclusivo, assinados pelos fabricantes.
As carteiras de cheques são do Cartier. Os clientes
são em geral as mulheres dos grandes milionários, quecontam com gentilezas especiais, como reserva de bi-
lhetes para o teatro, entrega de dinheiro a domicílio
e outros luxos. Em Nova Iorque, onde há de tudo, não
seria nada nem de menclonável, não fosse o diretor
um brasileiro — um gaúcho que, êste sim, veio mes-
mo para ver as coisas de cima.

' • Passo em frente ao Pierre, que dizem ser o íino
em matéria de hotéis de alta classe, no qual muitos
são os chamados é poucos os acolhidos: só se hospe-
dam aqui os que merecem ter quarto cativo, no pare-cer da gerência. Mais adiante, ainda na Quinta Ave-
nida, quando resolvo arrepiar carreira e entrar no Me-
tropolitnn Museum para ver a exposição de arte abo-
rigine da coleção Ròckefeller, depois dc cruzar a Rua
82, subitamente dou com uma grata recompensa paraas minhas andanças pela zona rica da cidade: uma
linda mulher de rosto largo, olhos grandes e cabelos
pretos descuidados, com uma blusa de malha parafora da calça comprida caqui e sapatos de tênis. Ela
caminha a meu lado, com ar displicentemente espor-
tivo de quem acabou de montar a cavalo. Fico a olha-
Ia. embasbacado: não tem dúvida, é ela mesmo, a
Jacqueline Kennedy. Certamente saltou de seu car-
ro ali adiante, não deverá estar como eu, andando à
toa pela cidade. Agora entra num editicio, que aos
interessados informo ter o número 1 040 — bem me
haviam dito que ela morava por aqui. Não chegou amc_reconhecer, como eu a ela, daria estar muito dis-
traída. Consolo-me relembrando a previsão diabólica
do Dc Gaulle, num comentário de raposa para as
uvas, ao tempo em que andou trocando amabilidades
com ela num banquete c revelada agora por Mal-
raux: "Elle finira dans un yàcht d'un petrolicr."

O diabo é que com isso eu próprio me distraí, e
quando dou por mim estou em frente ao Gugg.enheim
Museum, já nas alturas da Rua 89. Aproveito paradar uma olhada na exposição de Jean Arp e de Jules
Bissier. A outra, de arte aborígene, ficará paraamanhã.

Já a caminho do meu hotel mais modestinho, no
centro da cidade, percebo que meus sonhos de luxo e
riqueza me impediram de ver alguma coisa de cx-
traordinário que agora me faz lembrar de nôvo os
ratos: o lixo transbordando das latas à porta dos edi-
fícios, aglomerado em grandes sacos de plástico diante
dos cafés e restaurantes, em pilhas de caixas de pa-
p.!áo junto às escadas. Vejo até um colchão velho e
um enferrujado carrinho de criança. Meu pensamentose alucina diante da idéia de oito milhões de nova-
iorquinos comendo e bebendo, devorando o conteúdo
c depois tendo de desfazer-se do continente, das cai-
xas, dos envólucros, garrafas, latas, cascas, ossos, res-
los de comida, toalhas e guardanapos de papel, trastes
velhos, brinquedos quebrados, frutas estragadas, poeiraacumulada, sujeira, vidros de remédio, toalhas higiê-
nicas, curativos, sangue, suor, urina e fezes — tudo
isso que constitui o restolho da consumação do homem
na sua voracidade de viver. Como dão cabo de tudo
isso? Serão toneladas e toneladas de escória e imun-
dície atiradas aos cuidados da municipalidade, para
que ela dê*sumiço. Só o que sobra de comida daria
pai-a alimentar a fome de milhões no mundo inteiro— concluo, pensando no prato de salada que a gar-
çcnete hoje ao almoço me forçou a aceitar, porquefazia parte do cardápio do dia e que, intocado como
milhares de outros, seria jogado fora, para não com-
pliear o faturamento.

São nove mil toneladas de lixo por dia, segundo
informa o Departamento Sanitário. E para reduzir o
grau de poluição do ar, que faz hoje de Nova Iorquouma das cidades mais sujas do mundo, milhares de
ineineradores de lixo deficientes íoram impedidos de
funcionar. Os lixeiros, com toda razão, andam cadavez mais descontentes: no ano passado, a sugestão ae
seus líderes sindicais de que ficassem bonzinhos e nâo
entrassem em greve foi acolhida com ovos podres."Não é para menos" — afirma um deles: "Ninguém
pode negar uma evidência: o lixo fede. E nós, os sê-
res humanos que lidamos com êle, acabamos fedendo
também. Até que um dia a gente chega à conclusão
de que é uma imbecilidade ficar apanhando o resto
dos outros e diz: "Alguém mais que faça isto." Du-
rante a greve, cem mil toneladas de imundície che-
garam a se acumular nas ruas: Nova Iorque era uma
cidade quase afogada em seu próprio lixo.

E não é só: tem ainda o problema dos carros aban-
donados. Os cemitérios de automóveis se alastram
pelos arredores da cidade, cobrindo extensões a se per-der de vista. E ainda se roubam automóveis! A aqui-
sição voraz de novos modelos faz com que carros às
vezes em bom estado sejam largados nas garagens,nos estacionamentos ou na própria rua — embora sob
pena de multa imposta por uma lei que ninguém pa-rece respeitar. Fico olhando para um Chrysler 1959
que alguém teve a desfaçatez de abandonar no quin-tal da casa de meu amigo Amilcar de Castro em Nova
Jérsei: no Brasil, devidamente reparado, daria um
bom dinheiro. Amilcar, que está fazendo sucesso em
Nova Iorque com suas belas «culturas de metal, játom seu próprio carro, emborause o bom senso de
confiar à Dorcília a direção; provavelmente aproveita-
rá o outro como matéria-prima para o seu trabalho,
quando lhe faltar material. Enquanto isso novos car-
ros são produzidos a cada segundo e atirados âs ruas
da cidade já congestionada, porque Nova Iorque, co-
mo São Paulo, náo pode parar.

Multiplica-se a produção em- série de bens deconsumo cemo verdadeira praga, indiferente à capa-
cidade do consumidor de absorvê-la. E o pior é queo americano descobriu que pode ser diferente, não éobrigado a ser exatamente igual em tudo ao seu vi-zinho. O florescimento de pequenas lojas do tipo eu-ropeu, com roupas exóticas de influência hippie ou
pop-art, é o resultado da sua procura de diversifica-
çao: êle agora quer uma gravata de formato especial,uma camisa de corte diferente, um terno de feitio ori-
ginal: é a desgraça para as roupas padronizadas deMcss ¦ Brothers e outras fabricações em série. E ascores exóticas passaram a predominar, com designa-
çoes especificas: vercle-péssego. vermelho-tijolo, ama-relo-limáo. O sapato verde-amarelo que' um velhoelegante a meu lado num restaurante exibia aos pésera de reacender o meu espírito cívico de brasileiro.Os restaurantes estrangeires passaram a ser da pre-ferencia de quem busca um bom jantar, e a torta demaçãs, como tradicional sobremesa americana, "da-
quelas que mamãe fazia", cedeu lugar ao sorvete ita-liano. à pãtisserie francesa e aos queijos raros. Eainda cm matéria de carros, já náo é tão bem pos-suir uni Cadillac como um Rolls-Royce, um carro es-
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en usiásticos, embora já parecessem se-
v,v/.„ da fudiencia como que por uma parede de
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WJ^ ° -Ve'í° Tony ^renti com sraciauneta e Max Kammski com seu pistâo tocandopara meia dúzia de gatos-pingados. E no Viha4 Ga e
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r-edUt0S d0 Madeiro Ja» em tolaa cidade, a sensação que eu tinha era a de que aqueleao era o mesmo Modern Jazz Quartet dos meus me-lhores discos e que Miles Davis, irrecenhecíve oca4.
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nUm SÍlênCÍ° lndlíerente e entorpecido

Tudo que embriaga, atordoa, hipnotiza e arrancao homem da realidade que o cerca é buscado com so-freguidao. O americano tem de se ocupar de manhãa noitepara não ser sugado pelo vazio que o cerca, notm>ilhao da cidade frenética, què a sirena dos carrosde policia, da assistência e dos bombeiros, cruzandoas ruas desatinadamente a cada instante, ameaça es-tourar de súbito numa loucura coletiva Pela ma-nha ele já acorda ouvindo música e notícias atravésde seu radío-despertador. A caminho do trabalho lêjornais, registas ou livros de bolso, tanto fazendo queseja de Platão cemo de Mickey Spillane. À noite vèseus programas prediletos, que são exatamente todos,ate que a vista comece a arder, confirmando aqueleque disse ser a televisão o chicles dos olhos. E nesdomingos e feriados, depois de lavar o carro, cuidar dojardim e até varrer a rua em frente à sua casa. setempo lhe sobrar, resta a distração dos quebra-cabeças — verdadeira mania atual do americano: sò-mente um, aquele composto de quatro cubos que dr-vem ser dispostos em cores diferentes por todos cslados, e que e de quebrar a cabeça de qualquer um. ¦
vendeu-se numa escala d_ dois milhões.

Que está acontecendo com esse homem outroratao senhor de si, de seus direitos e deveres? Houve umrelaxamento ético qualquer, desde os tempos em qteaqui vivi: os critérios morais já não se impõem se-g;.mdo a opção entre rigbt or .vrong, mas talvez entrerifflit or Ieft,_que parece ser hoje o grande dilema docelebre american ivay of lifc. A consciência politicaimpôs uma diferente espécie de escolha, e hoje o ame-ncano descobre admirado a possibilidade de contesta-
çao, que o leva a polêmica e ao desafio das decisões docúpula que lhe querem impor — das quais a guerra doVietname se tornou um símbolo. A guerra nem sequerfoi oficialmente declarada, ninguém é obrigado a aten-der a convocação militar — e a rebeldia sempre cres-cente a esta exigência do Governo vem sendo o focooe agitações cada vez mais graves. Caíram os estritospadrões puritanos que a formação protestante impü-nua aos seus fieis, c já náo há mais regras de condu-ta a seguir — cemo baratas tontas, eles passam doculto a psicanálise â prática do ocultismo, emborasempre com visitas periódicas ao dentista. Enquantoa freqüência das igrejas diminui, proliferam as cién-cias ocultas, as cartomantes, as vidéncias, o curandei-rismo e cs sortilégios. A série mais popular de filmesda televisão atualmente tem como tema a feitiçaria.A bola de cristal passou a ser o simbolo da fé no fu-turo, mediante a perquirição mágica do destino decada um. Um dos programas de maior sucesso é ain-da o do vidente Maurício Woodruff, que prevê o íu-turo de ilustres convidados, tendo a seu crédito a pre-

não0fofV0lí,Ha,defDe Gaulle* ° «"> convenhamos,nao foi grande vantagem.

M dos similes mais sugestivos quo
Nova Iorque me oferece hoje é o
do crescimento desordenado das
células vivas, como o dos tecidos
cancerosos. A civilização do cán-
cer! Há 20 anos, entrevistando
Salvador Dali, eu lhe perguntei

qual seria para êle o destino desta cidade: se esta
ilha de Manhattan vai um dia afundar-se ao peso do
tanta glória, ou vai subir à força de tanta miséria, ou
vai desgarrar-se do continente como um navio do pôr.to e ganhar o mar, sem miséria e sem glória. Se ofim do mundo vai começar por aqui. Era uma per-
gunta cuja resposta nem o surrealismo de Dali nem
a intuição de ninguém seria capaz de responder. Hc;'a
olho ao redor e estremeço ao pensar que estou cm
meio à maior e mais variada concentração humana
que o mundo já conheceu. Sáo 8, 10, talvez 12 milhõe..
de habitantes disputando lugar a cotoveladas num
pequeno espaço de terra. E entre eles, 200 mil fílipi-nos reivindicando altaneiramente os direitos de ci-dadãos que lhes foram conferidos, se identificando
com os negros na defesa cada vez mais feroz contraa perseguição racial: amanhã serão 2 milhões. O
gueto do Harlem os incorpora e começa a envolver oCentral Park, se espraia pela zona outrora elegantedo Riversidc Drive. vai aos poucos invadindo toda acidade. Hoje os negros constituem ainda 28'ó da po-pulação — amanhã poderão ser 70.'., como em Was-hington. onde não se exerce a prerrogativa democrá-
tica do veto para que eles não imponham a sua vonta-de de maioria.

E sua vontade não se limita hoje, apenas a exer.cer direitos iguais aos dos brancos, identificando-so
com eles: cansados de exigir igualdade de tratamento,hoje lutam pela afirmação da raça, em termos déabsoluta independência —- e os brancos que se arran-
jem. O último conflito havido se originou da grevede protesto dos estudantes negros contra a existênciaem suas escolas de professores brancos. Nas igrejasdos brancos, começaram a interromper o culto paraexigir indenização que lhes é devida pelos anos de es-cravatura. Organizados em torno de lideres extre-mados, já se dizem racistas e não só reabilitam oshábitos e costumes característicos de sua raça comoo cabelo carapinha e os trajes africanos, mas já ini-
põem a força de sua vontade contra os podêres dodinheiro e do ódio. Passaram a contestar até mesmoa supremacia eventual de outra raça, a dos judeusO feitiço se virou contra o feiticeiro. Neste caldei-rao fervente de paixões, descubro como afinal é bomser brasileiro.

E concluo que esta ilha de Manhattan provável-mente nem subira aos céus a clamar por vingançanem se afundará ao peso de sua iniqüidade, nem 
'sè

desgarrara do continente para fazer-se ao mar comoum navio fantasma: ficará aqui mesmo para semnre
»™.:-al'n.cnU) da civilizaC^ dc nossos dias paraas gerações futuras. v
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DE REPENTE,

A DOR E A ALEGRIA
T Joan, Linda. Duas mulheres a sombra de homens famosos. Elas fizeram
notícia, em circunstâncias diversas. A tragédia e a alegria chegaram de repente.
Depois do triste caso Mary Jo Copechne, Joan Kennedy perde o filho que
esperava. Linda McCartney dá ao mais popular dos Beatles uma herdeira antes
do tempo.

Joan: perdeu um herdeiro Kennedy

JOANa, uma Kennedy de verdade
Até há pouco tempo, a mais obs-

cura das Kennedy, Joan ocupou por
duas vezes este ano um lugar em to-
dos os jornais do mundo. A primeira
vez, compareceu a uma recepção, ofe-
recida pela conservadora Sra. Nixon,
vestida com um arrojado mini de la-
mé prateado. Ao seu lado, as rendas
vermelhas da primeira dama republl-
cana cheiravam a passado. A segun-
da vez, comparecia ao lado de Ted
Kennedy ao enterro de Mary Jo Ko-
pechne, ajudando asim a levar as sim-
patias para o jovem Senador duran-
te o rumoroso processo. Agora ela
volta aos Jornais por ter sofrido um
aborto no Hospital de Cape Cord.

Como Ted, um político bem mais
constante e paciente que seus dois ir-
mãos, Joan é a mais consistente das
mulheres Kennedy. Com a beleza de
Jacqueline e o brilho e simpatia de
Ethel, ela sempre mergulhou com
prazer e eficiência nos complicados
caminhos da vida política americana.

Participando ativamente das cam-
panhas políticas da família há nove
anos, ela tem se revelado uma Ken-

• nedy de verdade. Começou com a
campanha presidencial de John Ken-
nedy. Dois rjios depois, ajudava seu
marido a eleger-se para o Senado.
Quando, em 1964, Ted Kennedy so-
fria um desastre de avião e via-se im-
possibilitado de levar adiante sua
candidatura ao Senado, ela se desdo-
brou, sem parar- de cidade°em cidade,
conseguindo levá-lo a ama vitória
sem precedentes no Estado. E con ti-

- nuou a trabalhar quando a família
retirou-se após a morte de Bcb, aju-
dando a reeleger dois amigos da fa-
milia: o Senador Birch Bayn e o
Deputado John Culver.

Quando Ted Kennedy resolveu tro-
car a'administração dos bens da fa-
milia pela continuação de .sua linha
política, Joan lançou-se ao trabalho
com todo o entusiasmo. E lançou-se em
grande estilo. Mudou seu jeito de ser.
Apresentava-se com a própria imagem
da jovem americana, os vestidos mo-
demos, um jeito descontraído e
alegre.

Com o episódio Mary Jo Cope-
chne, ela mostrou saber, como sem-
pre, colocar a política antes de tudo.
Discreta, demonstrou sempre o seu
apoio ao marido. Não disse de mais,
nem de menos. Enfrentou a tragédia
com serenidade. Há pouco tempo di-
zia dela Rose Kennedy, proclamando
a aceitação que a jovem Joan tinha
na familia:

— Do jeito que Joan tem se lan-
çado nestes últimos dois anos, -ela
prova ser não só a bonita e feliz mó-
ça que sempre conhecemos, mas uma
valente mulher.

E é assim, como uma valente mt!-
lher, que a opinião pública america-

_na espera que Joan Kennedy passe por
mais esta tragédia. Ela voltará à sua
casa, para Kara (nove anos) Ted Jr.
(sete anos) e Patrick Joseph (dois
anos), e para fazer, ao lado de Ted
K-.nnedy, o caminho para a Casa
Branca.

LINDA, uma herdeira antes do lempo
Paul McCartney anunciou que não

haveria lua-de-mel. Suas fãs, na ma-
nhã chuvosa de 12 de março, reuni-
das em frente ao-Cartório de Regis-

tro Civil de Marylebone, cantavam"te adoramos Paul." Uma, com o bu-¦quê 
que Linda atirara à multidão,

chorava sentada na calçada e mur-

A FICHA DO FRANGO
RUTH MARIA

O frango, que Dom João VI tanto
apreciava, é também um dos. pratos
preferidos de muita gente. A partir
de uma receita básica como a do
frango ensopado,' pode-se fazer, com
ligeiras modificações, uma série de
frangos diferentes.

FRANGO ENSOPADO

Um frango novo, uma colher cie
manteiga, uma concha de gordura ou
azeite, lOOg de toucinho defumado,
alho, louro, sal, tomates passados no
liqüidificador, duas cebolas picadas,
cheiros verdes, suco de limão ou vi-
nagre, pimenta a gosto. ,

Modo de preparar: Depois de lim-
po o frango, tempere-o com todos os /
ingredientes. Deixe no tempero por
umas duas horas.

Enxugue-o bem e leve-o a fritar
no óleo misturado com a manteiga c
o toucinho. Depois de bem dourado,
junte a vinha-d'alho em que o fran-
go foi temperado. Cozinhe em fogo
brando pingando água de quando em
quando até que fique bem macio.

FRANGO AO MOLHO PARDO
Os mesmos ingredientes da recei-

ta de frango ensopado e mais o san-'
gue do frango bem misturado com
duas colheres de vinagre.

Quando o frango estiver cozido,
mas não muito mole, junte o sangue
c deixe ferver mais um pouco até o
molho engrossar.

FRANGO AO CREME
Um frango grande, seis cebolas,

um copo de vinho do Porto, um copo
de creme-de leite, meio litro de leite,
manteiga, sal e pimenta.

Modo de preparar: Ponha em uma
panela as cebolas cortadas em rode-
las, em uma frigideira à parte dou-
re em manteiga o frango cortado em
pedaços, depois coloque-o em uma
panela para cozinhar com meio litro
de leite. Deixe no fogo até que o lei-
te desapareça quase todo. Tempere
com sal, pimenta, as cebolas cozidas
c o copo de vinho do Porto. Depois
de pronto, deite o creme de leite e
sirva bem quente sobre fatias de pãotorrado na manteiga.
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murava sem parar: "Agora que êlo
casou, a vida nada significa paramim."

Cinco meses depois Paul McCart-
ncy e Linda Eastman reaparecem no
noticiário. Em um hospital de Lon-
dres, a herdeira da firma Kodak-,
uma 'das maiores fortunas dos Esta-
dos Unidos, deu ao mais disputado
dos Beatles a primeira filha. Paul,
que queria uma menina, repete como
no dia do casamento: "Estou muito
feliz."

McCartney sempre ocupou a cabe-
ça do grupo e é o homem de inicia-
tivas, que dirige os negócios do con-
junto. Durante quatro anos foi noi-
vo de Jane Asher, jovem atriz inglê-
sa que conheceu durante um show,
em 1963. Nessa época o conjunto jáera conhecido, os Beatles não eram
mais aqueles quatro rapazes anòni-
mos que o' empresário Brian Epstein
contratou, em 28 de outubro de 1961,
cm um pavilhão enfumaçado de Li-
verpool, pagando cerca de NCrS 50,00
por noite.

Quando os outros três Beatles jáestavam casados, Paul continuou es-
ticando o namoro com Jane. As fãs
se acostumaram a ver os dois juntos
e algumas até se conformaram com
o casamento. Subitamente os nego-
cios do grupo começaram a andar
mal. Brian Epstein morreu, as Ap-
pie boutiques e bazares, que vendem
instrumentos eletrônicos, roupas c
outros artigos com a marca dos Bea-
tles, ameaçaram falir. Somente a
venda de discos continuava fabulosa,
rendendo anualmente seis milhões de
dólares.

Foi nesse quadro que surgiu Allan
Klein, empresário americano de 34
anos, que havia feito a fortuna dos
Rolling Stones, os rivais dos Beatles.
Éle tomou conta dos negócios do con-
junto, enquanto um outro norte-ame- .

Linda: ganhou um bebê Beatle

ricano, John Eastman, advogado de
29 anos, se encarregava da pítrte ju-
ridica do empreendimento.

Tratando dos negócios dos Bea-
tlcs, Paul McCartney, o mais slmpá-
tico e o único solteiro do grupo, a
essa altura já desligado de Jane
Asher e tendo passado por um rápi-
do namoro com a cantora Mary Hop-
kins, conheceu a fotógrafa indepen-
dente Linda Eastman, irmã de John.
Foram apresentados durante uni en-
contro do conjunto com a imprensa,
cm Nova Iorque, onde Linda compa-
receu como profissional. Paul come-
çou a se interessar pelo trabalho da
moça, loura, divorciada, 24 anos e
mãe de uma garota de seis anos. De-
pois passou a se interessar mais por
ela do que pelas fotos.

Em dezembro do ano passado, Lin-
da transferiu-se com a filha para
Londres. Paul levou Linda Eastman
para sua mansão em St. John'.s Wood,
que tem três portões para a rua, con-
trolados eletronicamente. Entre eles
havia muita afinidade. Paul é o cé-
rebro de um conjunto que fatura
anualmente milhões a'e dólares, e
Linda herdará uma fortuna vultosa.
Ela se dedica à fotografia e os nego-
cios de sua família são todos ligados
a material fotográfico, enquanto o
hobby de McCartney é fazer filmes
de 16mm.

A.s experiências dos outros mem-
bros do conjunto já provaram que os
Beatles não precisam de austeras
aparências para manter a populari-
dade. Quando nasceu a primeira fi-
lha do casal, cinco meses após o ca-
samento, não houve repercussão ne-
gativa. Paul e Linda vibraram com
Mary, que veio ao mundo aos 90 mi-
nutos do dia 28 de agosto. O único
comentário foi o de Linda:

— Eu e Paul estamos fcliz?s. Éle
queria muito que fosse menina.

muther
MEIO FRIO,
MEIO QUENTE

Meio quente, meio frio, uma indecisão que exige a pou-pa certa para oa dois extremos. Os tecidos numa variaçãode algodão, sintéticos, crepe fazem os chemisiers e as pan-talonas que definitivamente entraram no vestuário damulher moderna. Também as saias e blusas ficam entreas peças-chave da meia-estação: agora com pregas de to-do jeito e batidas, elas podem ser usadas com blusas es-
porte, tipo pólo, com mangas compridas, fazendo a cha-mada manga-luva — reta e justa.

Para fazer a linha tubular lançada por Dior, nada me-lhor do que tomar a conjugação pantalona e túnica emcorte reto e simples, tentando a silhueta de um verdadei-ro tubo: as mulheres altas e magras que tirem partidd.Nessa meia-estação em que a primavera chega, semmuita definição, o uso do estampado é importante. Geral-mente com flores, a estamparia pode ser grande ou miúda.Os chemisiers se adaptam muito bem a esse gênero.Sandálias já começam a ser usadas, mim ensaio de ve-rao, e na meia-estação servem para contrastar com ospantus aparentemente pesados: sua feição inicial são astiras finas em couro marroquin sauvage de côr neutraCalçar mocassim também é indispensável, e na sua linhatradicional, mas sempre moderna, as inovações são as se-
guintes: salto grosso metálico, gáspea alta e fôrma Bon-nie and Clyde.
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Pantalona. Brim branco. Túnica pólo em poisd/esprit: mangas ligeiramente bufantes, pu-nhos e gola de brim e cinto-faixa com argolade plástico. Sandálias: um moáêlo novo

0/ Service
PORTUGUÊS PARA ESTRAN-

GEIROS — Já iniciado, mas com ins-
crições ainda abertas, um curso in-
tensivo de português do Brasil para
estrangeiros, pelo método audiovi-
suai, na Casa do Estudante. As aulas,
segundas, quartas e sextas, às 18h,
durante quatro meses. Informações
pelo telefone 232-4885.

AMANHÃ — Na Sala Cecília Mei-
reles, recital dos irmãos violonistas
Eduardo e Sérgio Abreu, às 21h. No
programa, Scarlatti, Bach, Falia e
Joaquim Rodrigo.

CLUBE DOS SANDUÍCHES — E*
uma das barracas do setor Guanaba-
ra, na Feira da Providência. Anuncia
a maior variedade de sanduíches e de
molhos apropriados.

EQUIPE — A visagista Leia, co-
nhecida pela maquilagem que faz,
discreta e natural, agora na equipe
de Geraldo, no Sobrado. Fica na Rua

Raimundo Correia, esquina de Barata
Ribeiro.

ATÉ SÁBADO — No MAM, a I
Mostra Internacional do Filme Cien-
tíficò, com apresentação de filmes d„¦ diversos países; são três sessões diá-
rias, às 14, 16 e 18h30m e do pro-
grama fazem parte filmes das naves
Apolo-8, 9, 10 e 11. Os convites po-
dem ser retirados na sala 4 do bloco-
escola do MAM, das 9h às 18h30m.:
Programa bem para as crianças..

CURSOS PARA MOÇAS — Numa
promoção do Centro de Estudos da
ASA, vários cursos, para jovens e se-
nhoras, em Copacabana. Artesanato,
línguas, psicologia e decoração são
alguns deles. Informações detalhadas
pelo telefone 242-0860.

NOVA EDIÇÃO — Do livro de
Sérgio Buarque de Holanda, Raizes
do Brasil, uma das cbras-mais impor-
tan tes das que se propõem a analisar
e interpretar a formação histórica e
social do povo brasileiro. É da José
Olímpio, 5a. edição.

II EXPO-RJ — Vestindo unifor-
mes na linha Cardin, 16 recepcionis-
tas estão nesta Exposição da Indús-
tria e Agropecuária do Estado do Rio,
aptas á responder qualquer pergunta
relativa à Feira e suas dependências.
A Feira fica ao lado da estação das
t:.rcas, em Niterói.

DOCE DE LEITE — Em barras,
puxa-puxa; vendidos em todos os de-
pesitos da CCPL, gostosos e sempre

-frescos.

ABASTECIMENTO DA SEMANA
— Os preços estão bastante elevados
para alguns produtos, nas feiras-li-
vres:

Batata: NCrS 1,10
Feijão; NCrS 1,60
Tomate: NCrS 1,00
Cebola; NCrS 1,40

_ Entre as frutas da estação, o
pêssego, que estava por NCrS 8,00 o
quilo, passou para NCrS 6,00 — Vol-
tam a aparecer as tangerinas, de
NCr$ 1,20 a NCr$ 2,00.
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O QUE MA PARA VER
No circuito Metro, último dia de Todas as Noites, às Nove O Orquestra de Câmara do Brasil e Arnaldo Cohen, hoje,
na Sala C u c í l i a M e i r e l e s • Expondo na Stilá Osvaldo Goeldi, a escultora M a r i a G u ilha r m i n a

Cinema
ESTRÉIAS

A COMPADECIDA (Brasileiro), dt
George Jonss. VersJo ambiciosa
rm cores, do uma das peças di
maior prestígio do teatro nacio-
mil, O Auto da Compadecida, de
Ariano Suassuna. O filme se .
«nuncia como "a comédia mais
cara do cinema brasileiro", a
adaptação satisfeí plenamente o
autor, as cores e a cenografia
receberam menção honrosa do
Júri do II Festival internacional
do Rio. No elenco, entre outros,
Armando Bcgus, Regina Duarte,
Antônio Fagundes. Jcrne Clier-
quês, Feli-íe Cnrcnc, Zózimo BOI-
bul. Música de Sérgio Ricardo
e Copiba Od.on: 14h, léh, 18h,
20h, 22h! V.noza: lóh, 18h, 20h,
„h. (14 anos).

5AM WHISKEY, O PROSCMTO
(Snrn Whiskey), de Arnold la-
ven. Aventura: a difícil tarefa
de devolver ouro roubado ao
Governo durante 9 Guerra Civil
americana. Com Clint Walker,
Buri Reynolds, Angie Dickinson,
Dc Luxe Color. L.bíon. (14h, 1 hi,
18h, 20h, 22h) * Madri, (loh,
IBh, 20h, 22h). (14 mos).

FUTA ALGUÉM PARA MORRER
(Th* Monay Jungle), de Francis
D. Lyon. Policial ameicano, Com
Jchh Erícson, loia Albright, les-
lie Parrish, Nehemiah Persoff,
Caprl, Miramar, Comodoro; Mh,
lòh, 18h, 20h, 22h. (18 anos),

UMÃ~CÍDADE CONTRA O XERIFE
(Súpport Your local Sheriff), de
Burt Kennedy, Western america-
no. Com James Garner, Joan Ha-
ckett, Walter Brennan. De luxa

Cclor. Império, Rian, America;
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (10
anos)

O; PREÇO DE UM RESGATE,? d.
Jacques Deray. Aventura france-
«a, em cores, com Jean-Paul Bel-
mondo, Geraldíne Çhaplin, Adol-
fo Celi, Akim Tamlrcff, Bruni
Flamengo, Coral, Bruni Copaca*
liana, Bruni Ipanema, Rio, São
P.dro, R.náncia: 14h, 16h, 1 Bh,
20h, 22h. (18 kioi). '_

DEllCIOSOS_:PEÇADOS DO:-SEXO
(The Sweact Sins of S«xy Su-
s.in/l D -lei Viii... d.II. Casta
Suranna),' de Françcis legrand.
Comédia Cem Pascale Pelit, Ml-
ke Marshall, Hara'd Lelpnf.íz. E.ast-
manco lor. Art Palácio Crpacal:*'*
na: Uh, lóh, 18h, 20h, 22h. (13
unes).

ESCÂNDALOS..NUS^dlaliano) ;-
Comédia t* strip-tease. Com a
dupla Franchi t< Innrassia, Ma-
ria Ravas, Carol Tehcran_ Easr-
mancolor. Festival, Rivoli. [18
anos).
SAR TAN A... A SOMBRA DÁ
MORTE (Passa Sarlana... Ê 1'Ont-
bra dolla Morl.), de Scan 0'Ncil.
Wastarn italiano. Cem Jeff Ca-
mercn, Dennys Cclt, Frank Far-

gas, Esrmancolor. Ailiica, Flori-
da, AM* (Meriti), Brasil (Caxias);
Noves (São Gonçalo). (18 anos).

TODAS:?AS_i NOITES,!;: ÀS NOVE
(Our Moiher _ Housa), de Jack
Clayton. Produção inglesa em cô-
res, Com Dirk Bogarde e Pa-
mela Frank!in nos papéis princi-
pais. Metro Copacabana « Metro
Tiiuca: 13h30m, 15h40m, 17h50m,
20h . 22h. Lagoa Driv.-ln: 20h,
22hl0m. (18 .nos).
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A Sanguc-Frio, «íe Richard Brooks, de
volta ao cartaz, nos cinemas do Rio

REAPRESENTAÇÕES
A SANGUE FRIO (In Cold Blood),
de Richard Brooks. Um grande
filme a partir de um grande fi-
vro — a obra de Truman Capo-
te sobre um assassinato múlti-
pio qüe chocou ¦ opinião públi-
ca. Em excelente préto-e-branco/
Panavision. Carioca: 14h, 16h30m,
19h, 21h30m. No Leopoldina (cm
programa duplo com Ama-ma ou
Mata-m.): 15h, 17h A partir d.
amanha no Copacabana. (18 anos).

ÉDIPO REI (Edipo Ro), de Pier
Paolo Pasolini, A tragédia cliís-
siça revista à moda Pasolini.
Com Franco Citi, Alida Valli.
Tecnicoíor. Hoje, no Britânia, (18
anos).

JOGOS DA NOITE (Nattl.lr), de
Mal Zettarling. A atriz-diretora
sueca desenvolve com algum su-
c-ísscT um drama psicológico de
motivação sexual. Com uma ex-
c:pcicna! interpnslação de In-

grid Thulin. Hoie, París-Palace.
(18 anos).

cTÕADÃO-KANE (Cllii.n Kan«7,
de Orson Welles. Ascensão e
queda de um tzar do jornalismo.
O cinema nunca foi o mesmo
depois desse filme de estréia de
Wslles. Com Welles, Joseph Cot-
ten, Hoje, Kelly. (18 anos)

OS;iFARSAN,TES;(Th."Com.dlans),
dc Peter Gtenville. Produção in-
glésa baseada na novela homôni-
ma de Gradam Greene. Cem Eli-
zabeíh Taylor, Richard Burtcn,
LÜion Gish, Alec Guines;, Peter
Ustinov. Raymcnd St, Jacques.
Até amanhã em cartaz. Vitória:
líh, 18h e 21h._08 anos)^

ARMADILHA D. DESTINO (Cul.
de-Sac), de Roman Polanski. O
segundo filme inglês de Polanski,
um engenhoso mecanismo de hu-
mor e tragédia. Om Frencrise
Dorléac Hoie, Matilde. (18 anos).

O- HOMEM; OUE-;NAO VENDEU
SUA ALMA (A Man for AH S.a.
srns), de Fred Zinnemsnn. In-
teligente, plástica mente expressi-
vo, err.bora nem sempre aceitável
cemo bom cinema este filme sô-
bre Thcmas More. Tecnicoíor.
Hoje, Presidente. {10 anos).

O." PERIGOSO;.JOGO DÒ_ÁMÒR
(la Curce)t de Roger Vadim. Ja-
ne Fenda, Peter McEnery e Mi-
chel Picclli em um drama eró-
tico-passional, uma das poucos
realizações interessantes de Va-
dim nes ultimes anos. Tecnicoíor.

¦Hoje, Rio-Palace.'(18 anos).

O VALE DAS IONECAS (Vali./
oF th. Dolls), d. Mark Robson.
O vício de- drogat «m um «r.e-
lodrama americano De luxe Co-
tor/Panavision. Com Susan Hay-
ward, Barbara Parkins, Patty Du-
ke, Paul Burke, Sharon Tate, Lee
Granr, Joey Bishcp. Ricamar. (18
anos). ¦

Tementes da violcncia (Th.
Blackboard Jungle), de Richard
Brooks. Bom filme cobre a ju-
ventude « beira da delinqüência.
Com Glenn Ford, Sidney Poitier,
Anne Francis. Paissandu, (14 anos)

O SILENCIO (Tyslnad.n), de Ina,.
mar Bergman. Um dos maiores
impactos do sueco nos últimos
anos, implacavelmente cinsurado
em quase todo o mundo. Com
Interpretações admiráveis de In-
orid Thulin e Gunnel lindblom.
Hoje, São Benfo (Niterói) (18
anes)."

CONTINUAÇÕES
DIAMANTES DE SANGUE (Dl,-
mond Walkors), de Paul Martin.
Melodrama em torno de uma ex.

pedição à procura de diamant;s
na Africa do Sul, Produção *n*
glo-alemã. Com Haraid Leipnitz,
Marisa Me II. Tecnicoíor. Palácio:
14b, lóh, 18h, 20h, 22h. (14
anes).

DEUS COMO PAI E... ODIAEO
POR SÓCIO (I Morti Non si Con-
tano), R. Romero Marchent.
V/astt-rn à italiana. Com Aptho-
ny Steffen, Mark Damon. Tecni-
color/t ecniscope. Paraíso. (18
anrs),

RÃCHEL, RACHEL - ou - Ne"w~í
Lay mt Down, de Paul Nrwman,
Prcdurão americana baslante in-
teressante. O ator Newman estréia
cemo cineasta neste filme sobre
uma soltelrona solitária (Joanrie
V\'ocdward), que desperta para o
amor tardiamente. Com Jaive.1.
Olscn, Kat- Harrington, Est?l!e
Pfirsrns, Geraldine Fitzgerald. Tec-
nic:ior. São Luís: 14h, léh, 18h,
20b, 22h. Santa Alice; 15h, 17h,
19h. 21h. (18 anos).

O,MATADOR PROFISSIONAL (Bra-
sileiro), de Jece Valadão. Produ-
zido, dirigido e interpretado por
Jece Valadão, em Eastmancolor,
Cem Dorlene Glória, Fábio Sabsg,
Caries Eduardo Dolabella, Jorge
Coütrntío, Marrocos, Bruni Melar,
Bruni Piodada. (IS ano:},

ARMA : SECRETAií- CONTR A .'.M ATT
HELM (Tli. Wr.cking Cr.w), d,
Fbil Karlson. O anenle Mall Helm
procura recuperar um milhão de
dólares roubados. Com Dean Mar.
tin, Elke Sommer, Sharon Tate,
Nancy Kwan, Tina Louise, Nigel
G'en, Tecnicoíor. Copacabana: 14ri
lóh, 18h, 20h, 22h.' (18 anos).
ApEUS,i'-AMIGO;:(Adi.u,,'l'Aml).
Prcducão francesa em Eastmanco-
ler. Alain Delon e Charles Bron-
icn num policial à americana di-
rigido por Jean Herman. Também
no elenco Olga Georges Picct •
Brigitte Fosscy. Em cores. Condor*

do Machado: 13h30m, ..
17h50m, 20h, 22h. (18

lar,
15h40m,
anos).

A NOITE DO PRAZER (L, Piac.vo.
Ia Notti) — Comédia picaresca ita-
liana, intermitentemente divertida.
Cem Vittorio Gassman, Gina lo|.
Icbrígida, Ugo Tognozzl, Ad-!fo
CeÜ, Maria Grazia Buccella. Tec-
niccIor/Tecniscope. Scala: "\Áh,

16h, 18h, 20h, 22h. (18 ano;).
TODAS'ASIMULHERES DO MUNDO
(Brasileiro), de Domingos Olivei-
ra. Muito bom o filme de es-
Iréia de D. O. Comédia inter-
prelada com absoluto à vontade,
por Leila Diniz e, Paulo J-ré,
Poeira Ipanema: 14h, lóh, 18hi
20 

_ 
22hi_<'8 an«).

b\n"LÍNG, A"~ÒUE~AMÕtJ DEMAIS
(Darling), de John Schlesinger.
Bom filme inglês, com ótima
Muação de Julie Christie. Com
Dirk Begarde, lawrence Harvey.
Ait Palácio Tijuca, Art Palácio
Méier, Art Palácio Madureira:
]3h20m, 15h30m, 17h40in
19h£0:n, 22h. (18 anos).
ÒEUS^SAEE 

"QUANTO-ÀMEffsr-

m« Cama Running), de Vinc_nte
MinneMi. Drama emericano. C:-.n
Shlrley Mclaine, Frank Sinatrflt
Dean Martin. Metrocolor. Alasca,

A QUEM OS DEUSES DESEJAM
DESTRUIR (Si.gfried), de Herald
Heinl. Nova versão alemã da his-
tória legendária dos Nibelungcs,
assunto abordado pelo mestre
Fritz Lang no silencioso Em cores.
Cem Uwe B^yer, Rolf Henninger,
Msria Marlow, Herbert Lom, Karin
Dor_ Até quarta-feira. Exclusivi.
dade no Metro BoavUta: 12h30m,
15ii"0m, 18h30m, 21h30m. (14
an.;}.

GÃRÕTA GENIAL; (Funny Girl),
Superprodução musical realizada
por William Wyler. Com Barbra
Streísand, Ornar Sharif, Técnico-
Icr/Pánavislòn. Roxy. 13h20m,
ló. 18h40m, 21h30m. Icarai: IBh
e 21 h (sábado e domingo também
às I5h) (14 anos).
ROMEU;.' E JULIETA (Rom.o and
JuÜat), de Franco Zeffirelli. Nova
realização de Zeffirelli (A Merj.ra
Domada), segundo Shakespeare.
Com leonard Whitting, OÜvia
Hussey, Michael York. Em cores.
Ópera, Tijuca-Palace: I3h, ....
Iíh40m, 18h30m, 21hl5m. (14
anes).

A CAMA AO~ÃICANC"E—DE TO-
DOS (Brasileiro) - Comédia em
de;s episódios dirigidos por Da-
niel Filho (com Flávio Mígliaccio,
Daniel FÜho, Jost Lewgoy — o

episódio mais aceitável) • Albnr-
to Salva (com Agíldo Ribeiro,
Irene Estefáni», Irmã' Alvarez).
Capitólio: 14h, 15h40m, 17h20m,
19h, 20b40m, 22h20m, Oulrosi
Edan, Floriano, Pirajá, Politeama,
Cachambi, (18 anos).

O...PROFETA!.(!I_ Profeta), d7~Diío
Rici, Comédia com Xittorio Gas-
sman, Ann Margret. Frodução ita-
Iia7ia em tecnicoíor. Condor Co-
pacabana, Pax, Plaza, Olinda,
Mascote: 14b, lóh, líh, 20h,
22h. (18 anos).

EXTRA
I MOSTRA INTERNACIONAL DO
FUME CIENTIFICO - Alé sába-

do, Mli, lóh, « lBhaOm, no Mu.
seu da Arta Moderna, sob o pa-
trocínio da Secretaria de Ciências
e Tecnologia da GB, INC, Ci-
nemateca do MAM.

OS PROFISSIONAIS (Th. Proles-
sionals), de Richard Brooks, Bem
filme, cem Claudia Cardinale, Burt
Lancaster, Rcbert Ryan, Jack Pa-
lance, Tecnicoíor. Até dominno,
no Cine Arta da Universidade Fa-
dcral Fluminense.

CINE HORA (Cenlro e Copaca-
bãqa) — Comédias curtas, do-
cumentários, desenhes. Sessões
centínuas desde lOh da manhã.

Teatro
ADULTÉRIO ADULTERADO _ Co-
média ligeira de Pierrells Bruno
— Pepsia, no original — que ai-
cansou enorme sucesso de bilh».
teria em Paris, onds conqui:tou
o Prêmio Tristan Bernard. Dire-
ção de Leo Jusi. Com Teresa
Amaio, Paulo Araújo, Máirfcjo
Barroso, Sônia Maria e Artur Cos-
ta Pilho. Santa Rosa, Rua Vis-
coHs Pirajá, 22 (tel.: 247-8541):
21h30m; sáb., 20hl5m a 22h30nij
vesr-- 5as., às 17h « dom., às
IBh.

O CLUBE DA FOSSA - Comédia
drsmática de Abílio Pereira de
Almeida, c_ue pretenda denun-
ciar os problemas da juventu-
de atual relacionados com en-
torpecentes, homossexualismo a
prostituição. Dir. dc Fr-d i Klee-
marin. Com Maria Helena Dias,
Iara Amaral, Humberto de L».
reni a outros. Mesbla, Rua do
P.SI.io; 42/50 (242-4880); 
21W5m; síb., 20h . 22h; vesp.
5.», 17h « dom., 18h.

OLHO N/AMÉIIA - Volla ao car-
taz a divertida e matemática su-
cessão de quiproquós urdida por
Georges Feydeau, que féz longa
carreira na Maison de France. Dir.
de Paulo Afonso Grisolli. Com
Eva Todor, Afonso Stuart, Mífton

Morais, Susy Arruda, Sérgio de
Oliveira, Luís Carlos de Morais e
muitos outr.s. Gláucio Gíll, Prá-
ça Cardeal Arcovcda (237-7003);
21h30m; sáb., 19b45m e 22h30m;
vesp. Sa„ I7h., e dr.m.. I8h.

A. NOITE DCS ASSASSINOS -
Drama de José Triana. Texto in-
fluenciado pelo psicodnma, con-
lando em téniics modernos e ex-
perimentais o assassinato de um.
casal de velhos pelos seus fí-
lhes. Dir. de Marfim Gonçalves.
Com Rubens Correia, Norma Ben-
gell, Leila Ribeiro. Teatro Ipane.
ma, Rua Prudente de Morais, 824
C47-9794); 21h30m; sáb.. 20h .
22hl5r.:; vesp., 5a., 17h e dom.,
18h..
AíCONSTRUÇÃO.v;r; Drarnade Al.
limar Pimentei, segundo prêmio
no último concurso do SNf. O
mito do padre Cícero centinua
sendo explorado no Nordeste.
Montagem vanguardista do gru-
po Comunidade, com forte crí-
tica à sociedade da consumo.
Dir. da Amir Hadad. Com Jac-
qusline Laurence, Carmem Sílvia
Murgel, Rubens Araújo, Norma
Dumar e outros. Musau da Arta
Moderna, Av. Beira-Mar, s/n.*
(231-1871). De 4a. . sáb., is
21 h; doms., às 20h. Curta tem-
porada.
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Carlos Alberto e Ioná Magalhães, o casal ile
intérpretes dc Os Inimigos Niio Mnmlnni Flores

OS INIMIGOS NÃO MANDAM
FLORES — Volta ao cartaz uma
das primeiras peças de Pedro
Bloch, comemorando os 20 anos
de teatro popular do aulor, Di-
reção de Carlos A'berto. Cem
Carlos AJberto e Ioná Magalhães.
Sarrador, Rua Senador Dantas, 13
(232-8531); 21hl5m; sáb., 20h •
22hl5m; vesp., 5a., 17h e dom.,
lOh,

AMANHÃ É DIA DE PECAR -
Volta ao cartaz o vaudevi.le da
José Vand;rlei e Mário Lago, an-
leriermente apresentado no INC,
Com Catalano, Hiltcn Prado, Ma-
zftia Costa, Celeíte Fürr e outres.
Direção de J. Ví,sau-s. Jovem,
Praia d! Botafogo, 522 (2263í<59);
21hl5m; sáb., 20h e 22bl5m;
vesp., 5a., I7h e dom., 18h.

FRANK SINA1RA 4815 - Ccmé-
dia de João Bethencourt. Co?tu-
mes copacaHnenses focrtlizadcs
através dc exemplo de uma fa>
mflia supersticiosa. Dir. de Jcão
Belhencourt. Com Henriçtte Mo-
ririeeú, Paulo Gracindo, D.^iíe
Lúcidi, Luís Delfino, Dilma Lóil
e outres. Cfp-c^b-na. Av. CÒ-
pacabana, 327 (257-1318); 21h

30m; láb. 20h e 22b; vesp. Sa,
lóh. e dom.. 17h.
DIE i DEUTSCHEN ¦ KAMMERSPIEÜ
O elenco itinerante alemão volla
ao Rio, comemorando seu 20.°
aniversário em um variado reper-
tório. Hoje Das Geld Uno, auf
der Bank (O Dinheiro E:lava no
Banco), de C. Flfl to W. Direção de
Rc.nhold Olszewski e Wclfang
Kr^ar. Cem Ingeberg Scíbrig,
Nzdia Hcnkova, Rudolf Herott,
pc-rplhea Kai.or, Edgar Frank,
Wiltrud Tscrudi, Wurnor Schülen-
berg, Fritz Kcst, Rolf Morei, I.
R:inhcld Olszewski c cutres.
Teatro Na:icnal de Ccmédla, Av,
Rio Bronci, 179. (222-02Ó7); 2lh.

Ã'1/.UIHER É UM DIABO - Ires
pequenas jornadas do escritor
francês Prosner Mérimée (1803-
18701: As Teniacõos ttm 5, nto
Antônio, Amor Africano *• A Car-
ruagem do Santo S;crament_.
Dir. de Olavo Salrjen.iial Com
M.aria Fernanda, Ribeiro Fortes,
Antero ds Oliveira, Labanca.
Échio Reis e Osvaldo Neiva.
Tt.itio Nacional da Comedia, Av.
R:o Branco, 179 (222-0347); 21h;
tab., 2Ch o 22hl5m; vesp. 5a.,
I7h, e dom., IBh.

'mm',
SAM.3A VERSUS PILANTRAGEM

— Com Nonato Buzar e Martinho
da Vila — Todas as noites no
Novo Teatro de Bolso (Av AtauL
Io de Paiva, 269-A. lei.'
227-3122). Às 21h30m. Sáb., às
2lh a 23h45m; dom., 18h.

SOB O SIGNO DE MARIA BETA-
NIA — Show de Betãnia, açora

acompanhada do Três no Balanço,

Taatro Sérgio Pôrlo (ex-A\igue|
Lemos}. Diariamente às 21h30m,

Sáb., às 20 , 22h, Dom., às IBh.
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Âgnáldo Ráiol i a alwd atração do Cahecão

AGNALDO RAIOL - Primeira su-
perprodução do C a n a c ã o, com
Agnaldo Raiei a grande elenco.
Produção e direção de Nino
Giovanetti. Diariamente, à meia-
ncite.Couveit: NCrS 6,00.
NOUS - Show; de:Mièl« e"Bós"
coli, com Luís Eça, Luís Carlos
Vinhas, luis Carlos Mièle e Dsr-
Iene Glória. Le Bilboquat. Av.
Cctoacabana, 73.
DINÃ GONÇALVES 

"e 
MARIA HE^

LENA — no Biaríklàusa. Ronald de
Carvalho. 53. Telelone: 237-1521.

CÍDALIA"~M O R El R~A"""no ti.
boa à Noite, ao lado de Antônio
Campos, Maria Aleina e Élam rie
lima. Rua Cinco de Julho, 335.

dio, Carla Miranda. Marina Mon-
tini e outros. Frad's: primeiro
show, às 23h, segundo, às ....
0h30m. Sem consumação mín;n.a.
Av. Atlântica, 1 020. Tel.: ....
257-97B9.

BOITE Y-PANEMA - Música~a7
vivo do maestro Anselmo. Rua
Garcia D'Avil«, 85. Ipanema.

HELENA DE LIMA - todas « noi-
tei no Drínk, Av. Princesa Isabel,
B2.A. Tel. 257-7068.

PRE.V.iEKETrrTTpTo^u^:, _~t~r,,'.
los Machado. Um show de Nei
Machado. Meira Guimarães e Car-
los Machado. No elenco, Arnàn-

UMA NOITE NA FOSSA - Wa-
leska e Jcsemir. Nc Pub, Rua
Anlcnio Vieira. 17 - leme.

SILVIO ALEIXO L ROBERTO RO-
MANY, no K_i..'(_nma. ljtier:«
Alasca.

ELIS - A cantora Elis Regina, pe-
Ia primeira vez num espeta cu'^
teatral. Com Mièle. Dir. de Miè-
le e Ronaldo Bôscoli. Dir- mus.
de Roberto Menetcat. Inauguração
cie uma nova < moderna Císa ce
e:oeticulos. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (227-1083),- ....
21h30m.

JORGE VEIGA E ÉLEN DE UMA
— Hoje e todas at noites às ...
flli30m L. Coq Hardi.

AQUARELA MÜSlCÃT- ShovTiTo
Goldan Room do Copacabana Pa-
lace.
X" FÍNA FLOR DO SAMB^ 

~-

Show organizado por Teresa Ara-
gão, todas as seg.-feirai, às
2lh30m. Opinião - 236-3497.
rio sol É *y?;"iiiA:-.^co.M
AQUELAS MULHERES - Show d.
Ch|õ, no Teatro Carlos Gomas
Com Colé, Manuel Vieira, Dim
Sksrr, Karla Kramer e outros,
MARIA-.DA- GRAÇA':EVJOAQUIrV)
PEREIRA, n. Ad.ga d. tvor.
Rua Sant, Clara, 2V2. Rcsciv.;
2.-I7.4210.

PLANiTA_pOlS^MUTANTES'- Mu-
lical-Happening de ficção cienlifi.
ca, marcando a estréia dos Mu-
tantas na área' teatral. Roloiro
des Mulantes, Maria Stockler a

José Agripino de Paula. Direção
de Maria Ester Stockler. Com Os
Mu tan tes, Paulo Roberto Rama-
lho, Ronaldo Leme, Danielle Pa-
lumbo, Juliana Carneiro t outros.
Teatro Casa Granda. Av. Afrãnio
de Melo Franco, 300, diariamen-
te, às 2lb30m., doms. àl 18h30m
e 2lh30m.

CHICO ANÍSIO... SÓI - On.
man show do popular ator comi-
co Ch-co Anísio, que vem de urra
triunfei temperada, am São Pau-
lo. Textos de Chico Anís;o, Mar-
coi César Atdemar Paiva, Ziral-
do a Arnaud Rodrigues. Dir. d»
Oávaldo Loureiro, Teatro da Lagra.
Av. Borges de Medeiros (as lado d*
Cinema Drive-ln); (22/-35Ô9), 3.-,
4.», 5.», 21h30m; 6." e láb. 70b
. 22h30in; dem. 19h e 2!h30irt|
vesp. 5a, 17h e dom. Uh.

MAISA -- Hoje t todas as noites
na Sucata,

Músiaca

ÓPERA - Ctelo, dí Vordi, uma
a.;r_senlação do Teatro San Car-
Io d» Nápoles. Vespa rai, sábado,
às lóh, no Teatro Municipal.

CRCUES1RA DE CÂMARA DO
BRASIL ¦- Hoie, às 21h, ra
Sala CecíUa Meireles. Regente,
Jesé Siqueira, solista Arnaldo
Cchen. No programa, Sinfonia
n.° 2, de Bcch; Concerto am Fá
Menor, para piano, de Bach;
Partita, de Szendy; ConcerÜne,
para clarinete, de Gordon; Di-
vartimanto n.° 2, de José Siquei-

MADRIGAL - Sexta-feira, às 21b,
na Sala Cecília Meireles, Madri-
gal Ars Nova, de Curitiba.
Ó^ERA — Sexta-feira, às 21 h, no
U -tro Municipal, La Gioconda,

de Ponchieli, uma aprescnlação
do Teatro San Cario de Nápo-
les^ •

C ORAL - Sábado, às Í7h7~na
Saia Cecília Meireles, Coral Car.
Irs Gemes de São Paulo

RECITAL DE VIOLÃO - Amanhã,
ãs 21 h, na Sala Cecília Meireles,
cem os irmãos Sérgio e Eduardo
.Abreu.

Tf.O BELL'ARTE - Sábado, às
21h, na Sala Cecília Meireles,
Pr f moção do ICBA

CONCERTO CAMPAL - SábTdo",
às 22h, no Monumento do Aterro,
com a participação do coro do
T e a 1 r o Municipal, regência da
Henrique Morelembaum, Missa da
5ão Sebastião, de Vila-Lôbos,

RADIO JORNAL DO BRASIL
INFORMATIVO - De hora em
hora, às meias horas, das 6,30 à
meia-noite a meia, à exceção de
13,30, 19,30, 22,30 e 23,30. Aos
domingos, informativos às 6,30,
7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30,
12,30, 18,30, 20,30, 21,30 •

rneia-noite e meia. De 2a. a óa.,
às 18,45, lôlsa d* Valorai. As
5as., sábados c domingos, trans-
missão das corridas do Jóouei, di-
feiamente do Hipóclromo da Gá-

REGÊNCIA CORAL - Aulas com
o maestro Isaac Karabtchevsky,
Inscrições e informações no Con-
• ervatório Brasileiro de Música,
Av. Graça Aranha, 57, 12.» an.
¦á.r, Tels-.: -222-0330 e" 242-3:02.
TEMAS DA POESIA BRÃSÍTeÍRA
- 4as. e óas. ás 20h30m, Biblio-
teca Regional da Gávea, Praça
Santos Dumont, 160-A.

PECO_R^ÇÍOi;.DE:,:|NTERIORES ;-
Consultas e soluções de prch!;-
mas. Congregação Mariana, Rua
São Clemenle, 214. Tel.: . ,
226-0925.
NAPOLEÃO - ÕrgTnhado pe.l:o
Injliluto Histórico. Palestras às

4as.-íeirai, ás 17hs, na Av. Au-
gusto Severo, 8. dia 10 de setem-
bro, Napoleão, o Estadista (Mal.
Eslevão Leilão de Carvalho).

Ç.URSO;í PpPUlAR:..DE ÃsVe Z
Responsável, Frederico de Morais.
Período letivo de 3 de anòslo a
29 de novembro. Todcs os do-
rnlngos das lóh às 17h3Dm. En-
IraJa franca. No MAM.
ASPECTOS-.DA.CUITURA', FRANCE.
SA — Série de palestras que vai
alé o dia 26 de setembro, inseri-
(óes ainda abertas na Biblioteca
da Faculdade de Letras da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro
(Av. Chile).

Artes plásticas
DécoNINITA - Pinlura. Galaria

Rua Toneleros, 3-ó.
ÍC5_"DÕ"S-SANTOS - frniwZ
Galeria Dejane, Rua Siqueira Cam*
pos, 143.

FELIPE VALERO - Exposição cl.
desenhos. Museu Histórico de
República (Salão do Folclore).
OSCAR. H:. PALÁCIOS.-Retratos.
lata Clube do Rio da Janeiro.

MARIA GUILHERMINA - Escul-
turas. Sala Osvaldo Goeldi, Rua
Prudente de Morais, 129 Até o
dia 19.

MARY UNO - Pinlura G.ad. Rua
Siqueira Campos, 18-A.
BEATRIZv.SÇHORR -vPintura., Ga-
ler ia Voltaico, Rua Barala Ribei-
ro. 810.

ANA .: MARIA. pE. HÉLIO RODRI-
GUcS — Pintura e gravura. Gflla-
ria Escada, Av. General San Mar-
lin, 1 219.

eARHEIROS~-~Èxp~jViiiõ"~d. pin"-
turas de Marlene Barreires. Ga^
lería Canlu, Rua Barão de Ipa-
nema, 110-A.

DOIS ARTISTAS DA .PARAÍBA -
Pintura e cerâmica. Flávio Tava-
res de Melo e Miguel Dcminao
des San tes. Galaria Colina. Rua
Br.rata Ribeiro. 818.

MARIAvHÊLENA ANDRÊS - Pin-
tura. Galeria do Copacabana Pa<
lace. Av Copacabana, 291.

LAOISLAS BURJAN - Retrates.
Cluba dos Decoradores, Av. Ca*
parabana, 1 100, sobreloja. Tal.t
235-2135.

OFiCINA DE ARTE POPULAR -
N* O AP Rua Fernandes Gui>
maraés, 25, exposição de tapetei
e lerigrafias c'e Aluísio Zaluar,
MàrlSngela Zaluar, José Piulo
Moreira da Fcnitca a Brnevente.

COLETIVA - Exposição coletiv.
oe pintura promovida pelo Cír*
cjIo doi Oficiais Intendentes d«t
Forças Armadas. Na <*v. 13 J*
Maio, 41-A, loj«. .Das 9h às 21h.

PINHO DINIS - pinlura < ce-
râmici. Galeria Abitara, Rua Vis-
conJe da Pirajá, 64Ó-B.

COLETIVA - N. Galaria Varanda,
Rua Xavier da Silveira.

REGINA BRAGA - Pintura. Ga-
l.ria Cavilha. Rua Dias da Rocha.
52-A, 

SYBIl ATTECK - Pintura. H.
Starn. Av. Rio Branco, 173, 5.° an-
dar. Até o dia 10 de setembro,

COLETIVA — Exposição de tra-
balhos dos professores do Intti-
tuto de Belas-Artes. Parqua Lega
(Rua Jardim Botânico). Aberta
também no fim de semana.

HENRI CARRIERES - Pintura. Nt
Galaria da Arts da Churrascaria
Tijucana, Marqueis de Valença, 74.

BETTY KING - Alumnium (Nô-
vo processo de gravação). MAM.
Av. Beira-Mar, s/n.° 2.° andar.
LUIS_.GOULART.;-, Pintura. P,.
lácio da Cultura. Até o dia 31.
OLGA LEBEDEFF - Gravura. Pie.
cola Galei ia. Av. Copacabana, 919.
C JEAN - Pintura. Em expo.
sição na galeria da Av. Copa-
cabana, 819, subsolo. Aberta
diariamente das 10 às 22hs.
iÕNE T PÀULC^BÉRGAMASCTir-
Pinturas e desenhes. Terras» Club.
Av. Rio Branco, 156, 4.0 andar.
HE3E REINPRECHT - Pinturas em
relevo. Galeria Meia Pataca, R_a
Visconde de Pirajá, 47 (Pça. Ge-
noral Osório).

Pintura.
Na Galaria loggij, Rua Idrcts Ri-
beiK 234.
VIDOCK CASAS - 

"PinlurV.bí

trata. Galeria Ana tom. Rua Mínz
e Barros. . 272.

OUISSACK JR. -
ria Bonino, Rua
578.

Pintur
Barata

i. Ga!,-
Ribeiro,

PAINÉIS ESTAMPADOS -Ni An-
tiga Toca, b„,jOtiç_o permaneira
co* painéis estampados baseado»
em quadros de pintores brasi.
leiros; Di Cavalcanti, Portinari,
Grauben, Scliar, Meireles, Jo:á
Maria, Blanco, Djanira, Fernando
Lima, Pclccki, Glauco Rodrigues,
Heitor des Prazeres, Iracema
José Pau!a Moreira da Fonseca,
João Henrique, Luciano Maurício,
Romeu de Paoli a Maria Luísa
Leão Litsek. Local: Av. Copaca-
bana 435 — Loja.

TOMIE OHTAKE - Pintura. P.li-
te Galeria. Pça General Osório,
53. 

PAULINA HELLER - Aquare'.«.
Instituto Cultural Brasil-Argentina,
Praia d. Botafogo, 228.

ARTESANATO HÚNGARO - Museu
da Arta Moderna. Av. Beira-Mar,
l/n." 3.° endar.

VERA REIS VIEGA - Pintura. l«.
me Palace Hotel.

AMÃNCtO — Pintura. Corr.dor
da Arte, Rua das laranjeiras, 11-4.
CELESTINO - Pintura. GaüTS
Santa Rosa, Ru» Visconde de Pira-
já, 22.

PAIVA BRASIL - Pinturas. Gal«~-
ria Ir landim, Rua Teixeira da
Melo. 30A.

Parques e jardins
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. João VI, pcsiu!
cerca de 7 mil espécies de vs-
getais, numa área dc 550 mil
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico, 920 (Tel.: 227-5S0Ó) -
Horário das 9 às 17h30m, dià<
riamente. Entrada: NCrJ 1,00.
QUINTA. DA-(SOArVfSTA.^/An-
tina chácara pertencente aos im-
peraderes D. Pedro I e D. Pedro
II. Entrada por São Cristóvão.
PARQUE XANGAI - Centro de
diversões infantis — Sáb., IBh,
dem. e feriados, 15h. — Largo
ria Penha, 19. Penha.
PARQÜÊ^DÃ-CÍDÃDE - Um"-dcs

"mais be'cs e pitorescos^ Prin-
cipal atração: o Museu da Cidade

Estrada Santa Marinha, Gávea
(227-30Ó1). Horário: das 9h às

17h30m, diariamente.
JARDjM ZOOLÓGICO/— Variadas
espécies de animais dê fauna
mundial, especialmente a brasi-
leira, a africana a a asiática —
Rica coleção de aves e pássaros
do Brasil. Quinta da Boa Vista
(em São Cristóvão). Hor.; de 3a.
6a., das, 12 às T7h; sábs. e
dtms., das lOh às 15h30m. En-
trada paga: tNCr$ 1,00 ?du!to a
NCrS 0,50 criança.
PARQUE LAJE - Em pleno Jar".
dim Botânico, um des mais be-
Ics p3rques do Rio. Aberto dià-
riamente das 9h às 17h30m. Rua
Jardim Botânico, 4\Á.

tu

j VAMOS AO TEATRO I
' ¦

NUNCA SE RIU TANTO NO TEATRO
BRASILEIRO COMO EM

AMANHÃ E DIA DE PECAR
3 alos do José Wanderley e Mário Lago

NAO ESPERE PARA RIR AMANHÃ. RIA HOJE MESMO!
TEATRO JOVEM - Praia de Botafogo, 522. Res.t 226-2569

Hoie.. às 21,30

Cursos

Hoje, às 21,30 — Res.:' 247-9194

Gov. Est. Guanab. — Secr. Educ, • Cul».

SALA CECÍLIA MEIRELES
TEMPORADA OFICIAI DE CONCERTOS DE 1969

Hoje, ás 21 hs. - ORQUESTRA DE CÂMARA DO BRASIL. Rc
gente: JOSÉ SIQUEIRA. Solista: ARNALDO COHEN. Programa:

. BACH, ATTILA SZENDY, GORDON JACOB, JOSÉ SIQUEIRA."Amanhã, 
às 21 hs. — EDUARDO E SÉRGIO ABREU, violonistas. Progra-

ma: SCARLATT1, BACH, GRANADOS, FALLA, JOAQUIM RO-
DRIGO.

Dia 8, às 21 hs. — Concerto de abertura do I CONCURSO INTER-
NACIONAL DE PIANO, pelo pianista GÉZA ANDA.

Informações: Tel.: 222-6534

Novo TEATRO DE BOLSO - Leblon
Av. Ataulfo de Paiva, 269-A - Tel.: 227-3122

Hoie, às 21h30min

SAMBA VERSUS PILANTRAGEM
Texto e direção de Aurimar Rocha

com MARTINHO DA VILA - NONATO BUZAR
Darcy da Mangueira, Jorge Autuori Trio, Sheri Matcra

e Mane do cavaquinho
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...eBÔSCOLI

Menescal/Wilson/Hermes
Jurandir e Zé Roberto

R. FRA.MCISCO SA'. 88- tel.:227-1083
Hoie, às 21,30

Reservas de 13 hs. às 21 hs.

6.° MES DE SUCESSO

Secret. Educ. e Cult. — Dep. Cult. Div. Teatro
Hoie, às 21,30 — Res.: 237-7003. Estudantes na platéia sup.

NCrS 5,00 - CÇURTA TFMPORAPA

BERARDI BREA apresenta

EIHANIA e BALLET

_£* - *$j_r W*t %Rt)

"SOB O SIGNO DE BETHANIA"
Quinteto "OS SEMBAS"

Hoie, às 21,45 — Descontos p/ estudantes
TEATRO SÉRGIO PORTO — Rua Miguel Lemos ,51-H -

Escândalo Que É Sucesso
CLUBE DA FOSSA

MIRO

fossa ^^mmm
de ABÍLIO PERCIBA DE ALMEIDA

Ü
Dir.: Frcdi Kleeipann

Hoie, às 21,15

PLANETA DOS MUTANTES
Diariamente às 21,30 hs. — Sábados às 20,30 e 22,30 horas

Domingos às 18,30 e às 21 horas
No

TEATRO CASA GRANDE
Av. Afrãnio de Mello Franco, 300 — Leblon

UB>Ü REI de Alfred Jarry
Dir.: GIANNI RATTO

ESTRÉIA AMANHÃ, ÀS 21 HS.
no TEATRO MAISON DE FRANCE

O Absurdo — A sátira — O humor violento
no mais importante texto teatral de Alfred
Jarry. Reservas e informações: 252-3456

A COMUNIDADE Informa:
Em virtude da realização, no Museu de Arte Moderna,

do Festival do Filme Científico,

A CONSTRUÇÃO
de Altimar Pimentei, deixará de ser apresentado de 4a. a Domingo,
voltando ao Carlaz a partir de 4a.-feira, dia 10 de Setembro ai
encerrando sua temporada Impreterivelmcnte no dia 21 de Setembro.
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CADERNO

.-T--

TEATRO RIVAL Rua Álvaro Alvim, 33 — Ros.t 222-2721AMÉRICO IEAL .rosem.__ mmr-m. ti)j< ..Lllltf

MULHERES EM RITMO DE 69
com COSTINHA e MARIA QUITÉRIA

3 strip-teases, comicidade e luxo
De 2,a . domingo, sessões contínuas das 16 hs is 24 hsPoltronas: NCr$ 6,00 - Estuds, NCrí 4,00
TEATRO SANTA ROSA - Vise. Plraji, 22. J~ 247-8641 

"
de PIERRETTE BRUNO

ADULTÉRIO ADULTERADO
Trad. de Raymundo Magalhães Júnior - Dir.i Uo JusiCom: Theresa Amayo - Paulo Araújo - MaurícioBarroso - Arthur Costa Filho - Sônia Maria

ÚlTIMAS SEMANAS - Hoie. i, 91 30
COLÉ apresenta Sônia MAMED — MANOEL VIEIRAe TÂNIA PORTO no musical 2001"RIO, SOL E ALEGRIA"
com AQUELAS mulheres de Sampaio e Colé. Com K.rla Kramer,Almedlnha. J. Mafra, Victor Zambito, Erley José

Hofe, às 20 • 22 hs.TEATRO CARLOS GOMES -Tel.i 222-7581

^EU BEM.COMOÉOM'
P0íSOOÜVIRV«f(0M

NO TEATRO GINÁSTICO
com DULCINA

ALBERTO PEREZ
Ivan Candjdo, Ary Fontoura e Ângela Vasconcelm________-  -_-_- 05 

Túnel NÔvo ao lado da Igreja Santa Terezinha
UM GRANDE ESPETÁCULO

FERAS ASIÁTICAS E ATRAÇÕES
INTERNACIONAIS

3as., 4as. e 6as., às 21 hs. — 5as. e sábs., às 16 e 21 hsDoms., às 10, às 14,40, às 17 e 21 hsCrianças acima de 3 anos podem entrar acompanhadas nas vesperais
 Sob os auspícios do Serviço Nacional de Teatrn

Pernambuco de oliveira, apresenta

alVIÜLHER
é um DIABO
comédia de prosper merrimée ¦ TNC

com MARIA. FERNANDA m
ribeiro fortes ¦ antero de oliveira
labanca ¦ echio reis ¦ oswaido neiva
direção de olavo Saldanha a no
TEATRO NACIONAL de COMEDIA

3 ÚLTIMAS SEMANAS
de 3.° _ 6.°-feira e nos doms. preço únicoi NCr$ 5,00

Hoie, a Cia. estará em Petrápolis. —
 Volta amanhã, às 17 e 21 horas — Res.: 222-0367

oscar ornstein
apresentawmFRANK SINATRA

4815
Comédia e direção __ JOAo BE thencourt

TEATRO COPACABANA
• Henriette • Paulo '

Morineau Gracindo

. D»I5. lüCIDI .TANI-SHER
" NEUZ* AM»PU_ , CLÁUDIO MAC OOWE-t

MAF1IO -AGO . OSWALDO L0USADA
LUIZ OELFINO • HUOO SAN0ES

. CU» SIMÕES • SANOOVAL MOTA
DILMA L0ES • IVAN DE ALMEIDA

Reservas 257-1818 - Ramal Teatro - Hoie, às 21,30Permitida a entrada de maiores de 10 anos

Cenários e Figurinos d>
BELLA PAES LEME

UMA MULHER
PARA TODAS ESTAÇÕES

DIA 9, NO RIO
Oovêrno do Estado da Guanabara - Secretaria de Ed.._S_o . 

~

ãrfA^alj. Cultura — Departamento dt Cultura
JllM$$__ Hoi°' *! 20,3° hor"
^^@§?J3 Concerto do Conjunto

ROBERTO DE REGINA
na Igreja dos Capuchinhos

//
Amanhi — às 19 horas

TRIO" - Dança e Poesia
Maria Pompeu - Raquel LevI - Domingos Camposno TEATRO LUIZ PEIXOTO - R. 20 de Abril, 14

Hoje -*&w
Exposição: Independência |_L_1

Ginásio Estadual José Bonifácio l__\ PROCULTURA

| B0ITES & RESTAURANTES |
_]_»¦¦¦_¦_¦_>_¦_¦¦____._..__- ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

w ^Tfc V (B_M ___.-¦_)-_}-¦__ E. m*.JbeJtiefaís
COZINHA FRANCESA

Aberto diariamente para iantar. Almoço: somente sábs. e domingos.
"ua General Venâncio Flores, 411, Leblon

Av. Vieira .Souto, 10B
Entrada também pela

Av. Rainha Elizabeth, 767
Ipanema.

Salão Nolire no l> andar, com ar condicionado
• música *o vivo, com Ublraiara • seu con-

iunto. — Sem consumação.
_ _,„„_, FEIJOADA AOS SÁBADOS
O MELHOR CHOPE DO R|Q| Servimos também o famoso choo. „¦..„¦.

Especialidades: "
FONDUE BOURGUIGNONNE LAGOSTA À CABANA

PÍ®W_É_)>7 /restaurantecwcma (a casa de Manolo a
Léo Batista

AOS SÁBADOS:
FEIJOADA

___________________z=^===^~~^==:==~ ^

fl l* ^| \\\WmT_-_Mmm\

ÚLTIMOS DIAS m%^t___\\m\\_\
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_____

\U_\\_____ cada vezmAiüAr,s.r°
DIARIAMENTE AS 0,30 HS.
RES. 227-3589 E 227-6686

^nmn%
CERVEJARIA

RESTAURANTE-DANÇANTE
Rua Ronald de Carvalho, 55-C —
Praça do Lido — Res.: 235-0928

E TAO AGRADÁVEL
almoçar, jantada tomar drinques"m_f.

f ¦'.: -..Il- J_ L. _-_

Rua Voluntários
Pálrii, 24 ,

Tol. 226-5928
alia da tuqnln a mui „„ )„„„

RESTAURANTE
CERVEJARIA
HI-FI
AMERICAN BAR

'" 
Av. Bartolomeu Mitre, 662

^R ^^^^^""¦"^^^^^^SSKSSSMBKrs .fsS
ONDE TODA CENTE VAI...

Aberta diariamente ata ks 24 hi.
ANEXO: CERVEJARIA AO AR LIVItKAV. ERASMO DRAOA, 64, em Irente ao novo Palácio'da Ju.tlea

Fâcll estaclDnamthlo. Telefone: 142-0211

tll.ljlltu I Ult
IUANABARA

caneca©
apresenta a sua primeira SUPER PRODUÇÃO

flGMLDO MYOL
e arande «lenço. Com a orquoslra de Ivan Paula

Direção: NINO GIOVANETTI

couvert
6,0 Q

LE BILBOQUET apresenta
Hoje e todas as noites"N O C §"

Lulz EÇA - Luiz Carlos VINHAS
Luiz Carlos MIÈLE . Darlene GLÓRIA

(Mièle & Bôscoli)
Av. N.S. Copacabana, 73 — Res.; 257-1472 e 256-2056

onde os amigos se encontram
...SE VOCÊ VAI A NITERÓI OU VEM AO RIO, O MELHOR LUGAR

PA"A ífVÍ**0."0 É * «"«'A"'* GUANABARA
Pça. 15 Novembro, 27 (junto à Estação das Barcas).

Estacionamento em frente. Aberta ata às 24 hs.

chope gelado
e bom gosto

fAo 
lado do Cine

Drive-in-lagoa

são exclusividade
nossa

DRUGST0RE

Pifrtrilrr

Av. Nestor Moreira, 11 — Telefone: 226-6450 ~~~

SOL E MAR'
RESTAURANTE E BAR

As deliciai das comidas «fo mar hum r-iiauram»
sobre as endas. Menu especial pari os----- «lmo_os rípidoi.

Aberto diariamente, até is 2h da manh. '

a 1." cerveiaria-dancanle
rio cenlro ria cidade
Funciona pata almoço
e jantar. Preços

A NOVA SENSAÇÃO 00 RIO E ADJACÊNCIAS
ABERTA A PARTIR DAS II HS.

focando p/ «^durant. o almoço Ac,ssiveis. Co-inha
Av. Rio Branco, 277 - tel.: 222-3059 dB '•¦" ordem. Chopp
(Em frente ao antigo Senado Federal) branco e preto.

REI LEGITIMO DAS PEIXADAS

Real
estaur.into

«ma família da mar a serviço __ swpaíatfar
R.Pharoux.3p.]5 Tel.2310106 ' 

"~\
agora tambrJmno Leme Av.Atlantica.514a Tel, 257-2852 J

BLANCO'S
O 1.» restaurante
5 ESTRELAS
do Leblon

Tel.:
247-0500

ntLASj^
r™\ BLANCBLANCO*S

restaurante bar
Av. Ataulfo de Paiva, 658 - B

ro

BULLDOGBAR
RESTAURANTE

MÚSICA em HI-FI - CINEMA MUDO -
COZINHA INTERNACIONAL - SERVIÇO
COMPLETO DE BAR - ATENDIMENTO EU-
ROPEU - ABERTO A PARTIR DAS 11 HORAS
- RUA DIAS FERREIRA, 571-A - LEBLON

- ESTACIONAMENTO FÁCIL

wmmm
* i SANDWICHES GENIAIS

* CHOPP CLARO e ESCURO
* PRATOS FANTÁSTICOS

R. Visconde de Pirajá, 499
IPANEMA - GUANABARA - BRASILg___mCOZINHA, INTERNACIONAL
AR CONDICIONADO

, E HI-FI
RUA A..«FD0 PINTO, 4 esq d; fort. .. Boolim (Lor,o do _« Um

O NOVO RESTAURANTE
DE IPANEMA
Cozinha Internacional

Aberto das II às 4 da madrugada
Às 5as.lfeiras: PATO NO TUCUPI

Aos domingos: GALINHA AO MOLHO
PARDO

RUA DOS «ANGADEIROS, 1-4-A
Praça General Osório

(ao lado da Oca)

MENORES NA BOATE~
Com mais de 18 anos. Divertem-se no

SAMBA TOP
Av. Rainha Elizabeth, 85, Posto 6. Reservas - Informações: 223-6322Discotecária CACILDA

(até 18 hs.) e 247-1455 (após 19 hs.)
¦__-____-______ Fechado aos domingos

V

Uuli
[CURSOS & ACADEMIAS}

DECOR
Arte Moderna Brasileira

NINITA MOUTINHO - "Pintura//

BREVE
INAUGURAÇÃO

Rua Souza Lima, 48 — Copacabana

/?

INAUGURAÇÃO, ÀS 21 HS.
Rua Tonelero», 356, GB. — Tel.: 237-5917

venha saborear o AUTÊMTIC0churrasco dos Rampas ¦

RINCÃO
GAÚCHO
R. MARQUÊS DE VALENÇA83

TEL. 2-48-3663 " T»»".

i_u

BUATEY-PANEMA
Rua Garcia D'Ávila, 85 — Sob. Tel. 227-4382' Cozinha Nacional e Internacional * Atendimento rápido e perfeito.Show variado semanalmente com grandes cartazes

Hoje • todas as noites

CAUBY PEIXOTO
Aberta a partir das 22 hs. de 2a. a sábado - Conjunto de

ANSELMO MAZZONI.

[ARTE &DEC0RAÇÃ0Í
¦ """•"¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦BSBIBBnHBBMBBBBBBMSI

PINTURA ABSTRATA
GALERIA ANAT0M

VIDOCQ CASAS
(em exposição até 9 de setembro)

R. Mar,z = Barros, 272, Tiiuca. Aberto diariamente das 9 às 20 hs.Sábados, ate as 13 hs., menos aos cjgmjngos

GALERIA JEAN
EXPOSIÇÃO DE PINTURAS A ÓLEO DE

C. JEAN
Aberto diariamente (inclusive domingos) das

10 hs. da manhã, às 22 hs.
Av. Copacabana, 819, subsolo — Tel. 256-1970

>M
>s 2B 550 925

WU»CatWrNM«YíB «Ht!(«HIflOOBCJO aWÒPQNIt
DO FILME DE DAVID LEAN

-DOUTOR
_______ o

DE BORIS PASTERNAK •«•><
G0WÍ.DINE CHARN ¦ JUUE CHRISTIE -TOMCOuaiEhWy • ÍLKGUHÍSS
soewi mckenw- MW mmm- omarsharí (com jivago.

IIMensAO

IMAGINE TOOA AQUELA
EELEZA
DCDOUTORillVAGO'
NA FABULOSA
PROJEÇÃO E NO SOM
EMPOLGANTE DO
mETRO

_________ ¦'•¦••'• • • • MGM ••-% •'•• ir!'

!_____ ESEBE] ijSHBBI553 €st€€*um filmel_^__m^lu__^^___^__-____m ¦ 
a__m__.

II ¦H .IROGOUJVVMMAYER «oneíente. «riu |A»r/t t-BÍd »frim.<..VittorioDéSica >tN«UKtS/iPlÇPflSMnun
X.AX-ÒA
DRIVE IN

1IIWIH1mmmSm:1 6'OKMffí

R0DSTE1GER METROCOLOR PIf. IIDO ATE 16 ANOS

SllilSa^a AQUÉM OS DEUSES^DESEMDESTRUIR"
1Stt»5SI-62O330

EOI
DOMINAM MOWPOAWI*AM_Ste<mf.ooun.meumi

mm
DimensaO

M + M+.++ + +

MARCELLO
MASTROIANNI
FAYE DUNAWAY Sfet .1 UHt-eu^a^ú^
MOOUCfil CAHLO FONTI

ARTHUR COHN _i METROCOLOIt

Wm 'W__\\

* -K . -K . -k
WBii%Brm_m__ ttP

__mmm
OS PUNHAIS

DOVINGADOR

üiyeveiMRibeiro^á^^w.
_______ "ws.- lavn wm

SBOLUIZ
RTf^jjnjfn

HOJE*

Hininir

^SÉQÜfM VAI LIGAR p
(PARA UMA VIRGEM
lDE35AN0Sf

fílMEPREMIADDPELA CRITICA DE NOVA IORQUE.'

BARBRA STREISAW D OMflRSHARIF

JWOJPE 0SWAL00
íiTrnfTfTIMASSAINI
*! yfl. Ji i&^»'BH)RGE JONAS *AmMM!?â(0f " f\___t_____Q ¦ flfllJH|H|IPI||f|l &SWH (*''*' "**•*•'

111 "f 4' I
_±___a '°io REGINABttfgJI'ARMANDO B06U2- ;SWIDD AIE^WWOSI

mn 'A GAROTA GENIAL'

«•4
HOJE 02iJ§$%UM-'

PB .RCID
DIA

LEBLON

MRDRiD
»-o»« *_nm_ URIieVIlU IMUHÃOKOÍiUlS

» Í01120UROAMERICANO.
|MHMNEU(MOÍaVIS0UQUllUSOERr-IMFDSSlVa l '

__ __ ___ __ _^J cô»
SAHWHiSKtr Dl IUXI• BURFREYNOIDS CUNTWAIKER OSSIEDAVIS fisiu^^r
_m____*__u£_,- PHomioo atc m anos ra^=__J=.l

TECHNIC0L0R
TECHNISC0PE

HARALD LEIPNITZ
_MARISA MELL

*»BQip|QO Al* U ASQ-

:!±M_JQ_.

iS^OPROSCRlTO
HOJE <¦ i0?*™

a_a
i\rxi_____,,__ ¦

S VIT0RIR

HOJE q .*-7'

__WAcWovfá
«v« — -ò_,j--to,,t' 

_^ T"

AMAMHA 3T;TF,
t___ ?-4-E.8rtOi; ¦¦¦tf.^Lj

™——-_m '. w

pi iiSjI

m
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BHnnBps
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A LUA DE 1001 UTILIDADES
A Lua poderá tornar-se um

excelente observatório astro-
nômico, em virtude de suas
condições físicas, e sobretudo
por causa da ausência de
gravidade que suprime as li-
mitações de ondas curtas e
longas, sofridas por um ob-
servatório de radioastrono- ,
mia ligado à Terra. <

Então será possível obser-
var da Lua o Sol e os plane-
tas, sobretudo Vênus, nos es-
pectros inutilizáveis para a
Terra. A observação de
eclipses do Sol sobre a Lua
será mais vantajosa, na me-
dida em que o Sol ali per-
manece eclipsado pela Ter-
ra, pelo menos durante duas
horas e meia, contra algu-
mas dezenas de minutos sô-
bre a Terra.

A Lua será igualmente
um ótimo observatório para
o estudo da Terra e princi-
palmente da meteorologia
terrestre global. O satélite,
posto avançado da Terra,
poderá prevenir os terres-
três de novas explosões so-
lares, pois sabe-se que elas
perturbam as comunicações
terrestres de rádio.

Os homens também íica-
rão a par da intensidade dos
ventos solares e de sua com-
posição. Com um telescópio
ótico na Lua, os astrônomos
poderiam obter interessam
tes imagens televisadas dos
campos das galáxias, com
filtros diferentes.

\' Paralelamente, um labo-
ratório de Geologia e de Geo-
física permitiria análise de
materiais lunares in loco e
poderia fornecer a chave da
origem da Terra e do uni-
verso, pois eles não sofreram
erosões.

. Instalações de novas tec-
¦ nologias poderiam ser im-

plantadas na Lua, nas quais
— graças ao vácuo absolu-
to e natural que é tão custo-
so e difícil de obter na Terra
e à fraca gravidade — seria
possível obter cristais e es-
feras perfeitas. Nesses labo-
ratórios, sem dúvida alguma
a física dos sólidos sofreria
um grande progresso.

Teoricamente, as pesqui-
sas científicas e as aplica-
ções práticas da ciência na
Lua abrem perspectivas
apaixonantes para os cien-
tistas, pois o satélite por si
mesmo já é um laboratório
natural.

Fora da ciência, a Lua po-
de oferecer outras perspec-
tivas. Quem sabe se um dia
ela não será visitada pelos
turistas? Pois os primeiros
já não estão passeando pela
Antártida?

Finalmente, não está ex-
cluída também a possibili-
dade de que a Lua sirva de
trampolim para o envio de
naves interplanetárias, bem
como de ponte entre a Terra
e os outros planetas.

A CONQUISTA DO
ESPAÇO INTERIOR

Os americanos, que primei-
ro andaram na Lua, serão
também os primeiros a ca-
minhar no fundo dos ocea-
nos. Pelo menos é o que acre-
dita a maioria dos cientistas
após a recente missão do sub-
marino Benjamin Franklin,
que depois de ter mergulhado
perto de Miami navegou pelo
Gulf Stream e emergiu, 10
dias depois, no porto de Bos-
ton.

A oceanografia é atual-
mente uma ciência de gran-
de importância. Deu origem
a uma indústria cuja expan-
são é tal que a maior parte
dos construtores aeronáuti-
cos e espaciais abriram de-
parlamentos Oceano nas
suas empresas. Gigantes co-
mo a General Dynamics —
submarinos atômicos e aviões
de combate — North Ameri-
can Rockwell e a Grummann
— multiplicaram seus estu-
dos e projetam novos enge-
nhos submarinos.

Como no espaço, beneíici-

am-se também de bons con-
tratos militares. O oceano é
um meio cujo conhecimento
total é vital para o desenvol-
vimento econômico de uma
nação e para a guerra moder-
na"! As frotas submarinas
atuais necessitam poder e
saber manobrar tão fácil-
mente no fundo do mar
quanto na superfície.

Um engenho como o Ben-
jamin Franklin — primeiro
de uma nova família de sub-
marinos — permitirá colocar
em uso novos meios de comu-
nicação e instrumentos de
detecção à distância. Se é im-
portahte conhecer melhor as
migrações dos peixes, é ne-
cessário igualmente que um
submarino seja capaz de dis-
tinguir uma nave inimiga de
uma baleia navegando em
imersão.

E é por isso que a çceano-
grafia tem, depois de 1967,
prioridade sobre a pesnuisa
espacial. Os Estados Unidos
estudam todos os meios para
conquistar o imenso caminho
que se abre e fazer com que
o espaço interior, como cha-
mam o mar, seja também
americano.
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Estação de pesquisa submarina projetada pela Marinha dos Estados Unidos, para abrigar cinco
cientistas, durante longo período, em profundidade de 1800 metros abaixo da siqoerficie

DIMINUI MISTÉRIO QUE ENVOLVE OS 'TULSARS"
Um novo passo íoi dado

para o conhecimento dos
mistérios que envolvem os
pulsars, assim como também
para a compreensão da ria-
tureza do nosso universo, o
que leva os cientistas a acre-
ditarem que está próximo o
dia do total esclarecimento
desses dois pontos.

Esta afirmativa foi leita
em Roma, durante um sim-
pósio internacional de Astro-
nomia, pelo professor Robert
C. Haymes, da Universidade
Rice, do Texas.

Sabe-se que os pulsars
são misteriosas fontes de rá-
dio, descobertas EaTmais ou
menos dois anos, e que emi-
tem pulsações regulares. Até

agora foram encontradas 37
fontes deste tipo, mas ape-
nas uma foi objeto de iden-
tificação ótica: está situada
na nebulosa do Caranguejo,
resto de uma supernova que
explodiu no ano de 1054.
Constatou-se também que ela
marca uma ligeira tendên-
cia a retardar a marcha, o
que se explicaria por sua ex-
trema juventude.

Assim, estabeleceu a equi-
pe dirigida pelo Dr. Haymes
que o mesmo pulsar se ma-
nifesta em raios gamas. E
as modalidades desta desço-
berta não são menos interes-

~sãTTtes~cl?rt[UT. a"'própriíTTêvc-
lação.

Ela foi possível graças a

uma análise exaustiva, feita
por computadores, dos da-
dos recolhidos há mais de
dois anos por um balão co-
locado em uma altitude de
40 quilômetros. Esta sonda
observou as radiações pro-
venientes da nebulosa do Ca-
ranguejo e registrou mais
de três horas de informações
em fitas magnéticas.

Meses mais tarde ocorreu
a descoberta dos pulsars, c
logo depois da identificação
ótica de um deles à equipe
da Universidade Rice se co-
locou a questão: existe na
nebulosa do Caranguejo um
pulsar em raio gama, como
existe um pulsar rádio e um
pulsar ótico?

Para encontrar a respos-
ta, os pesquisadores parti-
ram do ritmo atualmente
conhecido dos pulsars e, con-
siderando a taxa de atraso
observada por outros estu-
diesos, avaliaram a periodi-
cidade em raios gamas que
devia ter apresentado, em
1967, no momento da expe-
dição do balão-sonda.

Em seguida tomaram os
dados registrados então e,
para poderem ser estudados
em computadores, didiviram-
nos em unidades incrível-
mente pequenas. Inúmeros
fatores deviam ser introduzi-
dos no programa, principal-
mente a posição dos plane-
tas durante o vôo do balão,

a velocidade da Terra em
torno do Sol, a rotação da
Terra e a posição do balão.

Foram necessários dois
meses para estabelecer este
programa, c a maquina —
um computador Burroughs
B-5 500 — precisou de ape-
nas três horas para efetuar
os cálculos. Os resultados
confirmaram a espera dos
astrônomos: existe realmen-
te um pi.Zsar de raio gama
na nebulosa do Caranguejo.
Seus raios têm uma energia
de mais de 30 mil elétrons-
volts.

Tudo isso permitiu pre-
cisar o modelo atualmente
admitido, que faz dos pul-
sars uma massa igual à do
Sol.
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CABOS TELEFÔNICOS
IMPERMEABILIZADOS
COM "GELÉIA"

Começando com um simples falo da natu-
reza — como "a água e o óleo não se misturam"
— poderá chegar-se a produzir um cabo ielefõ-
nico melhor. Foi o que aconteceu com os labo-
ratórios da Bell Telephone, cujos engenheiros
desenvolveram um novo tipo de cabo subterrá-
neo impermeável à água, colocando os fios con-
dutores em uma mistura de geléia de petróleo e
polictileno plástico.

Essa mistura preenche cerca de 47 por cen-
to do interior do cabo — um espaço normal-
mente cheio de ar. Nos atuais cabos telefônicos,
uma rachadura pode causar a paralisação por
um longo período. A geléia mantém os fios
apartados de qualquer possível contato com
a água. O novo cabo está sendo testado nos Es-
tados americanos de Iowa, Carolina do Norte e
Mississipi, onde as condições ambientais são
mais severas, e promete ser dc grande utilidada
para a melhoria dos sistemas de comunicação.

TRATAMENTO
PODE ACABAR
COM DIABETE

Cientistas acreditam que num futuro pró-
xima a diabete deixará de ser um problema.
Pelo menos, mais um passo foi dado em dire-

ção à cura total desta doença. Trata-se de um
novo método de tratamento, para ser aplicado
especialmente em pacientes adultos que desen-
volveram diabete recentemente, descoberto pelo
Dr. Russel Pounclier, do Hospital Naval de Long
Beach. O segredo do método — que é contrário
às normas antigas — reside cm evitar excesso
de insulina na corrente sangüínea.

Os adultos que desenvolveram a moléstia
são, geralmente, obesos, tendo um alto grau de
insulina autoproduzida. Os endocrinologistas
acreditam ser essa insulina um hormônio não

funcional, pois não parece controlar a quanti-
dade de açúcar na corrente sangüínea.

Mas o Dr. Pouneher acredita que a insulina
autoproduzida cria um apetite muito maior,
sendo responsável pela obesidade. Assim, quan-
do um paciente recebe insulina injetada para
controlar a percentagem de açúcar no sangue,
èle está sendo forçado a ganhar peso, mesmo

quando o médico está prescrevendo dieta e per-
da dc peso.

A insulina injetada, alé que os agentes an-
lídiabéticos orais fossem desenvolvidos, era o
única terapia existente. Hoje, a grande maio-
ria dos pacientes adultos pode ser tratada por
qualquer um desses agentes. O problema está
em saber qual deles deve ser escolhido.

Os remédios anlidiabéticos por via oral c-
nhecidos pelo nome de sulja-sulfonijurias sáo
todos estimulantes das funções pançreáticas,
não devendo, segundo o Dr. Pouneher, ser usa-
dos para o tratamento. Outra categoria de re-
médios, porem, conhecidos como bigua7iiáas,
baixa a percentagem de açúcar no sangue t não
estimula a produção de insulina.

O primeiro sintoma dc diabete na idade
adulta é,'geralmente, peso excessivo. Isto agra-
va a moléstia e faz mais difícil ainda o contro-
le. Desde que a insulina autoproduzida c, se-

gundo o Dr. Pouneher, a causadora dêsse ex-
cesso dc peso, c melhor não adicionar nada ao

já elevado teor dc insulina. Há três formas da
acumulação de gordura, que, afirma o Dr. Rus-
sei, são estimuladas pela insulina excessiva, pe-
la inibição da queima da gordura corporal, pela
transformação do açúcar da corrente sangüínea
cm gordura e, reduzindo o teor de açúcar no
sangus a níveis abaixo do normal, pela criação
de um apetite acima do normal.
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Scania vmi lançar
o Saah mo Mrmsil9
mas nüo sabe quaiwèdo

- São Paulo (Sucursal) - 0 Saab, um carro de sucesso na Suécia,

por sua versatilidade, eficiência e estilo francamente esportivo,

poderá vir a ser fabricado no Brasil pela Scania Vabis, mas não

será para já. Depois da fusão Saab-Scania, na Suécia, isso

ficou fácil, porém a Scania só admite fabricar o Saab aqui,

dentro de uma previsão a longo prazo.

No momento, dois fatores concorrem para essa posição: em

primeiro lugar, a montagem da Scania do Brasil, que é toda

para caminhões e ônibus (a ampliação da fábrica exigiria algum

tempo); em segundo lugar, o mercado brasileiro para um carro

como o Saab está saturado, ficando seu projeto de fabricação

na dependência do comportamento do mercado.

NADA COM O DKW

Enquanto para a Scania existe a perspectiva da presença do

Saab em suas linhas de montagem, nada há que autorize ligar

o nome da fábrica sueca ao DKW. Nos últimos dias surgiram

rumores, segundo os quais a Scania Vabis do Brasil passaria

a fabricar de novo o DKW ou uma versão semelhante.

Esses rumores não têm o menor fundamento. A Scania explica que

houve, no passado, um vínculo com a DKW, mas

isso não passa agora de simples história.

UMA SURPRESA

O que a Scania tem mesmo em matéria de novidade, é o seu novo

ônibus, o monobloco, em testes finais, e que deverá sair

em série ainda em outubro ou novembro, com motor
traseiro de 275 H.P.

Os últimos testes de adaptação apresentaram resultados

satisfatórios. Esse novo monobloco brasileiro vai revolucionar o

mercado médio e de longo curso de transportes em ônibus, devendo

ainda abrir uma larga frente de exportação.
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prejmara o
São Paulo (Sucursiil. — 0 Tan-

mis, um carro que a .Foi-.!-\Villys. (az ro-
iliir em São Caetano para análises iiiecâ-
nicas (Io Deparlamcnio de Pesquisas, já
não existe com esse nome ííerh mesmo
nos Estatlos Unidos, oiule por largo lem-

po desfralou de prestígio pelo seu de-
scmpei-liò e estilo. A Ford-Willys não
íabricará no Brasil esse modelo, que
saiu definitivamente da linha de monta-

gem da empresa.

0 que existe e a Ford-Willys pre-
para com muito carinho é o Ford-17 M,
apenas parecido <'oin o Tatiiuis. porem
mais moderno, mais arrojado e mais
iilraeiiLe. Quando sair, dentro de um ou
dois anos. será para substituir <> Vni
Willys. poifjuc uma cie suas qualidades
é I.oiii desenipenho com reduzido con-
.limo.

MAIS OPÇÕES

0 Ford-17 M vai ficar na faixa ora

ocupada pelo Aero 
"Willys 

c vai repçr-

rutir na posição do llauiarati. òféreceif-

do ao consuuiidòr mais opções que as

aluais, uoladamenle no que diz respeito

à niccãuica e ao estilo. Quando fôr lan-

cado, a Ford-Willys terá um carro de

luxo médio para responder ao desafio

da Ghrysler com o Dodge Darl, c mesmo

da General Motors, com o Opala.

No momento a Ford-Willys consi-
dera diferentes fatores para fixar o fu-

ítiró do Ford-J.7M. Inteiramente afãs-

lada a hipótese do Tauiius. e decidida a
'reformulação 

do Acro e do Itamarati
iiara o ano de 70. a fábrica aprecia ago-

ra é{ii_s.õcs de ferramentaria, montagem

v mercado, através de lcvantáinònto.

jiro.pòciivos, coin o fim de definir o lan-

(••unento do Ford:] i ai.

Uma sorte esse novo modelo em

preparo já tem lançada: mais moderno

e de desempenho mais dinâmico, o Ford-

17 M .ai ser um carro médio standard
eum alternativa de luxo. para a faixa de

compradores do Aero c do Itamarati, so-

Jireludo para o- que se voltam hoje para
as atrações do Opala e do Dodge Darl.

Com d Ford-17 M, a Ford-Willys espera

uma nova reversão de expectativas na

ííics-ha base da provocada no mercado

nacional pelos diferentes modelos do
Corcel.

VÃO MELHORAR

0 Aero Willys e o Itamarati terão
muitas-noAddades para 1970, já a parlir
de novembro deste ano. Os lestes atuais
com os modelos aperfeiçoados pelo De-

parlamento de Pesquisas irão até oulu-
bro. O lançamento do Aero Willys e do
Itamarati 70 sucederá, assim, ó lança-
mento do novo veículo da Chrysler, pre-
\ isto para começo de outubro.

Principalmente o Aero terá muitas
novidades, especialmente na parte me-
canica e rio estilo. Sua aparência será
mais dinâmica c versátil, lembrando
muito um dos modelos da Ford norte-
americana. Deverá produzir mais, com
um consumo de gasolina bem menor, em
relação ao modelo 69.

O Itaniarali vai apresentar noyida-
Açu de estilo, acentuando ainda mais as
suas virtudes de conforto. Os testes com
e llamarali 70 também serão encerrados
em outubro. Seni-de dias a diferença de
hincaincnlo cm relação ao do Aero--

Willys.

Swawt -piam

MmcaeiêÉc & B83T '"' '.m
São Paulo (Sucursal) - São em número de 300 os

primeiros Dodge Darl a serem lançados oficialmente
pela Chrysler do Brasil em colnèços de outubro. O
novo produto, com o selo de 1970, dará início à linha
de montagem Darl no Brasil, que se completará «om
o Dodge nos modelos standard e luxo, o sedan de duas

portas, o conversível e o GT.

A 9
&utubr&

Para a fábrica, que está lançando neste fim de 69
o seu ano 70, toda a certeza de êxito está depositada
na linha Darl, cujo primeiro modelo, o de quatro por-
ias, destina-se a definir a produção em lermos irre-

versíveis, com a substituição dos modelos Esplanada,
Regente e GTX.

JPof que os
nacionais sao
tao caros ?

leia pagine 3

.grai

Ô Saab-99 íoi o último modelo lançado pela Jábrica sueca

Segurança
depende
do motorista
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v .---.../-v No segundo domingo de outubro,
TURISMO LEVA AO ClRlO - 

cêrcade 1 milhão de pessoas, pro-

venieées de todos os Estados, estarão reunidas em Belém do Pará a fim de par-

licipar da maior festa popular do Brasil - O Chio de Nazaré- quando a ro

lijMo e a lenda se mistura,,,, o pileque é quase oficializado, 0 ponto e faculta-'tivo 
no dia soguinte c as empresas particulares pagam uma gral,fu-açao especial

aos seus empregados - a ciriana - como reforço orçamentar,o para os fes-

íejos que duram 15 dias em devoção a Nossa Senhora dcAuzme. Iodos os de,

talhes sôbrc a festa, assim como informações e reportagens sobre turismo estão

nas páginas 5 c 6 dcsle Caderno.
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2 - Cod. do Automóvel» - Jornal do Brasil, 4.°.foir«, 3.9-69

TRÂNSITO Quando dais é demaES
Passamos a semana que antecedeu ao jogo Bra-su x Paraguai, em estado de grande tensão. Todosestavam preocupados com este grande acontecimen-to esportivo, mas o Detran ainda mais um pouco, pe-lo peso da responsabilidade de manter o acesso aoestádio.
Se fosse apenas chegar ao estádio, nada demais;o permanecer no estádio é que nos preocupavaO homem foi feito para caminhar, e a extensão

qiLe ele P1™11*011 Pa» as suas pernas, colocando-assobre rodas, num veículo motorizado, parece que veiocomplicar tudo. •
Nós adoramos chegar aonde desejamos ir, nomenor tempo possível e da maneira mais cômodaChegados ao destino, queremos nos libertar da exten-sao de nossas pernas, que são aí? rodas do nosso au-tomovel, e nos instalarmos cònfortàvelmente
Tudo isto nos preocupava sobremaneira, quandotodos os veículos de divulgação transformavam o pré-ho final da classificação brasileira em um dos maio-res espetáculos dos últimos, tempos.
Tínhamos que inventar: o público não poderiachegar atrasado, deveria estacionar seus veículos, de-veria ocupar o seu lugar no estádio.
Durante a semana a procura de ingressos exce-deu a expectativa mais otünista, e anuncia-se umarenda recorde.

a Todos se empolgavam e se preocupavam com o
jogo; o Detran, como disse, muito mais pelo fato deter que encontrar a fórmula mágica para realizar omilagre: acesso fácil, estacionamento possível, o mi-nimo de balbúrdia.

A ida da seleção brasileira para o estádio não era .
problema. Desde o jogo com a Inglaterra que eu jáensinara ao meu amigo João Saldanha o mapa damina. Quem sai de São Conrado para o Maracanãnem deve pensar no Túnel 'Reboucas. 

O caminho e
por Canoas, Alto da Boa Vista, Tijuca e, pela contra-mao, precedido de batedores, seguir a Rua EuricoRabelo até o portão 18.

A primeira vez que a seleção canarinho fêz istono jogo com os ingleses, deu certo, e ela ganhou.O responsável pelo time, como bom botaíoguen-se, acreditou que o roteiro deu, sorte, que a escritafunciona e já o adotou até por talismã.O difícil é chegar ao México passando pela Es-trada das Canoas.
Permanecia, no entanto, a nossa-preocupaçãocom o grande público, com todo o resto da cidade

que comeu, trabalhou, dormiu e viveu em torno dò
jogo do domingo 31. Todos digo mal, menos uma

CELSO FRCANCOí

pequenina parte, que não chegou a causar o emba-raço que se esperava, mas que a nós do Detran nreo-cupou e muito. r
¦ Trata-se dos responsáveis pela realização doGrande Prêmio Brasil, na mesma data em que o fu-tebol brasileiro disputava o seu grande prêmio: o di-reito legitimo de dizer presente na próxima chama-da no. México, em 1970.•a Como se o mundo fosse acabar-se no final deagosto, assistimos estarrecidos à infeliz coincidênciade dois importantes'eventos esportivos no mesmo dia

_ Ninguém se preocupou em saber se tínhamos ounao condições de atender, como o público merece, àscondições de segurança nos dois pontos da cidade.As preocupações, segundo pude ler e ouvir, eramquanto a renda e o movimento das apostas. Nin-guém, nenhuma voz comentou o fato, ou indagou-ode termos que lutar em duas frentes.
Ligando os dois acontecünentos, tínhamos o Tú-nel Reboucas,' de escoamento precário, e com um po-hciamento fora de nossa jurisdição. Os túneis da ci-dade e seus acessos pertencem ao DER; no caso es-

pecial do Reboucas, possui ainda uma equipe pró-pna de manobreiros.
O fato de serem dois departamentos'a ter deatuar numa área onde se esperava um grande vo-lume de tráfego,- já era um embaraço.
Os túneis que fariam a possível ligação entre asZonas Sul e Norte, eram em número de dois, consi-derando o Santa Bárbara.

\ As duas pistas de rolamento do Reboucas, nãoseriam utilizadas; apenas .uma delas entraria em fun-cionamento.
Abertas as duas, a Avenida Paulo de Frontin nãoagüenta o volume de tráfego. Se houver um acidentedentro do túnel, não há como se desobstruir, semacostamento. Ainda existe o problema da ventilação.Mas isto é poluição e existem locais com o ar mais

poluído do que o do túnel e ninguém nem nota.Era nossa função primordial prevenir, custasseo que custasse, o escoamento de tráfego para o Jó-
quei Clube e para o Estádio Mário Filho.

Dividimos o policiamento, entregando à GuardaCivil, em uniforme de gala, o policiamento do espe-taculo mais elegante, o turfístico; e à Polícia Mi-litar; o espetáculo mais popular, o futebol. Graçasao espírito de compreensão dos comandantes dessasduas unidades de policiamento, nos foi possível rea-lizar esta divisão de esforços.
Faltava agora' a maneira de atender aos doiseventos de forma prática e efetiva. Comandaria-

imos utilizando o meio de transporte mais rápido ede maior mobilidade, o nosso velho e querido ins-trumento de trabalho, o helicóptero. Corríamos um-risco: o mau tempo. Paciência, até o grande LordeTNeisqn, o Almirante inglês, dizia que "alguma coisadeve ser deixada à sorte." Era o caso de se aplicaro princípio do vencedor de Trafalgar: arriscamosconfiar no tempo.
Precisávamos utilizar os'rádios dos automóveis

para instruir e orientar os seus motoristas, precisa-vamos utilizar os rádios das viaturas policiais paraorientar o policiamento. •
G^as à cooperação da Rádio Globo, utiliza-mos o seu helicóptero para orientar os motoristase graças à Helitec, tivemos outro helicóptero parafiscalizar e orientar o policiamento.Dividimo-nos, eu e o Dr. Gerardo Pena Firme™°™ com o c0ntrôle de rádi0 e 0 out 'o controle da policia. Afinal de contas, era o própriodiretor da Divisão de Engenharia fiscalizando a supengenharia policiada.O dispositivo policial assumiu cedo os seus pos-*?fi 'O major Aldemir Costa Pereira, diretor da Di-visão de Controle, assumiu pessoalmente a direçãona rua, do esquema policial. "7 '
Estava tudo previsto para enfrentar os doi?acontecimentos, ligados por dois túneis, policiado:

?ní S p/?llcia?> J3 ^mandados por do* helicópte-
n?«JÍT ^ acordo com um velho ditado que diz-
Eumm Um' 1uemtern ™* não tem '

Ao meio-dia nos dirigimos, eu e Gerardo aosnossos postos. Gerardo passou pelo Jóquei CluDe e
lí-h£íl °m a ManSuinhos de onde decolou'às

Eu fui para o Santos Dumont, de onde decolaria¦_ Ao passar pelo Viaduto dos Pracinhas, rumo àcidade, cruzei com a cavalaria da Polícia Militarque ia dar a sua inestimável cooperação no esquemapolicial do Maracanã. Era um belo espetácSlo' oscava os com belos arreios brancos e seus cavaleirosde braçadeiras e capacetes brancos da polícia de tran-sito. Tudo funcionava a tempo e a horaDecolamos às 13h45m em ponto, e rumamos oaraa area do Maracanã. O tráfego fluía norStaaiteo estádio ja estava praticamente cheio, os carros et'tacionados .onde poderiam estacionar
t«. 4WeÍ .a0 ^ ?omPanheiro de vôo, o repor-ter Washington Rodrigues, como era desolador se
N3aaP^enSa/alt^de previsã0 de estacionamento!Nao existe nada, alem das ruas e uma pequena áreadentro do estádio. As calçadas estavam 

"SS

desde a Praça da Bandeira até os arredores do está-c io. Tive pena dos gramados do meu bom amigo Gildo Borges diretor dos Parques e Jardins. Maloniese pod_e estacionar? Em 19 anos de existência do Ma-racanã, ninguém fez obra nenhuma que aumentasseuma vaga sequer às existentes no dia da^ua Wguraçao. Mostrei lá de cima, que todos aqueles ca?-ros estacionados iriam atrapalhar, quando mano-brassem para sair, o fluxo de veículos SSse escoar de volta para os seus pontos de orSemInfelizmente, enquanto o Estado não realizar obras
^T^^r1? menos quintuplicar o aÜSmero de vagas dentro do estádio, a saída será demS-rada e penosa. Nao existe soluçãoAo verificarmos que àquela hora todos estavamcom seus veículos estacionados e já ocupando os lei]
^•f ^mtoior do estádio, congratulamo-nos coSo lato de termos solicitado ao público que se dii igisse cedo para o estádio 1U

; É psicológico: se é cedo e o tráfego anda bemninguém se desespera tanto quanto se o jogo estápróximo a começar. Mais uma vez a arma da SSpaganda, importantíssima em qualquer guerra a Üdou na guerra ão transito. b^u<*, aju.
Aproveitamos uma folga e voamos até a área doJóquei, tudo teo tranqüilo 1 tão deserto, que o wísl 

°
ington Rodrigues, ao sobrevoai-mos a entrada do Tnel Reboucas lado Sul, perguntou-me^ttfnefenáfechado?" A Rua Jardim Botânico totalmente vaziaos estacionamentos pouco utilizados 'IFizemos sinal ao helicóptero do Dr Gerardo mi*se encontrava pousado no heliporto da Sursan aulpoderia ir para o Estádio Mário Filho. an' qU3

Regressamos à área do Maracanã. Houve ummomento em que os dois anjos áa guarda daqudepublico enorme sobrevoaram juntos em círculo Láno Jóquei Clube não havia nem um quinto da betóza que se via no Maracanã.
Encerramos os nossos trabalhos cerca de 15h40me, para assistirmos à partida, tivemos que gozar dahospitalidade da cabina do Canal 100, exacaf ao meuamigo Carlinhos Niemeyer. 'B S ° eu
Dizem que: em casa de caboclo um é pouco doise bom, três e demais. p ' "0!3
No domingo que passou, foram demais os doisacontecimentos esportivos; em controle do trânsito •

porem, foram bons. Pelo sucesso obtido, a casa dé'caboclo foi p Maracanã, onde houve dois recordes-um de publico, outro de renda. E o caboclo?
5im,líepdoucoter 
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O AneVcontornará toda a zona urbana ãe São Paulo e merligará as principais rodovias

Anel wodow£4Mmr£f%
s

paulista, pronto &im
São Paulo (Sucursal)— Dentro de quatro anosficará totalmente prontoo anel rodoviário de SãoPaulo. Antes dc 1975 es-tara dando vazão a 380

mil veículos, dos queapenas cruzam a cidade.
Sua extensão é de 84 km,
com 22 trevos e um custo
aproximado de NCrS ..900 milhões; duas pistasde trânsito rápido divi-
didas ora pelas margi-
nais, ora por rios, parauma velocidade máxima
de 80km.

A via Marginal Tietê,
que faz parte do anel, énma via expressa da
maior' importância parao^esafôgo do tráfego,
com uma localização es-
tratégica que conduz di-
retamente às proximida-des das principais rodo-
vias que demandam o in-
terior, como a Anhan-
guera, a Raposo Tavares,
a Dutra, a São Paulo—
Curitiba e a Castelo
Branco.

Via destinada a todos
os tipos de veículos, des-
de o mais pesado ao mais
leve, a Marginal Tietê
integra o anel rodovia-
rio como elo de ligação,
cortando quase ao meio
o círculo que forma o
anel propriamente dito.
Só ela tem uma extensão
de 10 km, faltando pouco

para ser completamente
acabada.

A função desta e das
marginais que estão reu-
nidas no anel rodovia-
rio é servir, também, co-
mo uma avenida radial,
aproximando o seu usuá-
rio do centro da cidade.
Por sua vez, quando ficar
pronto, com iluminação,
drenagem, gramado e
ajardinamento, o anel
rodoviário terá um apro-
veitamento turístico ¦ na-
furai.

VIÂ EXPRESSA

A operação do tráfego
no anel rodoviário, queserá uma via expressa
urbana, com trânsito li-vre nas pistas diretas enas marginais, terá capa-
cidade para atender auma demanda prevista
por 20 anos. As inter-
seções da via expressa
possibilitarão tráfego
ininterrupto' nos cruza-
mentos com rodovias ououtras vias expressas,
tendo formas losangula-
res e terminais de ram-
pas sinalizadas nas ruas
e avemdas.

Oitenta quilômetros
por hora é a velocidade
prevista nas pistas detráfego rápido; 60km hnas rampas direcionais e40km/h nas rampas em

laçada. As pistas serão
separadas por canteiro
central ou rio, com três e
quatro faixas de tráfego,
e largura de 3,50m cada
uma. À esquerda, acosta-
mentos dc um e três me-
tros, sendo que as pistasmarginais terão duas etrês faixas de trânsito,
operando em mão única
ou dupla.

A conexão das pistasrápidas com as locais sedará- através de pistas de
mudança das diferentes
velocidades. O raio mi-nimo de alinhamento ho-
rizontal é de 214 metros
e o vertical, de 3 mil me-tros. Segundo a Secreta-
ri-a dos Transportes, aeconomia proporcionada
p e 1 a construção dessa
obra pagará seu custo
em dois anos.

O anel rodoviário eas marginais, especia!-
mente a Marginal Tietê,
é uma obra global des-
tinada a enfrentar o pro-blema do congestiona-
mento no ponto de aces-
so das grandes rodovias a
São Paulo. Desafogará
também o centro da ci-
dade, com o desloca-
mento de correntes de
tráfego que se destinam
ao Rio de Janeiro, San-
tos e litoral e interior
do Estado e do país..

Van Staveren
novo gerente-

gerai da Bendix
São Paulo (Sucursal) —

O presidente da Bendix do
Brasil está anunciando a
eleição do Sr. James M. van
Staveren para os cargos de
gerente-gcral e vicè-pre-
sidente executivo da Bendix
do Brasil, atualmente a
maior fornecedora de freios
de'tambor, de disco e a ar,
partes do freio hidráulico e
fluido de freio, empregando
cêl-ca de 900 empregados em
nosso país.

O Sr. Van Staveren è ágo-
ra o responsável p-ala fábri-
ca de freios Bendix, em
Campinas, cabendo ao Sr.
N. M. Georgitsis, presidente
da empresa e diretor execu-
tivo, as filiadas latino-ame-
ricanas da Bendix Corpora-
tlpn.

Mundialm-ente conhecida,
a Bendix do Brasil fem co-
mo maiores acionistas a
Eériclix Corporation e a Ben-
dix Westinghouse. Sua linha
de produção abrange prodn-
Les aeroespaciais, automo-
tivos, de aviação, automação
e outros componentes indus-
triais.

Antes de ligar-se à Ben-
dix, era o Sr. Van Staveren,
gerentc-geral da W i 11 o w
Hill Industries, em Ohio,
com atividades nos Estados
Unidos e no exterior. Com'
43 anos de idade, nasceu em
Haia, Holanda, é bacharel
pela Universidiado de Novo
México e licenciado pela Es-
cola de Administração de
Empresas, de Harvard.

Uma nova
concessionária
Mercedes

Uma npva concessionária
Mercedes-Benz — a Diminas
— começou a operar, há
poucos dias, no setor de ca-
minhões e peças,

O grupo de empresas do
Banco de Minas Gerais, que
já contava com a Miriam
Minas Rio, Automóveis e
Máquinas atuando na par-
te de ônibus e peças, passa,
agora, a cobrir em sua área
de vendas os dois veículos
da linha de produção da
Mercedes-Benz.

As duas organizações têm
sua sede própria, instalada
na Avenida Brasil, 6 281.

A segurança no trânsito depende emprimeiro lugar, da conduta e da habilidadede cada motorista; em segundo lugar dascondições de tráfego; em terceiro, do esta-do em que se encontra o veiculo, dizem osengenheiros de segurança.
Afirmam aqueles técnicos que pneus ecarros, por mais seguros e duráveis que se-jam, nao podem, por si só, reduzir em es-cala significativa, o índice de acidentes dotransito.
Em conseqüência do constante aumen-to do numero de veículos motorizados, cres-ce em todo o mundo o índice de aciden-tes. Por isto, os fabricantes de automóveise de pneus, além de produzirem redobra-dos esforços para aumentar a segurança dcseus produtos, preocupam-se cada vezmaiscom a educação dos motoristas.

_ Com base nessa crescente preocupa-çao, os engenheiros de segurança da Goo-dyear oferecem as seguintes recomenda-
çoes, em ordem de importância.

CONDUTA E HABILIDADE

1. Naturalmente, ninguém deve diri-
gir alcoolizado, ou sob efeito de drogasfmesmo alguns remédios). Isto, além de serIlegal, e uma das principais causas de aci-dentes; como mostram as pesquisas.2. Não se deve dirigir com raiva, ouem estado depressivo. O motorista que estáirritado, ou deprimido, por qualquer moti-vo, não dirige com atenção e, por isto po-de causar um acidente.

3. Quem está sujeito a sentir-se malinesperadamente, ou recuperando-se de fe-rimentos sérios, nunca deve dirigir.
Essas pessoas devem passar o volante

para outras que se encontrem em melhorescondições de saúde..
4. Tanto na cidade como na estrada,todo motorista deve pensar que outras vi-das podem depender de suas'atitudes. Poristo, deve dirigir com todo cuidado e coma maior consideração aos requisitos de se-

gurança, observando rigorosamente todosos sinais de trânsito.
5. Sempre que possível, todo motorls-

ta deve tomar aulas regulares de trânsito
Aprender de outro motorista, tal como umirmão, um tio. ou um amigo poderia resul-
tar em que o novo motorista viesse a adqui-rir todos os maus hábitos do professor.6. Nunca se deve dirigir quando se ès-tá cansado ou com sono- Dirigir em rodo-vias largas provoca efeitos hipnóticos cajuda a aumentar o sono, mesmo quandoo motorista não'se sente cansado. A fadiga,
tanto quanto uma intoxicação, é uma con-'
dição extremamente perigosa para qualquermotorista. Paradas para descanso devem
ser feitas freqüentemente.

CONDIÇÕES DE TRAFEGO
1

1. Chuva ou lama apresentam a pior •
das condições de pista, e todos os hábitos
de direção devem ser mudados durante um
dia chuvoso. Pneus especiais para essas
condições podem contribuir para o aumen-
to do fator segurança de cada motorista.
Cuidado a mais e menor velocidade são
ainda o melhor meio de se dirigir com se-
gurança durante mau tempo.

\ 2. Em estradas ruins, deve-se reduzir". velocidade, e cuidado ainda maior deve

na s®€ju~s*anea
ser tomado. Passar sobre um buraco a ai-ta velocidade pode, num segundo, descon-trolar por completo um veiculo motoriza-do. Deve-se tomar extremo cuidado noscruzamentos com ferrovias — não sòmenta
pela possibilidade de um grave acidentemas também porque tais cruzamentos sãomuito irregulares e podem provocar perdade controle do carro, se este passa sobre ostrilhos com muita velocidade.

3. Em montanhas, ou estradas commuitas curvas, as técnicas usadas nas ro-dovias planas e retas devem ser totalmentealteradas. Menos velocidade e mais cuida-do são essenciais.
4. Com neblina, ou ao anoitecer, a ve-locidade deve ser reduzida, a atenção devaser aguçada e as hizes devem ser li-

gadas. O motorista que dirige na neblinacomo se o dia estivesse claro e ensolaradoesta destinado a provocar um acidente'cujas conseqüências são quase sempre fa-tais.
5. Mesmo em condições de tráfego in-tenso, muitos motoristas tentam dirigircom pressa, mudando de mão e cortandooutros carros. Quando o trânsito está diíi-cil, cada um deve ter paciência e resignar-se a perder a hora para um compromissoe mesmo a hora do jantar.

CONDIÇÕES DO VEICULO

1/ Veículos em más condições reprè-sentam um sério problema em estradas demuito movimento. Todo motorista avisamos engenheiros da Goodyear, deve habi-tuar-se a manutenção preventiva, man-dando regular o motor do seu carro perió-dicamente — de preferência, duas vêzcspor ano.
2. O equipamento móvel do carro (ro-das, direção, freios) deve ser examinado cmdeterminados períodos e lubriíicado fre-quentemente. Isto é ainda mais importanteem carros velhos.
3.0 desgaste dos pneus deve ser ve-rificado freqüentemente, bem como a pres-sao correta e possíveis danos causados porobjetos jogados na estrada. Nunca se dc-ve continuar a usar os pneus quando estesja se encontram com pouco ou nenhumdesenho da banda de rodagem. Pneus oueapresentam cortes ou ferimentos devemser eliminados ou reparados, uma vez quepodem ser a causa de sérios acidentes Emalguns_ países, dirigir com pneus em máscondições e contra a lei.

4. Pneus devem ter o tamanho ade-quado para cada tipo de veículo. Ocasio-nalmente, dizem os engenheiros da Goo-dyear, um motorista compra pneus meno-res porque estes custam menos. Esse tioode economia é, na realidade, um prejuízoPois pneus menores do que os indicados!desgastam-se mais rapidamente.
5. Não sé deve abusar da resistênciado veiculo, mesmo quando estes são daconstrução solida. Longas viagens á alta3velocidades desgastam o motor com raoi-dez; arrancadas violentas e freadas bruscasenfraquecem os freios; subir nas calcadase rodar sobre superfícies ásperas, danificaos pneus e enfraquece a suspensão. Dirigircom cuidado não é apenas seguro, mastambém prolonga a vida do .veículo, afir-mam os engenheiros da Goodyear.

*4Acordo íraiico-americaiio dc segurança rodoviária
Franceses e norte-americanos acabam

do assinar um acordo no campo da pesqui-sa sobre segurança rodoviária.
Esse acordo prevê o intercâmbio de in-formações, estudos relativos às técnicas decirculação na rede urbana e, ainda, o cs-tabeleeimento de modelos simulados.
A responsabilidade do programa nosEstados Unidos foi confiada à Administra-

ção Federal das Estradas, subordinada aoMinistério dos Transportes. Na Franc.,
esse encargo será do instituto de Pesquisas

dos Transportes (IRT) e ao Organismo Na-cional de Segurança Rodoviária (Onser)As organizações francesas e americanasde comunicação com os auxílios eletrônicostia condução, a possibilidade de comunica-
ção com o motorista no interior-do veiculoas medidas objetivas da carga mental domotorista e a segurança antes, durante ed;pois de uma colisão.

Os dois paises farão, também, um in-tercambio de cientistas, pesquisadores, en-e nheiros e técnicos.
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Já algumas vêzcs ocupei o espaço desta seção
cora assunto relacionado à assistência técnica aos
carros nacionais.

Em mais de uma oportunidade externei aqui a
minha opinião de que o pós-venda é muito mais
importante do que a venda do automóvel.

E, de quando em vez, recebo notícia de que ai-
guéra parou um pouco para pensar no problema da-
queles que compram automóveis nacionais. Que ai-
guém se preocupou com aqueles que são cercados de
gentilezas antes de comprar um carro novo, e de-
pois que fecham o negócio, são abandonados à pró-
pria sorte não só pelas fábricas — a quem o assunto
deveria interessar mais diretamente levando em con-
ta a fixação da imagem do produto — mas, também,
pelos revendedores e oficinas autorizadas.

¦ E essas notícias é que fazem com que eu não
desista nunca de batalhar em defesa dos proprietá-
rios de automóveis nacionais.

Ontem, fui informado de que a direção da Com-
vepc, revendedor autorizado Volkswagen, daVRua
Uruguai, na Tijuca, está pondo em prática um plano
de trabalho' objetivando oferecer aos proprietários
de carros da linha VW, um atendimento de primeira
ordem.

De algum tempo para cá, todos os funcionários
dêsse revendedor, com cargos de mando, estão fa-
zendo cursos de Administração, Liderança, Raciona-
lização de Serviços e Chefia, cursos esses que são
ministrados na Pontifícia Universidade Católica.

Todo esse trabalho vem sendo feito com um
único objetivo: atender melhor.

Este seria um bom exemplo a ser seguido por
outros revendedoves, por outras grandes oficinas,
mesmo particulares. E seria até um bom motivo pa-
ra que as próprias fábricas obrigassem seus reven-
declores a adotar tal medida daqui para a frente.
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São Paulo (Sucursal) — O Sindicato da Indústria Ati-
tomobilistica prevê para este ano uma produção de 350 a
400 mil veículos. É uma previsão otimista. Mas, até 1975,
a produção de carros nacionais deverá atingir um número
brilhante, cerca de meio milhão de unidades. É uma previ-
são realista, alimentada principalmente pela Ford-Willys e
pela General Motors.

Embora seja difícil e nada aconselhável dizer o que
vai acontecer quando a nossa produção automobilística
atingir, a soma de meio milhão de carros, o certo é que já
perto da casa dos 350 mil começam a aparecer os primeiros
sinais de crise no mercado consumidor, apesar dos re-
cordes de produção e dos recordes de vendas anunciados
pelas fábricas.

A crise não é de profundidade, porém constitui o pr!-
meiro e mais sério reflexo de um fenômeno esperado pela
indústria automobilística e que só agora se pronuncia: a
reversão de expectativas determinada pelo fato de que o
mercado, que era do fabricante, passou a ser do consu-
midor.

"A indústria automobilística começa a sair do estado
Infantil, em que se operou o milagre da produção com a
incidência de exagerados custos, para o estado da adoles-
céncia, quase maturidade", diz um porta-voz da Ford-Wil-
lys'. "As fábricas estão interessadas em produzir e vender,
quanto mais caro custa ò veículo, mais difícil a venda. Uma
forma de baixar o custo industrial é produzir mais, no en-
tanto, terá o mercado interno capacidade para reagir de
imediato a um novo impacto de produção?"

Os fabricantes e os revendedores têm _x\ ponto em
comum. O alto preço do carro nacional, que proíbe ainda
o acesso das grandes massas de consumidores aos veículos
considerados populares, é atribuído por eles ã sistemática e
pesada tributação, em taxas e impostos, federais, estaduais
e municipais, que recaem sobre o carro.

NÜMEROS SURPREENDEM

No primeiro semestre deste ano o custo de vida em
São Paulo atingiu um índice oficial de 11,6%. Em igual
período, os preços finais do automóvel nacional, de modo
geral, apresentaram um aumento médio de 11%. Isto qaer
dizer que o carro brasileiro continua engajado na/política
de absorção de custos. No primeiro semestre de 68 o au-
mento de preço dos automóveis foi de 20%, este ano, de
11%. Os números assim postos, no caso de nossos carros,
e em relação aos índices de inflação e de salários, surpre-
endem e deixam o automóvel nacional numa posição admi-
rável.

Por esses números, nosso automóvel está ficando mais
barato. E o povo, de certa forma, mais rico. Onde, portan-
to, a crise ou os prenúnclos de crise de consumo? As fá-
bricas têm mais um número: o crescimento anual cumu-
lativo de 15%, nos últimos três anos, das vendas de auto-
móveis.

Para o Sindicato da Indústria Automobilística, por
outro lado, a indústria não se encontra sob ameaça de
crise, nem tampouco está ganhando menos do que ganha-
va, nem mesmo em face da atual retração de compras, num
período em que a atitude do mercado é geralmente de
expectativa em face de modificações nas linhas de produ-
ção. O que está havendo com a indústria é a busca do
lucro pelo caminho da redução dos custos num quadro de
economia de escala. A produção real deste ano será pouco
acima de 320 mil unidades, contra menos de 70 mil em
1957, em plena expansão inflacionária.

A economia de escala, produto da racionalização dos
serviços e de ganhos naturais, não indica que a indústria
automobilística já se livrou do fantasma dã inflação de
custos. Mas, já avançou bastante no combate que a ela
se propôs fazer, estando voltada agora para os derradeiros
focos que ainda se localizam na base da política econômica
do país.

NCrS 1 bilhão
para expansão
da Volkswagen

Um bilhão dè': marcos
(pouco mais de NCr$ 1 bi-
lhão) é a importância que
a Volkswagen alemã invés-
tira, ao curso ds 1969, na
expansão de suas fábricas.
A maior parte dêsse investi-
mento será destinada à
construção de uma nova
unidade industrial, ma ci-
dade de Salsgitter, cujas
obras já foram iniciadas e
deverá entrar em funciona-
mento em meados do próxi-
ma ano, com capacidade do
produzir 660 unidades/dia.
Nos últimos 10 anos, os in-
vèstimentos da Volltswagen
nas sur.s fábricas na Alcma-
nha Ocidental, foram sups-
riores a 5.7 bilhões de cru-
reiros novos.

Teto rígido ou SS aão os dois modelos do cupê Monte Cario

Os revendedores admitem que o preço do mercado, pa-
ralelo ou triangular ao preço da tabela, é um fenômeno
que ocorre tanto em São Paulo ou no Rio quanto em qual-
quer outra parte do Brasil. Quem faz o preço do mercado
é o próprio revendedor que precisa de dinheiro vivo para
movimentar .seus compromissos, não dispõe de uma boa
organização e Sobretudo tem de cumprir a sua cota com
a. fábrica.

O problema do carro novo — abaixo do preço da ta-
bela — é resultante da necessidade que o revendedor tem "de
atender normalmente à sua cota. Êle então baixa o preço
por sua conta e risco, vendendo por menos e perdendo
parte de sua comissão. Esse desespero leva frequentemen-
te a uma baixa real do custo do carro em relação ao preço
da tabela, pois coincide que com a queda do valor do carro
provocada pela necessidade do revendedor de desembara-
çar sua cota, surge uma atitude do comprador de retração
ou de expectativa.

No momento, é o que acontece com o VW. A concor-
rência do Corcel e do Opala reflete nó Volkswagen e obri-
ga a revenda com baixa, num preço de mercado que não é
o de tabela. Outros sinais do fenômeno da baixa se ma-
nifestam com o uso..O carro, por maior garantia que tenha,
deixa de ser o cheque ao portador que já fora, até o vei-
culo de luxo sofre uma queda vertiginosa com alguns
meses de uso.

Mas, quem dita mesmo o preço do carro nacional é o
Governo... Para fabricantes e revendedores, para o consu-
midor também, desde o momento em que o Governo resol-
va atenuar o impacto das taxas e impostos que recaem
sobre o carro, seu custo para o consumidor cairá e, em
conseqüência, será bem maior o poder de compra.

Tributação exagerada, obrigações trabalhistas comple-
xas ,e resíduos inflacionários ainda graves, fazem com que
o custo do automóvel seja ainda muito alto, do ponto-de-
vista dos consumidores que se localizam não propriamente
na faixa de classe média, mas na imensa faixa do opera-
riado.

A indústria automobilística reivindica uma taxação
mais suave por parte dos municípios e dos Estados, já que
torna-se quase impossível acreditar numa redução dos tri-
butos federais. Uma tese corrente entre fabricantes e re-
vendedores é que a partir da implantado das fábricas nas
sedes municipais, muitas delas ou quase todas passaram a
uma receita superior ã de diversos Estados, estabelecendo
com outros municípios de São Paulo, por exemplo, uma
diferença comprometedora do equilíbrio financeiro e eco-
nômico.

CRISE DE CRESCIMENTO

Para a maioria, a crise que afeta mesmo a indústrias 
automobilística brasileira é positiva e não negativa, é uma
crise de crescimento. Na área do poder do consumidor, ela
decorre da capacidade de alternativas de escolha que o
comprador desfruta. A experiência da Volkswagen indica
que não mais convém à indústria se concentrar num só
tipo de veículo para manter a posição no mercado.

Num mercado em expansão como o nosso, o melhor é
diversificar. É muito doloroso o ajustamento do setor au-
tomobilístico à política antiinflacionária do Governo. No
entanto, até mesmo para os revendedores, as dificuldades
que o comércio de carros experimenta nos últimos meses ^____*___,_,_^___^. —.-— —-¦-  ,.
não devem ser levadas à conta de outra crise, senão a de q Camaro 70 é oferecido com motores que vão de 140 C 325 H.P.
crescimento; e sem deixar de ser, para o Governo, a
galinha dos ovos de ouro.

A massa de tributos e taxas que pesa sobre nosso au-
tomóvel, em impostos diretos ou indiretos, é superior ã soma
de todos os orçamentos juntos dos Estados do Nordeste. É
a mais elevada do mundo a massa de impostos e taxas que
pesa sobre o automóvel no Brasil. Ela é, em média, de
cerca de 47%, contra a média internacional, que é de 12,5%.

#üâ? lauçamentos
ém GM para 1970

A linha Impala é uma das poucas que ainda fabricam conversíveis

O cupê Caprice 70 teve sua frente redesenhada

A luta no mercado
n o r t e-americano contra
os carros pequenos im-
portados, continua num
ritmo sempre crescente.
Os lançamentos do Ma-
verick da Ford e do Hor-
net da American Motors,
e a expectativa que vera
cercando a próxima apre-
sentação de um novo
carro pequeno, também
produzido pela Ford,
mostram que as fábricas
decidiram aceitar o de-
safio que começou com
a Volkswagen e, agora,
já conta com os veículos
importados do Japão.
Apesar de representar
para o mercado norte-
americano — a febre do
carro pequeno importado
— um baque substancial,
as fábricas continuam a
lançar seus modelos 'já
tradicionais, e que são
aqueles de grande carro-
çarias, possantes moto-
res e muito luxo, além de
aperfeiçoamentos que o*
tornam cada vez mais fá-
ceis de iserem dirigidos,
A divisão Chevrolet dal'General Motors já lançou
seus novos modelos pára
70, que estão sendo apre-
sentados hoje pelo Ca-
demo de Automóveis.

Mmuo cr usa oceano
com motor de Volhsi
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O tcheco Mira Slovak atravessou o Atlântico num
avião equipado eom. motor Volkswagen-1200

A mais recente e fantástica aventura
aérea, com aviões de pequeno porte, acaba
de ser empreendida pelo aviador tcheco Mi-
ra Slovak, que atravessou o Atlântico, de
Nova Iorque a Londres, a bordo de um
avião movido, por um motor de automóvel.
O vôo fêz parte de uma competição pro-
movida pelo jornal londrino Lonãon Eve-
ning News.

Com esse avião, todo de alumínio, mo-
dêlo Foumier RF-4, de fabricação alemfi
Mira Slovak estabeleceu também um nôvt ,
recorde. Foi êle o primeiro piloto a cruzai
o Atlântico no comando do menor e mal-
leve avião a realizar tal façanha. O ser
Espírito de Santa Paula tem o peso deapro-
ximadamente 390 quilos, e ainda por cim-
estava equipado com um motor de autonu
vel, exatamente o mesmo do popular Volks
um motor Standard Volkswagen, de ...
Í200cc e 36 HP, que apenas sofreu adapta
ção. no carburador e .dínamo.

Indagado por um repórter se não con
siderava muito arriscada essa sua viagem.
o aviador de 39 anos respondeu: "Se fôsse
perigosa eu não a teria feito. Foi uma
disputa e tudo correu normalmente. O mais
importante, que era o motor Volkswagen,
funcionou com a precisão de um relógio.
Agora eu vou retirá-lo do avião, cromá-lo
e em seguida colocá-lo em meu escritório
para o admirar como se fosse uma jóia."

Mas o vôo, apesar das considerações
pessoais do piloto, teve momentos difíceis.
Somente no trecho de Frobischer, no Nor-
deste canadense, a Kusuluk, na Groenlân-

dia, êle teve que voar 16O0 quilômetros du-
rante 11 horas seguidas, instalado numa
cabina sem aquecimento, com uma teniipe-
ratura exterior de 25° abaixo de zero. Sô-
bre a Groenlândia foi preciso voar a..
3 700 metros de altitude, para atravessar
uma cadeia de montanhas. De Kusuluk a
Reykjavyk, capital da Islândia, êle levou
mais de 8 horas seguidas de vôo. E além
disso tudo, teve de fazer uma aterrissagem
forçada numa pista particular, perto dc
Glasgow, quando a chuva intensa impedia
a visibilidade.

Voando a uma velocidade média de 110
a 120km/h, e seguindo o roteiro das_ Sete
Ilhas, baia do Labrador, Pólo Ártico,
Groenlândia, Islândia e Escócia, Mira Slo-
vak aterrissou em Londres depois de
175h42m7s de viagem. Proclamado vence-
dor, por ter obtido a melhor perjormance
na competição, recebeu o prêmio de 2 400
dólares, oferecido por aquele jornal, uma
v.ez que o júri foi unânime em afirmar:
'•Tecnicamente esta foi a melhor perfor-
mance para um avião deste tamanho."

Depois de permanecer dois dias em
Londres, como convidado da Volkswagen
Motors Ltd. daquela capital, o célebre avia-
dor naturalizado americano retornou ao
seu lar em Santa Mônica, Califórnia, onde
trabalha como piloto de um Boeing-727.
Enquanto isso, o Espirito de Santa Paula
era enviado à Exposição Aeronáutica dc
Biggin Hill, na Inglaterra, e em seguida à
França, para ser exibido na Mostra Aero-
náutica de Le Bourget.

Scrim mede
resistência
à derrapagem

¦Londres (BNS-JB) — o 1*.
boratório de Pesquisas Rodo
viárias da Grã-Bretanha est^
empregando atualmente un
novo meio "para descobrir quan
do a resistência à derrapageí
das estradas cai a níveis inte
riores ao limite de segurança.

Denominado Scrim |Side\vay
Force Coefficient Routine In
ve.stigation Machlnel. o dispo
sitivo é montado em um cá
minhão-pipà convencional
assume a forma de unia quin
ta roda colo"cada em um ár
guio de 20 graus em relação a
movimento do caminhão. Um
força lateral, que mede a resl!
téncia à derrapagem da estra
da, è gerada em ângulo reto a
plano com outros dados, ta
como as velocidades em que i
medidas foram tomadas. assL'
como informação preestabel»
cida a fim de identificar a cl
trada, tipo de material do le
to, e assim por diante.

As condições dc derrapageí
são induzidas pela água que
aspergida em frente â quini
roda. Uma das grandes vant^
gens do dispositivo é que í
testes, em velocidade de 16 a >
quilômetros, podem ser eíE
citados em condições nortMj
de tráfego e sem necessidade t
precauções espeedais.
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Miussos mostram TU-144 tios aorte*>6imericanos
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A VERTICAL DO FUTURO -
Um dos tipos ds aeronaves
cuja aquisição o comitê
do avaliação da BUA estuda «
o avião Vilol, d» decolagem
vertical, fabricado pela
Hawker Siddeley, baseado no
modelo militar Harrier, qua
recentemente venceu a
grande gincana do Atlântico
Norte. Por enquanto
êste avião está somente na
prancha ds desenho dos
engenheiros, mas deverá voar
em princípios de 1980.
A foto é uma concepção
artística do Vitol, com as
cores da BUA, sobrevoando
Londres logo após ter
decolado verticalmente de um
aeroporto às margens do
Tâmisa, no centro d* Londres.

QUESTÃO DE IMAGINAÇÃO
— Esto desenho divulgado pela
Boeing dá idéia do projeto
cia companhia para a
construção de um helicóptero
equipado com múltiplos rotores
• motores à jato. O
aparelho terá capacidade para
transportar um tanque dotado
de canhão ds 155
milímetros, seu equipamento
completo e a guarníçSo, com
um peso total de 26 toneladas.
O projeto visa substituir
alguns modelos de helicópteros
atualmente em uso nas
operações militares com mais
segurança « rapidci nas
missões. (Foto UPI)

FLAPS
A Boeing já assinou 1S6 contratos ãe venáa ão seu superjato 747. Embora a fábrica não tenha entregueainda nenhum avião, os cinco primeiros aparelhos ãa série já estão em testes e voaram cerca ãe 500 horas.
A última companhia a assinar contrato para compra do Boeing-747 foi a Air índia *** A Aeromex — umdos maiores revendedores ãa Beech Aircraft Corporation — acaba de anunciar a abertura, no México, ãe
mais dois concessionários axttorizaãos para venãa e manutenção ãêstes aviões. Um fica em Guadalajara
e o outro em Meriáa **.» Um DC-8 ãa Ibéria, batizado com o nome ão pintor Velasquez, bateu o recoráe
de velociãaãe na rota Montevidéu—Rio, cumprindo o percurso em lh55m, na velociãaáe ãe cruzeiro ãe
1 092km/h. Tripulação: comanãante Laseca, segun ão piloto Baena, navegador Marques e mecânico Maimon

0 papel da indústria aeronáutica

As exportações têm constituído um Importante esfòr-
ço da Indústria aeronáutica norte-americana, há muitos
anos. Elas aumentaram ano a ano, a ponto de hoje tal In-
dústria gozar a reputação de ser o maior setor manufatu-
reiro de exportação dos.Estados Unidos.

A maior parte das vendns totais têm sido, cada vez
mais, de aviões de uso civil. Do total.das exportações nos
últimos 11 anos, os produtos para uso civil aumentaram de
45 para 62 por cento em 1966, e atingiram 74 por cento
em 1968.

As exportações norte-americanas nesse campo consti-
tuíram mais do 33 -por cento dos equipamentos de trans-
porte exportados em todo o mundo, em 1968.

Foram produzidos nos Estados Unidos 72% dos aviões
de transporte em uso nas linhas aéreas de todo o mundo.
Esses aviões imprimem um impacto nas rotas aéreas de
um mundo em expansão, e também ajudam os paises onde
o transporte terrestre é ou Inadequado ou inexistente.

O transporte aéreo, grande parte do qual é abastecido
pela indústria manuíatureira dos Estados Unidos,' tem in-

747 EM DEZEMBRO ,

A Pan American lançará
os novos jatos Boeing-747,
com capacidade para 362
passageiros, no serviço re-
guiar da companhia, no dia
15 de dezembro próximo, se-
gunido informa o vice-presi-
dente de Marketing da em-
presa, Sr. Norman P- Blake.

O vôo Inaugural será na
linha Nova Iorque—tontos,
prosseguindo até Francfor-
te, dando inicio a um servi-
ço diário dos 747, em ambas
as direções.

Até fins de abril de 1970
a Pan American lançará os
747 para, pelo menos, 15 cl-
dades, operando 154 vôos se-
manais. Outras cidades se-
rão servidas antes de 1 de
maio, o que será anunciado
posteriormente.

A Pan American íol a prl-
meira companhia de aviação
a encomendar os 747 e será
a primeira a colocá-los no
serviço comercial. Dos 33
Boeings-747 que a Pan Ame-
rlcan encomendou, 25 esta-
rão operando até agosto de
1970. Os demais, até junho
de 1971.

O RECORDE DE UM DIA

Um total de 19 182 passa-
gelros transportados" em um
só dia é o nôvo recorde da
Ibéria que, êste ano, já con-
seguiu ultrapassar sucessi-
vas vezes os seus melhores
resultados. O passagei-
r o núm ero 3 milhões
por exemplo, embarcou êste
ano no dia 3 de agosto em
um avião da empresa espa-
nhola, enquanlto o coircs-
pondente do ano passado sò-
mente o fêz a 11 de outu-

centlvado nações e comunidades cujo sistema do vida não
tem conhecido mudanças durante séculos a busca de be-
neficios obtidos por outros países, num longo processo de
desenvolvimento cientifico, técnico, econômico e social.

Em 1968, as principais fábricas dos Estados Unidos in-
formaram que somente as encomendas de aviões comer-
ciais, já agora em operação, foram além de 2.600 milhões
de dólares.

Já no próximo, ano estarão voando, os primeiros jatos
da era do transporte gigante, o DC-rlO e o L-lll. Êste ano,
no dia 15 de dezembro, o'Boeing-747. A disputa é grande
pelas companhias de aviação de todo o mundo, para a
aquisição desses aparelhos.

Um estudo sobre a indústria aeronáutica, feito em
1968, mostrou que as vendas para exportação de aviões co-
merciais a jato, nos próximos 10 anos, excederão a 15 bi-
lhões de dólares, o que significará um aumento de 370%
sobre as vendas do último decênio. É essa atividade que
deu aos Estados Unidos a posição de liderança que esse
país ocupa na indústria aeronáutica mundial.

bro. O aeroporto de Bara-
jas, em Madri, também as-
sinala expressivos números:
nele aterrissam ou decolam
mensalmente cerca de 7 200
aviões — média de 232 por
dia — e pento de 415 mil
passageiros, ou seja, 13 400
a cada 24 horas.

ASSEAC FAZ CINCO ANOS

A Associação dias Exe-
cutivos da Aviação Comer-
ciai (Asseac), uma das mais
atuantes associações de cias-
se da aviação, vai festejar
na próxima sèxtá-fera ó seu
5.° aniversário de fundação,
com uma assembléia espe-
ciai e um jantar festivo no
restaurante Adega de Évo-
ra. Os associados podem
confirmar suas presenças
através do telefone 232-8729
com Murilo Couto.

TU.144 SEM MISTÉRIO

Uma delegação de alto3
funcionários da Pan Ameri-
can, chefiada pelo presiden-
te da empresa, Sr. Najceb
Halaby, constituiu-se no pri-
meiro grupo de especialistas
do Ocidente a examinar
pessoalmente o supersônico
TU-144 no aeroporto Shere-
metyeve, em Moscou. Du-
rante duas horas o grupo,
do qual fazia parte o diretor
de Pesquisas de Vôo da Pan
Am, comandante Scott Pio-
wer, examinou o supe-rsòni-
co por dentro e por fo-

T-a. 
'¦- 

O comandante Fio-
wer, inclusive, foi para a ca-
bina de comando'examinar
os controles e instrumentos
em companhia do piloto da
provas soviético Eduard Ye-
lyan e do Ministro da Indús-
iria, Aeronática, Petr V,:
Dementyev.

Vitória de
Aclicar na
Fórmula Ford !í

Londres (Especial para o
JB) — O piloto brasileiro
Ricardo Achcar venceu do-
mingo, em Mallory Park, a
prova do Campeonato de
Fórmula Ford válida para a
disputa da, Taça Merlin.

Ricardo completou as 10
voltas do percurso no tem-
po de 17m51s com a média
horária de 146,50km.

Luís Pereira Bueno, o ou-
tro brasileiro que integra a
equipe Tergal-Renner-
Shell, entrou em quarto lu-
gar, embora tenha estabele-
cido o melhor tempo da pro-
va, com 52,4s para a vol-
ta, com a média de 149,30
kmjh.

tm-^SÊkat- #1F>, m$* .* li* ** *4jf&Ü
i ^i_Wo&Ê& *¦ SÜ >@vlsãSSII

^iiiBlMsnr-- - rrA u!iÍ_ÍÍfÍl «v9K WÊÈ bÈÈ WÊÊ 3

PJBBMwwf$|i|&&j£ií "^4» ã.'\~.^"!v___^:^i^^v___^^wífíSÊitf\ * í ^fl Bslllli

*-"¦" V- y^SKHSiraaSp^PW ffi-.^I^J^^y . ^^kUWV ^j|wrfgA^^j^lB^^^K^hftjjgg^JQ^^^^j^^^|^^^J^^ * ^____ZÊ__mmmF^^ÇJwmm*L^&^áS—mmml \

^íIIpI^ftl^HP^í^^^K '-^"pjz.7... 7, n
SS^*S|^^^H- l$HKvvÍit»mSHk ^^mÊ7::~ JP-±.•'"*! Br-";"- r-.'<1§MSiiiJMt»».^l^:^sl!k P^Br^SP^¦¦¦¦•• •¦¦¦"¦afft- ¦¦BMllw>l"Bft»^\^llriffl«wwnffi ¦o*#»z*s& mgQT

.777 «K
mêim*~7~7:: .;

Ricardo conquistou mais uma vitória na Europa

penas 73 carros Ma etapa
finai mo Mallye

Agora que as feras do João Saldanha já estão
classificadas para o Mundial de 70, no México, jor-
nalistas e especialistas em corridas de estrada estudam
cuidadosamente o mapa da América do Sul, principalmen-
te a região brasileira compreendida entre os Estados do
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Os melhores e os piores trechos de estradas sul-amcri-
canas estão.sendo examinados para a segunda etapa do
mais longo, difícil e cansativo d'os rallics até hoje realiza-
do em todo o mundo: o Rallyc da Copa do Mundo.

QUEM PROMOVE

Essa corrida — promovida pelo jornal londrino Daily'
Mirror — será disputada num percurso total de 26 mil qui-
lòmetros (16 mil milhas) c terá o apoio da Federação In-
ternacional de Automobilismo c suas filiadas.

Começará cm 19 de abril de 1970, defronte aos portões
do Estádio de Wembley, devendo o vencedor chegar ao Es-
tádio Nacional da cidade do México, no dia da festa de
abertura do Campeonato Mundial de Futebol, 30 dias após
a partida.

BRASIL NO ROTEIRO

Quase 1000 inscrições'foram feitas, mas apenas 120
competidores selecionados. Partindo de Londres, percorre-
rão quase toda a Europa até chegar à Lisboa, final da pri-
meira etapa. Ali somente os 75 primeiros classificados po-

¦ derão embarcar para o Rio de Janeiro, paia, cumprir as
demais etapas..

Do Rio de Janeiro, trafegando cm estradas prèviamcn-
te selecionadas, os participantes passarão por Sáo Paulo,
Paraná, Santa Catarina c Rio Grande do Sul, até Monte-
vidéu, no Uruguai. Lá farão a travessia do rio da Prata em
embarcações, prosseguindo então para o México, cruzando
os Andes, atravessando a América Central via Panamá.

No Brasil os competidores devem enfrentar os mais
diferentes tipos de estradas, de preferência vias secunda-
rias, competindo praticamente no escuro, pois os caminhos
somente serão conhecidos poucos dias antes da grande
largada.

UMA NOVlbADE

O Rallye da Copa do Mundo, idêntico aos disputados
na Europa, será feito em alta velocidade, cabendo ao co-
piloto conhecer todas as características das estradas ou
ruas. Dessas informações depende a tarefa do piloto em
desenvolver a melhor média possível. E como as etapas da
competição são bastante longas, o co-pilôto revezará com
o piloto no volante, não sendo como no Brasil, apenas um
cronometrista ou calculador.

EQUIPES E OLHEIROS

Este rallye que dará ao vencedor um prêmio de 10 mil
libras esterlinas terá os principais fabricantes de automó-
veis do mundo, entre seus participantes.

Como esta competição inclui trechos totalmente des-
conhecidos, muitas equipes já estão enviando seus olheiros
ou co-pilotos para conhecerem as estradas da América do
Sul. E para isso, Gunnar Palm, co-pilôto da equipe Ford,
esteve recentemente no Brasil.

De Paoli, com
Lola T-70,
ver ce no Rio EmGW

Oleo ma pista deixa!
Fazendo uma corrida

tranqüila, Marcelo De Paoü
venceu a Prova Duque de
Caxias pilotando o Lola T-70
que, em três carreiras dispu-
tadas venceu duas. O tem-
po do vencedor foi de
48m48s9/10 para as 30 vol-
tas do percurso, ã média ho-
rário de 123,88km.

O Festival de Marcas que
estava programado não foi
realizado por falta dè con-
correntes e, a prova de es-
treantes só pôde ser efetiva-
da com o agrupamento de
todos os candidatos numa só
competição.

AS PROVAS

Apenas 10 carros se apre-
sentaram para a largada da
Prova Duque de Caxias, que
íoi vencida por Marcelo De
Paoli com o Lola T-70, fican-
do em segundo lugar Sidnei
Cardoso; terceiro José Mo-
rais Neto com o Patinho
Feio: quarto Carlos Erimá
com Mark-I; quinto Mauri-
cio Chulan com Volks-1600;
sexto Bob Sharp com protó-
tipo DKW; sétimo Fernandr
Lima com Volks-1600; oita-
vo Lair Carvalho com Alfr
GTA e nono Petrônio Afon-
so com DKW.

A prova de estreantes to-
ve como vencedor Jorge Bo-
telho com Volks-1 300, fican-
do lvã Tavares em segundo
ram DKW e Rolf Hatje em
terceiro com Corcel.

Brands Hatch, Inglaterra (AP-JB)— O volante brasileiro Emerson Fitti-
paldi, em um Ford Lotus, conquistou
o terceiro lugar na corrida internado-
nal da Fórmula-3, que foi ganha porReine Wisell da Suécia, com um Ford
Chevron.

Fittipaldi passou á série final de-
pois de ganhar a segunda série com o
tempo de 24m3,8s, à. média de 156,27
quilômetros por hora.

A corrida final de 30 voltas, no cir-
cuito, foi emocionante e o primeiro
posto foi trocado üma dezena de vezes

em uma tenaz luta entre o ganhador,Wisell, o australiano Tim Schenken,
que cl.egou em segundo com um Ford
Brabham, e o brasileiro Fittipaldi.

O brasileiro parecia o mais seguro
vencedor até a vigésima volta, mas teve
um gesto cavalheiresco com seus rivais
circunstanciais que lhe custou o tri-
unfo. Fittipaldi advertiu os veículos
que o seguiam de uma perigosa man-
cha de óleo. Ia na ponta quando pati-nou no óleo e foi desviado do circuito,
perdendo nove segundos enquanto dei-
xava passar Wisell e Schenken.

Radlofoto AP.JB
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Fórmula. Ve Emerson Fittipaldi quanão vencia a segunãa série da prova de Branâs Hatch

corre sábado
no aterro

Opa Ia wmãeeu em Minas
Uma prova para carros

Fórmula Vê será realizada
na pista do aterro do Fia-
mengo, sábado, dia 6, em ho-
menagem à Semana da Pá-
tri a.

A prova, cuja largada está
prevista para as 16 horas,
será disputada em 50 voltas
e reunirá os mais destacados
pilotos cariocas da catego-
ria. »

No mesmo dia e à mesma
hora, haverá uma corrida de
Karts na Quinta da Boa
Vista.

Belo Horizo7ite (Sucursal) — Toninho
da Mata, pilotando um Opala-3 800 e com
a média horária de 93,5km, venceu na ma-
nhã de domingo, na pista externa do Está-
dio Minas Gerais, a prova de velocidade —
Cem Milhas de Independência — que pecou
pela falta de segurança. Houve três aci-
dentes, nos quais nove pessoas saíram fe-
ridas.

A prova íoi assistida por 50 mil pessoas
c teve momentos de pânico, quando o In-
terlagos n.° 69 atropelou João Bosco Sca-
bra Silva de 14 anos, que atravessava a pis-
ta e foi internado no Hospital Sara Kubi-
tschek em estado grave. Mais dois aciden-
tes com os Alias 65 e 223 feriram outras
oito pessoas.

O mineiro Toninho da Mata, de 26 anos,
que. já é considerado um veterano, conse-
guiu a melhor média horária com 93,5km,
no percurso de 66 voltas na pista de 3 182
metros, perdendo apenas a melhor volta do
percurso para Marcelo Campos, que, pilo-
tando um Puma GT, conseguiu o tempo
de 1'31". Toninho da Mata ficou com o tem-
po de l'31"l/4.

A classificação final ficou assim: 1.°
lugar, Toninho da Mata com um Opala-
;; SOO. 66 voltas: 2.°, Martins Jarjour com.
um Alfa GTA, 65 voltas: 3.°, Ronaldo Fer-
reira com um Opala-3 800. 64 voltas; 4.°,
Alex Ribeiro com um protótipo Volks, 63
voltas, e em 5.°, Antônio Martins Filho com
um protptipo Elgar, 62 voltas.
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Turismo

ROTA DE LINDBERGH' V0.

Trinta e oito anos depois de Charles e Anne Lindbergh
terem realizado o vôo Nova Iorque—Tóquio, celebrado em'
sou livro Norte para o Oriente, a comipanhla para a qual
cies estudaram a rota — a Pan American —• começará a
realizá-lo. O atraso de mais de três décadas entre o vôo
de inspeção e os vôos regulares terminou na última se-
gunda-feira quando a Pan Am utilizou os direitos con-
cedidos pelo Governo para voar Nova Iorque—Tóquio pe-
lo caminho mais curto — o Grande Círculo sobre o Norte
do Canadá, Alasca, mar de Bhering e Pacifico Norte. A
viagem feita peto casal Lindbergh durou 55 dias, enquan-
to os jatos agora cobrem o percurso em 15h30m, ou seja,
cinco horas menos que a rota até então utilizada da costa
Oeste e Havai.

BRASIL NA EXPO-70

Já foi iniciada a construção do pavilhão do Brasil para
a Exipo-70, em Osaka, que ficará localizado nas colinas
de Senri e terá 4 002 metros-quadrados nos quais o arqui-
teto responsável pelo projeto vencedor — concorreram 83 —
procurará demonstrar o progresso e a imensidão do país.
Uma parte da mostra brasileira será feita num salão sub-
tcrrãneo e terá como tema Ritmo, descrevendo a harmoniosa
coexistência de diferentes grupos étnicos no Brasil e como
êlcs ajudaram a construir a tradição e a história do país.

ESPANHA PASSA OS 20

De acordo com Informação do Ministro do Turismo da
Espanha, Manuel Fraga Irinibarne, o número de turistas
que a Espanha receberá êste ano ultrapassará a casa dos 21
milhões, sup e ran d o a maxca dos 19 184 000 visitantes do
ano passado, cifra que era considerada um recorde quase
impossível de ser superado. De janeiro a julho dêste ano,
segundo as estatísticas oficiais, o número de turistas que
chegou à Espanha foi superior em 12% ao de idêntico perto-
do no ano passado. Em 1951, a Espanha recebia apenas
1250 000 visitantes e êste ano deverá faturar 1 bilhão e 400
milhões de dólares com os turistas.

I Editor dt Turismo do JB

VISITA EM MASSA

Mais de 3 500 representantes de vendas da Fedders
Corporation, dos Estados Unidos, visitarão o Rio de Ja-
neiro durante os próximos três meses, numa das maiores
movimentações de turismo em grupo já recebidas no Estado
da Guanabara. A partir' do próximo dia 8, e no decorrer
dos próximos três meses, os grupos da Fedders chegarão
ao Galeão em 21 aviões para uma semana de sol e di-
versões. O turismo receptivo dos grupos foi entregue à
Brasil Safar! Tours e a hospedagem será efetuada nos
hotéis Excelsior, Copacabana e Leme Palace.

ATRAÇÃO FLUTUANTE .

O navio Mocanguê, atracado Junto ao Pavilhão de Ex-
posições do Estado do Rio, é uma das maiores atrações da
II Expo-RJ inaugurada esta semana pelo Governador Jc-
remias Fontes. O material exibido a bordo do navio tem
o objetivo de demonstrar a importância do mar no de-
senvolvimento sócio-cconômico do Brasil, inclusive com a
exibição de slides relacionados com a navegação, astrono-
mia e os peixes, numa iniciativa da Femar — Fundação
de Estudos do Mai\ Outra atração a bordo do Mocanguê
são dois restaurantes: o Nicteroy, sofisticado, com cozi-
nha internacional e o Niterói, mais popular e moderno.

O TURISTA AMERICANO

De acordo com estatísticas do Departamento dc Co-
mércio dos Estados Unidos, 3,9 milhões de turistas norte-
americanos gastaram 1,5 bilhão de dólares no exterior
durante o ano passado, dos quais 412 milhões nas Antilhas
e Américas Central e do Sul, mais 13% do que no ano an-
terior. Dos 3,9 milhões de turistas, 3,7 milhões preferiram
o transporte aéreo. Em compensação, os Estados Unidos
receberam 1,8 milhão de visitàaiites que lá gastaram cerca
de 640 milhões de dólares. Do total, 33 099 foram turistas
brasileiros.

ESCALA
Apesar da situação poli-

tica na Tcheco-Eslováquia,
inaugura-se no próximo sá-
bado a XI Feira Internacio-
nal de Brno, com a partici-
pação de técnicos e cientis-
tas de dezenas de países. **
A cidade de Reno, em Ne-
vada, conhecida pelo jogo e
pelo divórcio, vem pro-

curando agora divulgar uma
nova imagem, a de local tu-
rístico para toda a familia.** O hábito da carona, co-
nhecido como auto-stop na
Europa, onde é muito popu-
lar, proporcionará êste ano
a 200 mil jovens franceses
a oportunidade de fazer
viagens sem despesas. Uma

pesquisa demonstrou que,
em geral, são profissionais
acostumados ao contato di-
reto com o público — medi-
cos, jornalistas, comercian-
tes, etc... — os que acei-
tam dar caronas. *.* O aeru-
porto Santos Dumont pas-
sara a contar brevemente
com um american-bar, o

Satélite, com ar refrigera-
do e isolamento acústico.
** Confirmada para o pe-
ríodo de 8 a 12 de outubro
em Dallas, Texas, a reali-
zação da Exposição Pan-
Americana de Gado, uma
das maiores realizações do
gênero em todo o mundo.

¦
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NAVIOS QUE VÃO SAIR

São as seguinte* ts «aidas d» nafio,. rumo à Europa
previstas até 31-12-1969:

Eugênio C (7-9), Cabo San Roque (12-9), Giulio Cesare
(14-9), Augustus (4-10), Enrico C (11-10), Pasteur (14-10),
Eugênio C (16-10), Cabo San Vicente (17-10), Giulio Cesare
(25-10), Flávia (7-11), Eugênio C (12-11), Augustus (15-11),
Enrico C (26-11), Pasteur (2-12), Cabo San Vicente (3-12),
Giulio Cesare (6-12), Eugênio C (9-12), ylttfiius.us e Enrico
C (31-12). <

O PREÇO DOS ÔNIBUS

As passagens de ônibus da Estação Rodoviária Nôvo
Uio para as principais cidades turísticas do pais custam:

Angra dos Reis (NC__ 5,65), Aparecida do Norte (NCr$
7,31), Arcozelo (NCr$ 3,91), Belo Horizonte (NCr$ 14,08),
Brasília (NCrS 35,85), Cabo Frio (NCr$ 6,06), Cambuquira
(NCr$ 9,65), Caxambu (NCr$ 7,87), Curitiba (NCr$ 50,42),
Florianópolis (NCr$ 35,62), Fortaleza (NCr$ 86,59), Ita-
curuçá (NCr$ 2,88), Itatiaia (NCr$ 5,25), Lambari (NCr$
10,21), Miguel Pereira (NCr$ 3,51), Petrópolis (NCr$ 1,97),
Poços de Caldas (NCr$ 15,25), Recife (NCr$ 75,59), Resen-
de'(NCr$ 4,90), Salvador (NCrS 49,58), São João dei Rei
(NCr$ 11,03), São Lourenço (NCr$ 7,75), São Paulo (NCr$
12,96), Teresópolis (NCr$ 2,85), Vassouras (NCr$ 3,53).

TUDO SOBRE O AVIÃO

Horários, preços e reserva» de lugares nos aviões podem
ser obtidos nos seguintes telefones: Aerolineas Argentinas
(242-5123); Aerolineas Peruanas (222-9816); Air France

(231-4100); Alitalia (243-9778); Braniff (232-2255); Cruzei-
ro do Sul (222-5010); Ibéria (252-8006); KLM (232-6675);
Lufthansa (231-3985); Pan American ;252-8070); Para-
ense (242-4933); Pluna (242-5793); Sadia (252-7073); SAS
(242-1704); South African (242-1780); Swissair (223-1950);
TAP (232-0477); Varig (252-6080) c VASP (231-3825) .

CORCOVADO & PÃO DE AÇÚCAR

Preços das passagens do trenzinho para o Corcovado.
Alto do Corcovado NCr$ 2,50
Paineiras NCr$ 2,00
Silvestre NCr$ 0,60
Terceira parada NCr$ 0,16
Segunda parada NGr$ 0,10

Para o Alto do Corcovado c Paineiras as crianças dc 3
a 8 anos pagam metade da passagem.

Os bondinhos do Pão de Açúcar sobem ou descem a ca-
da 30 minutos, entre 8h c 22h30m, ao preço dc NCr$ 4,00
até o morro rio Pão de Açúcar c NCr$ 3,00 somente até a
Urca. Em ambos os preços já está incluída a volta.

COMO ESTÁ O CRUZEIRO

Dólar (Estados Unidos) NCr$ 4.10
Libra (Inglaterra) NCr$ 9,73
Franco (França) NCrS 0,32
Franco (Suiça) NCr$ 0,91
Escudo (Portugal) NCr$ 0,14
Peso (Argentina) NCrí 0,012
Marco (Alemanha) NCrS 1,02
Dólar (Canadá) NCr$ 3,30
Lira (Itália) NCr$ 0,006
Franco (Bélgica) .. NCr$ 0,31
Coroa (Suécia) NCr$ 0,78
Coroa (Dinamarca) NCr$ 0,54
Florim (Holanda) .-• NCrS 1,12
Peseta (Espanha) NCr$ 0,05

^mm^tflándití mal-* *adtki
;/ O gênio de Walt Disney, corporifiçado na sua fabulosa

Disneylândia, não poderia deixar de explorar um vasto •
importante capitulo da fantasia: o fantasmagórico.

Assim é que a mansão mal-assombrada, em fase atual
de acabamento, deverá estar aberta ao público antes do
íim do ano.

A mansão abrigará os mais alegres tipos de assombra-
ções de todo o mundo e encontra-se atualmente, no estádio
de fantasmação, ou seja, a instalação de seus moradores,
os bonecos animados.

. ' A idéia não é nova. O planejamento foi iniciado há 10
anos por Walt Disney e sua equipe. Mas uma boa parte do
tempo foi consumida na pesquisa de casarões e castelos
considerados mal-assombrados, acontecimentos sobrenatu-
rais e literatura do gênero. Os realizadores do projeto pre-
tendem criar uma atmosfera apropriada que possa provo-
car calafrios nos mais céticos.

As primeiras materializações já se verificaram nos des-
vãos sombrios da grande casa, através do audio-animatro-
nics, um sistema' desenvolvido por Disney e que permite
efeitos de animação tridimensional e som, mediante pro-
cessos eletrônicos. Estão sendo usadas, também, outras
técnicas de ilusionismo ainda inéditas.

Novecentos e noventa e nove residentes, entre espíritos
inquietos, duendes, zumbis e criaturas de além-túmule,
aparecerão e desaparecerão, muito ã vontade, pelos vastos
salões, enquanto rangem portas e figuras transmutam-se.
Móveis flutuarão no ar, atravessando paredes fluídicas.

Para acompanhar os visitantes há o mordomo .antas-
ma, uma amistosa alma-penada, cicerone do divertidamen-
te sombrio labirinto de salas esfumaçadas e jardins envol-
tos em neblina.

No gélido salão de bailes, à meia-noite, uma orquestra
espectral acompanhará os macabros pares bailando no ar.
No cemitério — não poderia .faltar um — cantores deixarão
seus túmulos para oferecer recitas imorredouras... Duran-
te o passeio será sempre ouvido o refrão, "Nunca mais...",
partido de um ponto indefinido e inspirado no corvo de
Allan Poe.

Para os mais ousados, os que não temem uma antevl-
lão do além-.túmulo, madame Leota realizará sessões com
cua bola de cristal.

Assim esta u Expo-70
Osalta, Japão — Modernas estruturas do aço estão

substituindo os bosques de bambu nas colinas de Senri,
ao Norte de Osaka, local da Exposição Mundial de 1970,
a Expo-70.

Pás e máquinas removem e deslocam o barro de Sen-
ri, onde há dois anos os camponeses da aldeia de
Yamada cortavam bambu para as bandejas dc almoço
japonesas.

Quando os preparativos se tornarem mais intensos,
10 mil.homens trabalharão na área de 815 acres, constru-
indo mais de 100 pavilhões, 74 dos quais destinados a pai-
ses estrangeiros.

A Expo-70 será a primeira exposição mundial a se
realizar no Oriente. Tóquio havia sido escolhida para a
exposição de 1940, mas a guerra obrigou seu cancelamento.
O TEMA

O tema da exposição dc Osaka, que se realizará entre
15 de março e-13 de setembro do próximo ano, será Pro-
gresso e Harmonia para o Homem. Cada pavilhão, segun-
do se espera, deverá refletir algum aspecto do progresso
e da compreensão internacionais.

A área central da exposição e que conduzirá a outros
pavilhões, mede 136 576 metros quadrados e será coberta
por um telhado de aço e vidro pesando 4 800 toneladas;
O telhado será suportado por piiastras de aço em seus qua-
tro cantos.

O levantamento do telhado transparente e pré-íabri-
cado teve início em 1.° de junho- Trinta dias depois estava
suspenso 12,99 metros por' poderosos macacos importados
dos Estados Unidos. Ao final da construção, atingirá a al-
tura de 38,53m.

Através e por cima do telhado haverá a Torre do Sol.
Em torno da torre, ilustrações sóbre como o Universo se
formou.

De outras parles do Universo pode vir uma'das
mais importantes atrações para os 50 milhões de visitan-
tes que as autoridades esperam entreter.

Funcionários afirmaram que os Governos, tanto dos
Estados Unidos, quanto da União Soviética, concordaram
cm exibir amostras da superfície lunar.
OS NÚMEROS

A Expo-70 tem uma equipe de 650 funcionários per-
manentes operando um orçamento equivalente a um bi-
lhão de cruzeiros novos. A equipe, segundo se espera, de-
verá dobrar no próximo ano, com a contratação de recep-
cionistas, intérpretes, guias e guardas de segurança. Além
disso, 20 médicos, dois dentistas, dois farmacêuticos e 22
enfermeiras entrarão em serviço.

Além dos investimentos feitos pelos países estrangei-
ros e firmas particulares na construção dos pavilhões, o
Governo federal e o município de Osaka empenharam uma
verba de NCrg 7,6 bilhões para construção de estradai,
linhas férreas, sistemas de drenagem, fornecimento de
energia, área de estacionamento e toalctcs.

Os dirigentes estimaram, anteriormente, que a Expo-
70 atrairia cerca de 30 milhões de pessoas. Mas devido,
cm grande parte, à repercussão local às atividades promo-
cionais, o número foi revisto em junho para 50 milhões.

A nova estimativa' pode forçar os encarregados pelo
planejamento sanitário a rever seus planos, segundo al-
guns dirigentes. Os planos atuais prevêem 70 locais de des-
canso e 1590 toaletcs, 8.0 para os homens e 750 para
senhoras.
OS PARTICIPANTES

A União Soviética, os Estados Unidos e a Alemanha
Ocidental terão os maiores pavilhões. O custo do pavilhão
russo, segundo anunciado, será de NCrS 80 milhões, o
dobro do americano. O investimento alemão será de NCr$
30 milhões.

¦ Entre os participantes estarão as Nações Unidas, o
Banco Asiático de Desenvolvimento, Organização para o De-
senvolvimento Econômico, as províncias canadenses de
Quebec, Colúmbia Britânica e Ontário, a cidade de São
Francisco c o Estado norte-americano do Havaí.

A Igreja Católica Romana e Igrejas Protestantes er-
gucrão seus pavilhões em terra budista.

A atmosfera será completada com diversos ruidos: úi-
yo de cães, arrastar de correntes, chocalhar de esqueletos, e
todos os demais sons que acompanham os fantasmas.
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HITOSHI SATO, da UPI
São Francisco, cidade irmã de Osaka, construirá seu

pavilhão na Expoland, centro de recreação infantil. Qua-tro carros teleféricos com motores a gás transportarão os
visitantes em torno da área de diversão que inclui mon-
tanhas-russas.

O pavilhão de Hong-Kong terá 13 juncos de velas em
forma de asa de morcego no topo do prédio, sendo que o
mastro mais elevado estará a 106 metros do solo. Um lago
separará o local da mostra de um restaurante típico. '

A mostra dos Estados Unidos terá as últimas conquis-
tas espaciais e. ilustrações sóbre o crescimento da Amé-
rica.

O pavilhão canadense será denominado de Palácio dos
Espelhos com seus quatros muros cm ângulo para o inte-
rior. Os muros serão guarnecidos de espelhos que refleti-
rão as mudanças do céu.

O tema do pavilhão da União Soviética será O Homem
cm Harmonia com a Natureza.

Os pavilhões da Coréia do Sul e da China Nacionalista
estarão localizados um junto ao outro, bem do lado opôs-
to da rua onde se situa a área símbolo.

Diversas nações sul-americanas se agruparam e esta-
rão na Praça Latino Americana. As áreas são delimitadas
por grupamentos africanos e escandinavos.

DIVERSÕES

A maior parte das diversões se realizará na Praça do
Festival que pode receber até 18 mil pessoas. Cada nação
participante terá seu próprio dia de programa nacional
na Praça. Um dos programas inclui o desfile" de 20 ele-
fantes tailandese.s.

Ed Sullivan, conhecido mestre de cerimônia da tele-
visão americana, e o cantor Frank Sinatra se exibirão no
teatro da Expo-70.

Para os amantes da arte, um museu de belas-artes
exibirão mais de '750' trabalhos artísticos de todo o mundo,
muitos dos quais, verdadeiros tesouros nacionais.

A uma hora dc trem do local da Expo-70 haverá 4
mil hotéis de estilo Ocidental com um total de 10 674
quartos e 18 063 camas. Dirigentes da feira afirmam ter
solicitado aos proprietários de hotéis que reservassem, pe-
lo menos, 70 por cento de seus aposentos para os visitan-
tes do exterior.

Os que não se incomodam em dormir em chão acol-
choado podem encontrar alojamento nos ryokans (hotéis
Japoneses). Além disso, os responsáveis pela exposição es-
tão conseguindo alojamentos em residências particulares.

Até 1.° de julho, havia 500 lares japoneses desejando
acomodar visitantes estrangeiros a NCr$ 28,00 por dia in-
cluído o café da manhã.

O transporte entre Osaka e o local da exposição po-
dera ser feito de trem ou rodovia. Três estacionamentos
acomodarão 25 mil carros. Uma rodovia de mão dupla
correrá ao longo de uma nova linha ferroviária que con-
liuzirá os visitantes até próximo à área símbolo. A distân-
cia entre a estação de Osaka e o Iccal da feira é de 8.6
km.

A ferrovia estará ligada ao sistema dè metrô da ci-
dade de Osaka O transporte dentro da exposição será fei-
to através de monotrilhos, esteira rolante elevada, e 100
carros movidos a energia elétrica com a velocidade máxi-
ma de 6 quilômetros por hora.

Para os pés cansados, haverá sete áreas verdes, pra-
ças que terão os nomes dos dias da semana. Os diversos
restaurantes poderão atender 25 mil pessoas de cada vez.

Cada pavilhão terá suas próprias recepcionistas e
guias. Além disso, haverá 55 guias oficiais e 150 recepcio-
nistas-intérpretes.

Os intérpretes falarão inglês, francês, espanhol, ale-
mão, russo, chinês, italiano, português, coreano, árabe,
indonésio, binnanès, tailandès, hindu, hebraico, persa,
singalês e servo.

O país anfitrião terá -asei pavilhão em forma de flor
de cerejeira, o símbolo oficial da exposição.

O Japão construirá um grande jardim japonês refle-
tindo três épocas da história japonesa: o periodo Heian
(794 a 1102), o principio do século 20 e a segunda metade
do século 20.

A mais moderna, técnica é colocada a serviço âo horror

Aqui já foi a
capital dos
EUA

Sede cio Governo do Es-
tado de Maryland, Anápo-
lis tornou-se, circunstan-
cialmente, de 1783 a 1784, a
capital dos Estados Unidos.
Seu Palácio de Governo
ainda abrigou, em épocas
mais remotas, a sede do
primitivo Governo da Co-
lônia.

Isto já seria suficiente
para tornar a cidade digna
de ser visitada- Entretanto
muitos julgam que sua im-
portância deve-se única-
mente ao fato de estar ali
instalada a Academia Naval
Americana, a qual forma
oficiais da Marinha dos
EUA, desde 1845, o que en-
riquece o elenco de suas tra-
dições.

Emoldurada por imensa
baía repleta de embarca-
ções a vela e a motor, em
diversidade de cores' e es-
•tilos, Anápolis impressiona
por suave beleza. Ê visitada
anualmente por cerca de
150 mil americanos, que
além de usufruírem de seu
encanto paisagístico, reme-
moram ali gloriosos e sig-
nificativos episódios da his-
tória do pais, vividos no in-
terior de seu Palácio do Go-
vêrno, construído em 1772,
uma das suas principais
atrações turísticas.

As salas, com o imutável
silêncio e a presença de me-
sas, cadeiras e demais ob-
jetos, falam dos fatos e per-
sonagens da história de
uma grande democracia. Lá
processou-se a solenidade de
reconhecimento pela In-
glaterra daj Independência
dos Estados Unidos; teve
início também lá a obra de
soerguimento, após a Guer-
ra de Libertação.

O Palácio fica exposto à
visitação pública das 9h às
17h, diariamente, exceto na
época das festividades na-
talinas. Os visitantes dis-
põem de guias turísticos ca-
pacitados, que, gratuita-'
mente, orientam-nos em to-
dos os sentidos.

roveíte
melhor os

seus dólares!
Da Espanha, Inglaterra, França,

Itália, Alemanha, EUA e Chile *
telefone para o Brasil "a cobrar"

-Via Satélite-
e pague depois em cruzeiros!

As ligações "a cobrar" são pagas em cruzeiros, na conta do tele-
fone chamado, no Brasil. Quando em viagem a qualquer desses
países, dê notícias. Tranqüilize a família, informando-a do seu
itinerário. E não perca o contato com seus negócios. Tudo de viva
voz, sem preocupações com o dinheiro contado e sem gastar
moeda estrangeira.
Peça "a cobrar" Via Satélite. E aproveite melhor os seus dólares !

Sm 0 satélite é seu. Use-o!
EMPRESA BRASILEIRA

OE TELECOMUNICAÇÕES EMBRATEL
Vinculada ao Ministério das Comunicações

" Aguarde informações sobre os convênios que a EMBRATEL está realizando,
a fim de estender o serviço "a cobrar" a inúmeros outros paises. i
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A. maior
festa do
Brasil
RIBAMAR FONSECA

Correspondente do JB *m Belém

No segundo domingo dc outubro, quase 1 milhão dc pessoas de

todos os Estados do Brasil se concentram em Belém para tomar parte

na procissão do Círio de Nazaré, cujas lestas se prolongam durante 15

dias e nas quais não faltara os pagadores de promessas, o arraial, as

lendas e muita alegria misturada com a devoção a Nossa Senhora de

Nazaré.

0 paraense passa praticamente o ano inteiro economizando para

gastar nas duas semanas da Festa dc Nazaré c os romeiros chegam a

Belém através dos mais variados meios de transporte, inclusive canoas

procedentes dos mais distantes pontos da Amazônia.

0 pileque se tornou de lal maneira comum no dia do Círio que

está praticamente oficializado: o Governo do Pará e a municipalidade

de Belém, através dc- portarias, concedem ponto facultativo na uumliã

das segundas-feiras após o domingo dc festa para dar a cada um a opor-

Umidade cie curar a sua ressaca.

As empresas privadas também reconheceram a importância do Cí-

rio c, por isso, no segundo domingo dc outubro a mesa é farta cin Be-

lem. Quem nãp é funcionário público, recebe na sua empresa unia gra-

tüieação especial, balizada dc ciriana, que permite um almoço onde

está presente, sempre, o pato no tucupi engordado com meses de ante-

cedência ou ofertado pelos amigos, porque cm Belém a festa do Círio

chega a ser mais importante do que a do Natal.

A procissão ão Círio de Nazaré ocupa completamente as ruas ãe Belém,

A LENDA
Conta, uma lenda, conhecida de todos os pa-

raenses, que a pequenina imagem da Virgem de
Nazaré talhada em madeira, de 33 centímetros
de altura, foi encontrada na mata, pelo caçador
.Plácido, em 1700. Embora haja discordância de
alguns historiadores com relação às circunstân-
cias do achado e o cenário, todos, porém, são
unânimes em afirmar que o local é o mesmo on-
de foi erguida a Basílica de Nazaré, em Belém.

Para Artur Viana, o caçador achou a ima-
gem da Virgem num nicho natural cft pedras co-
bertas de trepadeiras. Ela brilhava no momento
em que foi avistada pelo caçador. Outros auto-
res, porém, dizem que a Santa foi encontrada
perto de um igarapé, ao pé de um taperebazeiro,
motivo pelo qual durante certo tempo foi con-
fundida com Nossa Senhora do Taperebazeiro,
que é venerada em Portugal.

A lenda sobre o início do culto à Virgem de
Nazaré também é contraditória. Para alguns,
Plácido levou a imagem para a sua choupana,
onde passou a rezar eontritamente. Seu achado,
porém, chegou ao conhecimento de outras pes-
soas, que passaram a lhe fazer companhia, na
adoração à Santa, a fim de também merecerem
suas graças. Surgiram as notícias de milagres,
que correram de boca em boca, chegando a luga-
res distantes. De tôda parte, então, começaram
a chegar devotos, que vinham adorar a Santa em
busca de milagres, e a choupana de Plácido fi-
cou pequena para abrigar tanta gente. Era o
início do culto.

O padre Dubois, porém, conta que Plácido,
ao levar a imagem para sua choupana, teria im-
provisado um santuário, de meriti e palha, para
abrigá-la. No dia seguinte, entretanto, a Santa
havia desaparecido, e o caçador inutilmente a
procurara por tôda parte. Depois jle muito pro-
curar, lembrou-se da floresta e foi até o nicho
natural onde a havia encontrado. Para surprè-
sa sua, a pequenina imagem lá estava e Plácido
considerou o fato como o primeiro milagre da
Virgem. Devolveu-a inúmeras outras vezes ao
santuário- improvisado em sua choupana e porigual número de vezes ela desaparecia e reapa-
recia na floresta, no lugar onde fora achada.
Diante disso, o caçador resolveu construir ali
mesmo um santuário improvisado que, dois sé-
culos depois, se transformaria na imponente ba-
silica de Nossa Senhora de Nazaré.

O desaparecimento e reaparecimento da
imagem é simbolizado, nas festividades em hon-
ra da Santa, pela trasladação, quando a peque-
nina imagem é transportada, em procissão, do
nicho do Colégio Gentil Bitencourt para a Cate-
ciral, de onde volta no dia seguinte para a basí-
lica, na grande procissão que leva o nome do Ci-
rio de Nazaré.

A BASÍLICA

O pagador áe promessas é presença obrigatória nos. festejos

A basílica de Nossa Senhora de Nazaré, se-
gundo o padre Dubois, foi construída graças à
tenacidade do padre Luís Zoia, visitador dos
Barnabitas no Brasil, que chegou ao Pará em
1908. Antes, o vigário de Nazaré, Francisco Ri-
chard, já havia, num regime de economia, con-
seguido juntar 80 contos para a construção
da igreja, que, em principio, foi vetada pela
Câmara Municipal.

A pedra fundamental foi lançada no mes-
mo lugar onde o caçador Plácido achou a ima-
gem da Virgem de Nazaré, a 24 de outubro de
1909, pelo então Arcebispo D. Santino Couti,-
nho, com a presença do Governador Augusto
Montenégro e do intendente Antônio Lemos.
Embora, de iníci-o, tenha sido cogitada uma
planta de engenheiro italiano, o traçado da
basílica foi feito pelo padre Luís Zoia,'que to-
mou como modelo a basílica de São Pedro.

Em 1916, a cripta, as paredes, o telhado e
uma torre já estavam concluídas e, graças a
Don Afonso di Giorgio vieram os vitrais," for-
ros, mosaicos, estátuas, altares, estucamentos,
portas de bronze e outros adornos. E também
graças a Dom Afonso é que a igreja de Naza-
ré foi elevada à categoria de basílica, através
de decreto, em 1923, do Papa Pio XI.

Metade da basílica está assentada sobre
uma cripta elevada, não só para protegê-la con-
tra a umidade como para dar-lhe maior impo-
nência. A cripta mede 30 metros por 23 e é ro-
deada por um canal e por uma segunda parede.As abóbadas, de tijolos de cimento, firmam-se
cm pilares de pedra. A descida é feita em duas
escadas de mármore, com corrimão do mesmo
material. As linhas arquitetônicas da basílica
obedecem ao estilo romano, bem como a decora-
cão interna e externa. O templo mede 62 metros
de comprimento por 24 de largura e 20 de ai-
tura, elevando-se as duas torres a 48 metros.

No timpano, em mosaico, na fachada da
basílica está pintada a apoteose de Nossa Se-
nhora de Nazaré, em cenário amazônico, ten-
do o Amazonas dominado pelo vulto da Vir-
gem. O detalhe interessante é que, ao lado das
florestas, índios, mestiços, negros, jesuítas e
franciscanos, estão Castelo Branco, fundador de
Belém, fidalgos lusitanos que contribuíram pa-ra a construção da basílica, dom Bartolomeu
do Pilar, o primeiro bispo, um barnabita, o go-vérnador e prefeito da época da inauguração.
Em baixo estão os brasões de Portugal, Brasil,
Pará e Belém, que foram feitos pela firma Gia-
nese, de Veneza.

Em cada lado da fachada ergue-se uma
torre, cm cuja primeira seção encontram-se
os relógios. Na segunda seção, uma cúpula, sus-tentada por seis colunas, é o abrigo dos sinos,
que sãto nove, ao todo. Na torre da direita ficao sino maior, pesando mais de duas toneladasc tendo 1.80 metros de diâmetro. Os outros oitosinos estão na torre da esquerda. Foram feitos
pela firma Próspero Barigozzi, de Milão, e custa-ram 150 contos.

As portas de bronze da basílica foram fei-
tas em 1953, pela firma Metalúrgica Abramo
Eberle, de Caxias do Sul. (São trabalhadas em
bronze platinado, com relevos de até sete cen-
tímetros, painéis e medalhões sobre invocações
da ladainha de Nossa Senhora de Nazaré. Cada
uma pesa 5 655 quilos, tem cinco metros de ai-
tura, 2,53 metros de largura e .25 centímetros
de espessura. Devido às suas proporções, movi-
mentam-se, sobre um sistema de rolamentos do
esferas, o que permite serem impelidas sem'qualquer esforço.

A PROCISSÃO
O Círio de Nazaré — a grande procissão quese transformou num dos maiores espetáculos de

fé dos nossos tempos — nasceu do entusiasmo de
um fidalgo, D. Francisco de Sousa Coutinho, que,impressionado com as histórias de milagres e ro-
marias à choupana do caçador Plácido, já en-
tão falecido, ficou também devoto da Virgem c,
ao assumir o cargo de Governador do Pará, cm
1790, tomou providências para que maiores ho-
menagens fossem rendidas à Santa.

Em 1793, D. Francisco de Sousa Coutinho
deu ordens para que se inaugurasse, no Largo de
Nazaré, uma grande feira de produtos agrícolas
e industriais do Estado. Sem esquecer a partereligiosa, or.denou que se fizesse também uma
grande romaria para acompanhar a Santa, queseria trasladada para o Palácio do Governo e
depois voltaria para sua ennida. E no dia 8 de
setembro de 1793, era realizado o primeiro Círio
de Nossa Senhora de Nazaré.

Artur Viana descreve assim o primeiro Círio
de Nazaré: "A imagem da Santa era carregada
pelo Bispo, que ia num carro de bois- Na frente
e no couce marchava tôda a tropa da cidade, os
esquadrões de cavalaria em primeiro lugar, os
batalhões de infantaria depois e, atrás, as bate-
rias de artilharia. Adiante do carro da Santa se-
guia uma fila de seges, palanquins e serpentinas,
com senhoras, e duas linhas de cavalheiros tra-
jando vestes de gala. A turba cercava o carro
e, logo após este, destacava-se o Governador e
os membros das suas casas civil e militar, em
primeiro uniforme e cavalgando bons cavalos."Desde que foi realizada pela primeira vez, a
procissão do Cirio de Nazaré, tem sofrido váriasmodificações. Em 1826 surgiu o carro dos fo-vos,
por ordem do Presidente da Província. Os can-ticos foram introduzidos em 1855. depois que umaepidemia assolou a cidade. Os versos foramaproveitados de alguns poetas paraenses daépoca.

Uma verdadeira tromba d'água provocou amudança do horário do Cirio, em 1853. Até essaépoca, o Cirio era realizado à tarde, mas o tre-mendo aguaceiro, que dispersou a procissão, fêzcom que a mesma passasse para a parte da ma-nhã, o que acontece até hoje. Logo depois, o ca-
pitao-mor Francisco de Sousa Coutinho introdu-zia o uso do cirio — vela grande — durante aromaria. O primeiro cirio que conduziu foi feitoem Portugal.

Relembrando o brigue português de D. FuásRoupinho, salvo de um naufrágio graças à Vir-'
gem de Nazaré, surgiu, em 1885*, o carro dos mi-lagres — um bote puxado por marinheiros im-
periais, cuja tradição permanece até a épocaatual. A diferença é que agora o bote é ocupado
por crianças vestidas dc marinheiros, que apa-nham os milagres — objetos de cera represen-
tando promessas — atirados pelo povo, acondi-
cionando-os dentro do bote.

A Berlinda é uma espécie de santuário vo-
lante, trabalhado em madeira e com as pare-des de vidro, para permitir a visão da imagem
de Nazaré no seu interior. Adornada com flores
importadas, a Berlinda fica sobre um carro queé puxado, por meio de uma corda, pelo povo. An-
tigamente, porém, era puxada por uma parelhade bois. Alguns autores dizem que os bois foram
retirados em virtude de uma grande enchente;
outros, porém, contam que saíram da procissão
porque, em certa época, uma dupla deles se as-
sustou com os foguetes e desembestou.

A mudança da Berlinda, em 1963, provocoutamanha reação popular que os organizadores
da Festa de Nazaré tiveram que voltar à antiga.
Naquele ano, querendo modernizar a Berlinda,
fizeram uma muito simples, de metal e vidro. Aantiga fora vendida para o Município de «ãoMiguel do Guamá, onde também se realiza oCirio. Mas a grita foi tão grande que, no ano
seguinte, tiveram de contratar Tj escultor JoãoPinto para talhar outra Berlinda, com a mesma
pompa e luxo da antiga.

Nos fins do século XIX os trajes dos qu.participavam do Cirio eram fraques e mángá-
de camisa, vestidos rendados, por vezes coberto
de fitas e cabeções coloridos, pés metidos em bo-
tinhas, chinelos cu descalços. A menarquia atin-
gia o máximo e as pessoas usavam seus melhore.-,
trajes, sem se importar com os tropeços da cami-nhada e com a poeira vermelha levantada pelosmilhares de pés em movimento.

A indumentária do Círio mudou muito atéos nossos tempos. São raros os que se apresentam
de paletó e gravata, com exceção das autorida-
des. Talvez o calor tropical tenha contribuído
para isso, mas o fato é que a grande maioria\e
traja esportivamente, nãõ faltando as calças jus-tas, camisas de cores e padrões berrantes e as
generosas minissaias, parecendo, por vezes, numcolossal desfile de moda jovem.

Ainda hoje, porém, se conserva a guarda dehonra, além das bandas militares que, durante
todo o trajeto da procissão, executam hinos re-ligiosos.

AS PROMESSAS

tos acompanham a procissão envergando as tra-
dicionais mortalhas, enquanto outros vestem
trajes de santos e apóstolos. Há também os
que conduzem, na cabeça, pedras, melancias, ta-
buleiros e até potes com água, para dar de be-
ber aos romeiros, como pagamento de uma pro-messa pela graça alcançada.

Embora raro, há ainda os que carregam pc-sadas cruzes de madeira, enquanto outros, em
sua maioria caboclos, conduzem miniaturas de
embarcações, simbolizando o salvamento de um
naufrágio. Já houve quem acompanhasse a pro-ciísão em todo o seu trajeto — cerca de nove
quilômetros — de joelhos. Esses ti pós de paga-
mento de promessas, entretanto, estão desapa-
recendo de ano para ano, sendo muito poucos
os que ainda os adotam.

Atualmente, a maneira mais comum de .íe
pagar uma promessa é acompanhar o Cirio co u
os pés descalços ou conduzindo um círio acc. a,
que é amarrado a um pedaço de macieira para
evitar que se quebre durante o trajeto. Outras
preferem levá-lo apagado e depois depositá-lo
no carro dos milagres.

A grande maioria, porém, ainda paga sua
promessa com figuras em cera de cabaças, bra-
ços, pernas, troncos e animais. Cada uma dc -,
sas figuras, que é denominada popularmente cie '
milagre representa uma cura. Se a pir.e cur .-
da foi a cabeça, a pessoa leva uma cabeça ds
cera; e se foi a perna, leva uma de cera. Esse?
.milagres são tirados para dentro do carro d s
milagres — um bote com crianças vestidas de
marinheiro — durante todo o seu trajeto. Essa
prática se tornou tão difundida, que hoje são
usados vários carros de milagres, a fim de re-
eeber o elevado número de figuras em cera afci-
rado pelos romeiros.

Muita gente também paga a sua promessa
com a corda que puxa a Berlinda onde .se
encontra a imagem da Virgem de Nazaré, e q 3
funciona, ao mesmo tempo, como cordão de
isolamento. Essa corda proporciona dois espaços
vazios na frente e atrás da Berlinda, impedin-
do que a multidão a comprima. E' exatamente
nesse espaço que as autoridades acompanham
o Cirio.

A maioria das pessoas que segura a cor-
da está, também, pagando uma promessa. Obe-
decendo ao som de um apito, soprado por um
dos diretores das festividades, os homens, mu-
lherês e crianças que seguram a corda dão uma
arrancada, correndo, até que o apito trile nova-
mente, mandando que parem. Os que seguram
a corda na parte de trás vão funcionando cor.-o
uma espécie de freio, a fim .de que o carro da
Berlinda não ande muito ligeiro. Por ocasião t a
arrancada, muita gente chega a cair c é pisada
pelas outras, mas levanta e torna a segurar na
corda. Com isso, o carro da Santa vai andando
até à Basílica.

O ARRAIAL

O pagador de promessas é uma figura obri-
gatória no Círio de Nazaié, sendo, porém, mui-to diversificada a maneira pela qual cada um
paga a sua. Simbolizando o salvamento de umenfermo às portas da morte, crianças e adul-

O arraial, no Largo de Nazaré, é a parte pró-
fana da festa, onde se instalam, anualmente,
barracas de madeira de todes os tipos e tama-
nhos, abrigando tôda modalidade de comércio e
funcionando, ao mesmo tempo, como feira e par-
que de diversões-pois, além des bares, restauran-
tes, lanchonetes e lojas de brinquedos, possui
também carrossel, roca-gigante e teatro ao ar
livre.

Durante o dia o arraial só abre aos sábados
<? domingos, mas o seu funcionamento é normal
todas as noites, durante os 15 dias de festa. Dia-
u..iãL,.._, a partir das 18 horas, todas as ruas
ove passam pelo arraial ficam fechadas ao trá-
fego de veículos. Profusamente iluminado, assu-
me um aspecto alegre, cheio de jovens namora-
des sorridentes e cambaleantes paus-d'água, en-
quanto bandas de música da policia e de estabe-
lc-.mentos militares executam músicas alegres
nos quatro coretos existentes.

As ordens do Governador Francisco de Sou-
sa Coutinho, que em 1793 determinou fô.sse inau-
gurada no Largo de Nazaré a grande feira de
produtos agrícolas e industriais, até hoje conti-
nuam sendo cumpridas. Naquele tempo, as bar-
raças de palha vendiam cacau, baunilha, anil,
guaraná, mandioca, arroz, urucu, cerâmicas, ta-
baco, redes de fio, pirarucu salgado, mixira da
peixe-boi, peixe seco, cestas, esteiras, cordas 9
cipós. "Se não corro, quati me lambe" era um
dos muitos nomes pitorescos das barracas, fei-
tas de farrapo e madeira.

Tempos depois, algumas dessas barracas fo-ram melhoradas, e, algumas delas, eram desti-
nadas à gente rica da época, educada na Euro-
pa, e tinham títulos em inglês, francês e alemão.
A barraca da Caetana celebrizou-se pelo exce-lente açaí que servia e se transformou em tra-dição, assim como os cavalinhos, que ainda hoja
são a alegria da gurizatía.

O comércio continua, predominando, porém,os bares, onde a cerveja local é vendida a NCrS
1,50 e a importada a NCrs 2,00, pois no arraial
tudo é mais caro. A Delegacia de Economia Po-
pular faz uma tabela espíeiíica para o arraial,naturalmente mais cara que o normal, que mm-caé cumprida. Espalhadas pebs calçadas, no
chão mesmo ou em pc.qu.enas bancas, existem
comércio de brinquedos plásticos, de bii.r :i
(predominando a cobra c a canoa), de fland'33

e papelão; refrescos. tacacá, pães e outros ali-mentos, onde a falta de higiene é uma cons-
tante.

Um m u s e u de horrores anuncia um ho-
mem-macaco vivo e o Monstro de Londres, ao
preço de NCrS 1,00 a entrada para adultos e NCrS
0,50 para crianças. Esse preço do ingresso é ob-servado também pela Gruta Misteriosa, onde um
locutor anuncia, como se estivesse transmitindo
um jc.10 de futebol, a pie-cnça de Frankcnstein «dá gritos fantasmagóricos para tornar mais au-
têntiçã a encenação. O Teatro Bary, por sua vez,apregoa que tem artistas internacionais, como oDuo La Jara, mexicano; artistas "do rádio aTV de São Paulo" e até uma menina-borracha.
Paralelamente, funcionam carrosséis, rodas-gi-
gantes e outras diversões para crianças.
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• VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES
Ciil. tle Automóveis — Jornal do Brasil, <l.°-foira, 3A

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES
E ESPORTES

AUTOMÓVEIS
VEÍCULOS
DE CARGA
A IMPORTADORA "SERWAl"

de •utomóvtit — Financie -
d i«u carro com presta» • ho-
nestidade. Aero 65 7.200 1
vista — Símca 65 — entrada
2.500,00 - 300,00 mensal -
Kombi «0 - «nlrada 1.500,00
- 200,00 mensal - Volks. 59
i visla 3.900,00 — Impala 61
4 portas, mecânico, sois ci-
lindroí, %m bom «stado — *
vista 11.900,00 — Oldsmobile
63. 2 porlas hidramático, oti-
mo - • vista 17,000,00 -
plymoulh 50 maquina boa pin-
tura boa a vista 2.500,00 -
aceitamos oferta. — Faca-nos
uma visita • verifiquem os
nossos planos de troca o fl-
nanciamentos diretos à Rua São
luii Goniaga, 2233 - tel. -
234-3925 _J
AÉRO 60 a 65. Impec. est cons
Ven. tro, fin. Créd. dir. até
24 m. R. Uno Teixeira, 97. T:
61-1709 e 61-5657. Ou Paim
Pamolona, 700 T: 61-4588 e
61-2808. 

ACRO WIULY6 19-1 » 1968 en-
trada « partir de 1 200,00 saWo
a\é 24 meses, Tethiana Méier
Rua Carolina Méier; 40
AERO WILLYS 63 - Equipado,
à vista NCrS 5 000,00 ou a
prazo NCrS 1 500,00 de entra.
do o 24 x NCrí 231.00. Av.
Visconde de Niterói 1298. Tel.
228-1163.
AERO WILLYS 1966 - GêTo,
interior vermelho, aceito troco
o financio longo prazo. R. São
Francisco Xavier 82.
A.RO WILLYS 60/62 - Ver.
melho, forração, pintura* e pneus
novos. Vendo ou .troco Volks
1961. Rua São Luis Gonzaga
679. S. Cristóvão.

AERO 63 novo grenat e marfim,
vale e pena ver, equipado,
pneus, pinture, estofamento tu.
do 100% Rua Piaui 72 Sr.
Santos.

¦;<¦¦¦

¦asa
wm

____?

AERO WILLYS 65, c| rá-
dio, lataria perfeita,
mecânica excelente. —
Vendo a vista melhor
oferta. Rua Mariz e
Barros, 824. Telefone
234-0530. Sr. Elias.
AERO WILLYS 61, 62, 63, 64

é 65 — Ou menos, compl. novos
e revisados. Troco. Saldo a
comb. R. Maris e Barros, 72
(Pca. Bandeira).

AERO WILLYS 1966 e 1962 -
pequeripndo — Estado de novo
— Vendo a vista, troco facilito
até 24 meses. Roa São Fran-
cisco Xaxier, 398 - Tel.: ..
28-3776 — Maracanã.
AÊRO WILLYS 1965 estado 0
km. Faço qualquer prova. Bom
preço a vista. Barata Ribeiro,
586 c| porteiro. 
AERO WILLYS 1966 -.Eslado
0 km. Faço qualquer prova.
Bom *preço a vista. Barata Ri-
beiro 681 c| porteiro.
AERO WILLYS 1965 - 2a. Série
— 5 marchas, estado impecá-
vel - Mecânica, 100% - Capas,
rádio, rodas cromadas — Ver
diariamente Rua Tcbias Mosco-
so, 237 — Informações Dr. Mar-
cio 232-8585

CAMINHÃO F-600, car-
roçaria de madeira, em-
placado, pronto traba-
lhar. NCr$ 5 000. Ver
R. Escobar, 40. - Tel.
234-1636.
CAMINI-UO Chovrolet 59, 61,
62 e 6B. Toda prova. Vendo
troco, fac. R. Joio Romariz,
119. Ramos. Tel. 230-7835.
CAMINHÕES NOVOS DODGE -
400|700 financiamos em 15 me-
ses sj Iuros ou cm 24 mesas
c| pequena .entrada facilitada,
Aceitamos seu carro usado con»
parte de pagamento. Diàriamen*
te até 20 hs., aos domingos
até 12 hs. Nova Texas — Av.
Hal. Rondon, 539 - Est. S.
Fco. Xavier,
CHEVROLET-59. Em bom cs-
tado. Vendo, troco, fln., R. LI-
no Teixeira, 97 T. 61-1709 e
61-5657. Ou Palm Paníplona,
700. T: 61-4588 e 61-2808.
CAMINHÕES NOVOS DODGE
40O|7O0 financiamos em 15 mo-
ses s] Juros ou era 24 mas-as
cl pequena entrada facilitada,
Aceitarríoa sou carro usado co*
mo parte de pagamento. Dià-
riamente ató 20 hs., aos do-
mtngos até 12 hs^Novn Te<as
- Av. Mal. Rondon, 539 - Est.
S. Fco, Xavier.

DAUPHINE 61 - Mec. o est.
geral oxc. fac, c| 850 parco-
lados. Rest. 130 p| mòs. R. 24
Maio, 591-A. Sampaio.
DKW — -Suar e V«mn_iret
1964 » 1967 entrada e partir do
1200,00 saldo «1é 24 mosesi.
Telhrana Maracanã, Rua S. Fran-
cisco Xavier, 378,
DWK 1961 - Maquina nova
linda côr, rádio, carro p/com-
prador exigente. Facilito c/300
ent, saldo até 15 meses. Rua
AJrunuol, 234-A,
DKW Vemag 66 Sedan ótimo
estado uma |óla 7000 a vista
ou 3 000 saldo até 24 meses.
R. Barão de Mesquita, 116 -
Tel. 234-5197 - Maracanã,
DKW Vemaguete 61 - Estado
excepcional. Rev. 1 300 entr.
saldo a combinar. R. Barão de
Mesquita, 205-B. 264-3378.
D.K.W. 61 - Sedan, novíssimo,
perfeito de tudo, sujeito e qual-
quer teste. Facilito c/1.500. R.
São Francisco Xavier, 189.

IMPALA 60 - Particular ven-
dor 8 cilindros hidramático, su-
per'equipado., único dono, pe-
quona entrada e 395,00 por
mês. Tratar Av. Rodrigues Al-
ves, 173 — Sr. Orlando.
ITAMARATI 66 - Vendo urgen-
te 10 800,00 Fones: resldúncia,
49.6367,_escr_Itórloi 31-2584. _
ITÃMÁRAÍY 69"OK -Pronta
entrega vendemos até 24 moset
polo cr.dlto direto ao consumi-
dor DELSUL - Revendedor Wil-
lys. Rua General Polidoro, 81.
Tel. 246-0831 e Rua Francisco
Otaviano n.o 41. Tol. 227-6340.

AERO 65, caslor, dificll haver
igual, è vista ou 2 500 e 24 x
380 troco, outros planos. Conde
Bonfim, 18 - 234-5885.
AERO — 62 — Bordeaux —
rádio ,— capas — pn. novos
— uma beleza — impostos pagos
etc. - 4.130 - . José Higino
130 c/3. .

AERO 63 azul noturno veia que
lindo carro equipado parece no-
vo todas taxas pagas Rua Piauí
72 Sr. Santos.
AUTOMÓVEIS — Compro arneri-
canos e europeus de 1948 em
diante, pago na hora vou no
local. Tel.: 230-9684, Gil

AERO 65 cinco marchas duas
coras lindo carro equipado ti*
rado O.K. tenho fatura Rua
Piaui, 72 Sr. Santos.
ÃERO WILLYS 67 - Estado de
novo. Rua dos -Andradas, 75 —
Estacionamento. 
AERO 66 — Diversas cores —
Vendamos c| 2 000 de entrada
t o saldo até 24 meses pelo
crédito direto ao consumidor
DELSUL Revendedor Willys -
Rua General Polidoro 81. Tol.
246-0831 e Rua Francisco Ola-
viano 41. Tel. 227-6340.
AUTOS USADOS - Antes de
compí-f ou trocai* é de seu In-
teresse visitar a Póluxl A maior
variedade de veículos da cida-
de a preços e condições de ça-
gamento que ninguém, ninguém
mesmo, igualai R. Mariz e Bar-
ros, 72 e 821 e R. Conde. de
Bonfim, '40-A — Tijuca.

AERÕ 65 - Jóia mec. a toda
prova. Aceito 1roca. R. Russel
450-A. '
AERO 62 - Vendo hoie 5 000
motor 'lataria pintura onous es-
rofemervto 100% pode trazer
mecâni:o Rua Antunes Maciel
494 São Cristóvão tol.: 228-6947
— Afcnso. .
AERO 63 - 4 p. novos oaoas
taxas -pagas, lindo carro. Rua
do Catete 38'202.
AERO WILLYS 65, equip., re-
vis., troco, fin. até 24 m. Av.
Augusto Severo, 292-A;B - Tel.:
252-8484 e 252-7937.

CAMINHÕES FORD 69,
F-600, F-350 e F-l 00.
Diesel ou gasolina. —
Pronta entrega, garan-
tia de fábrica, fatura-
mento direto s| juros.
Financio em até 24 me-
ses ou preço especial à
vista. Inf. Rui Escobar,
40. Tels.: 234-6136 e
234-6475.
COMPRE hoie s| Chryslerl-Es-
olanada, Regente ou GTX nos
planos mais suaves existentes!
Traga sl auto para troca (a me-
>hor avaliação). Financiamento
«té 30 meses e até s| |rs.l Ve-
«tha sem compromisso at. 22 hs.
a,v. Atlântica, esq. R. Dialma
Ulrich (P. 5). Nova Texas.
CAMINHÃO CHEVROLET 54 -
Vendo, bom de tudo, carroça-
ria nova, licenciado 69. Preço
3 100. Troco carro mimor valor.
Rua Gaspar 158 — Abolição.

ESPLANADA 67 uma iola a vis-
Ia cu 3 000 rest. 24 m. outros
planos. Aceito trspea R. Barão
-e Mesquita 213--B. Telefone
228-2906.
ESPLANADA 1967 único deno
grenat equip. tircfco e fac. 4 000
ent. saldo ate 24 meses. R.
C Bcnfim 577-A. Tel. 258-3822.
ESPLANADA 68 impressionanlc
conservação. Base 11.800 ou 24
m., planos a s/escolha. Troco.
Conde Bonfim, 18 - 234-5885,
ESPLANADA CHRYLER 1968 -
Estado 0 km. Faço qualquer
prova. Bom preço a vista. Ba-
rata Ribeiro 586 c| porteiro.
ESPLANADA Chrysler 68
xo, azul, teto .vinil, ;
equip. da GB. .Televisão

CAMINHÃO OPEL 54 carga fe-
chada, bom estado, 2 500,00 tro-
co, facio. Rua Licinio Cardoso.
261-A. Loia.

ABRO WILLYS 1961 a 1968 en-
trada a partir de 1 200,00 saldo
até 24 meses. Tethiana Caícadu*
ra iAv.I Ernâni Cardoso 220.

ADQUIRA ho.» s| Chryslerl -
Esplanada, Regente ou GTX nos
planos mais suaves existentes.
Traga s| auto para troca (a me-
lhor avaliação). Financiamen-
to ati 30 meses • até sj jrs.!
Venha sem compromisso até 22
hs. Av. Atlântica esq. Djalma
Ulrich (P. 5). Nova Texas.

AERO WILLYS 60, ex-
cepcional de mecânica,
vendo a vista ou faci-
lito longo prazo. Rua
Visconde de Cairu 75.
Tel. 248-0616 e Mariz
e Barros, 824. Telefo-
ne 234-0530.

AERO 64 cj 1 530,00
de entrada, saldo em
24 meses c| nl revisão
ou outro plano. Entre-
ga rápida. CIA. FEDE-
RAL DE VEÍCULOS. Rua
São Francisco Xavier,
374-A. (B
AERO WILLYS 1961 a 1968 en
trada a partir de 1 200,00 saído
até 24 meses. Tethiana Maracanã
Rua São Francisco Xavier, 378.

CORCEL usado com 8 900 km.
Vendemos com entrada do
3 000 • o saldo ate 24 meses
pelo crédito direto ao consumi*
dor. DELSUl - Revendedor Wil-
lys — Rua General Polidoro 81
tel. 246-0831 • Rua Francisco
Otaviano, 41 tel. 227-6340.

Lu-
mais

! rá-
dio AM-FM (pilha, luz e balo-
ria) toca-fitas Muntz stereo, c/
7 auto.fal. rádio Motorola, pns.
especiais HS. OK, rodas tipo
Mustang tala 7 1/5", seguro
total de 1 ano, qualquer prova.
A vista, troco e fac. parte. Rua
Felipe Camarão 138. Telefone
248-0962. Carro de meu uso.
Sr. Nelson. .

ITAMARATY 67, c| ar
condicionado, teto de
Vinil, prest. de 687,50
c| pequena entrada,
equipado, aceito troca
por carro de praça. R.
Visconde de Cairu 75.
Tel. 248-0616 e Mariz
e Barros, 824. Telefone
234-0530.

KOMBI 63, eslado de nova, 11-
po luxo, mecânica pnom plnlu*
ra estofamento* noto bem no-
vos, Rua Plaul 72 Sr. Santos.

JIPE CANDANGO 59 - Motor
cambio novo 2.100. Troco. R.
General Polidoro 107-A.
JK 63 ~ Ótimo estado conser-
vação. Facilito alé 24 m. R.
Barão de Bom Retiro, 75. Eng.
Novo.
JEEP — Vendo capota do aço
p' Jeep nacional 350,00. Tel.:
261-6918.
JK 68 — Vendo cm ótimo «sta-
do, um único dono, equipado,
cem rádio. Ver Av. Oj vivido
Cruz, .107. Base NCrS 15000,00.
JEEP WILLYS 1954 - Completa-,
mente reformado estado de nô-
vo vendo troco ou financio c/
1.200 saldo dentro de s/possibi-
lidades ate 24 meses Rua Dr.
Satamini 156 Tijuca. .

KARMANN-GHIA 1969
— 0 km — Pronta en-
trega na garantia. En-
trada 3 292,00 saldo
em 24 meses, aceito
troca. Ver - Av. Lauro
Sodré, 150 - Posto
Shell — Pasmado — Sr.
Reis. Tel. 246-9203, _
KOMBI 66 Slndr. cor azul pas-
tel note mecânica pintura esto-
famento câmbio pneus tudo es-
ti novo. R. Piauí 72 Sr. Santos.
KOMBI 67, pronta 

' 
para qual-

quer prova. Preço único 7 500.
Ver Rua Marechal Sousa'Mene-
zes n.o 165. Ponto final do
Praia Ram os.
KARMANN-GHIA 65 - Vende-
mos c| 2 000 de enlrada e o
saldo até 24 meses pelo Crédito
Direto ao Consumidor. DELSUL
Revendedor Willys - Rua Ge-
neral Polidoro 81 tel. 246-0831
e Rua Francisco Otaviano 41
tel. 227-6340.

PASSA-SE quotas do
Consórcio Naci on a I
W!llys> para aquisição
do Corcel GT. Aceita-se
carro usado. Próxima
Assembléia, dia 8|9. -
Tratar pelos telefones
228-6157 - 234-7465
e 237-9873 com Sr. Le-
rina.
PICK-UP - Em ótimo estado
mec. 100%. Vende-se. NCrS
2 500,00. Rua da América n.9
174. Senlo Cristo.

«PLANADA, Regente ou GTX,
nos planos mais suaves existem
tes! Traga seu auto para troco
•a melhor avaliação). Financia-
mento até 30 meses e até sl
jrs.! Venha sem compromisso
<ló 22 hs. Av Atlântica, esq.
R. Djalma Ulrich (Posto 5). No-
va Texas. _____________
ESPLANADA, Regente e GTX
OK cm 15 meses s| iuros ou
cm 24 meses c| pequena entra-
da facilitada. Aceitamos seu
carro usado como parte^ de pa-
gamento. Diariamente até 20 hs.
aos domingos até 12 hs. Nova
Texas - Av. Mal. Rondon, 539
- Est. S. Fco. Xavier. 

JK 68 único dono, fino trato,
c] 4 500 saldo a combinar. Tro-
co ou a vista. R, 24 de Maio,
316-Q 248-2701.
KOMBI 64 - Ótimo estado.
Facilito até 24 m. R. Barão do
Bom Retiro, 75. Eng. Novo. '

KARMANN-GHIA 63, 67 -
Equipados, revisados. Financia-
mento cm 24 meses. Rua .Conde
de Bonfim, 160-B.
KARMANN 64 - A mais linda
da GB. Tudo ótimo. Rua Lins
de Vasconcelos 298.

KOMBI 0 KM - Pron-
ta entrega na garanti:,
entrada 2 484,00 saldo
em 24 meses, aceito
troca. Ver à Av. Lauro
Sodré, 150 - Posto
Shell — Pasmado - Sr.
Reis. Tel. 246-9203.
KOMBI 58.. Impec. est cons;
Ven. Iro, fin. Créd. dir ate
14 m. R. Lino Teixeira, 97 T:
61-1709 e 61-5657. Ou Paim
Fairtplona, 700 T: 61-4588 o
61-2808.

PICK-UP Chevrolet 1963, em es-
tado de nova, venda-se à vista.
Tratar Rua Uranos 385, Bonsu.
cesso.

TAXI - Volkswagen 63 c| eu-
tonomla, pronto para trabalhar,
facilito com 6 000 ou troco por
particular. Rua Haddock Lobo
_[.______.  _____
TAXI DKW 65 a vlsiã"NCr$
9 800 ou finan. c| 5 000 de en-
trada c| autenomia © etc. R.
AMco Figueiredo 78 — Rlachue-
lo. Diariamente das 13 ns 16
horas. .
TAXI VOLKS 1 600 emplacado
ho|o vendo, açoito troca por
Fusca novo de praça, ou carro
particular novo. Dlforenca finan-
ciada. Rua Santana 124 Bp. 713
às 6 da manha ou depois das
20 horas. Recado - tol. Sr.
DAVID 243-3250.

VOlKS 68 equipado, estado de
0 km. Verde, lindo, melhor
oferta. Av. Ernanl Cardoso, 164
apto. 201 — Cascadura.

TAXI GORTJINI 65 - C/forroc.
óó vend. c/autonom. document.
Icgalizad. barat. melhor ofert.
R, Bonsucesso 79 em Bonsucos-

PLYMOUTH 51 mecânica das pe-
quenas. Ho|e'l 500. R. São Paulo
41 esq. 24 Maio,
RURAL WILLYS 1960 - Vendo
c-u troco por carro americano

europe-u
Ge!

__ diariamente. 'Rua
'Espirito Santo Cardoso 326.

RURAL WILLYS 1962 - Pneus,
pintura, lataria em bom estado.
P. 2 950. Av. Paris 275. Bonsu-
cesso. D. Nair.
RURAL 66 — Multo conserv.,
rádio. Ent. 1.800, saldo 24 m.
Sua Lavradio, 206-B. Tel.
242-0201.
RURAL - LUXO 1967 - Entrada
NCrS 3.000,00. Saldo em prest.
NCr$ 448,00. Av. Cesário de
Melo, 953 - C. Grande. Tel.
94-1536. (CETEL),

KOMBI 59/61 - Novíssimas,
equips. e revisadas. Rural Wil-
lys 03/68 pouco , rodadas, e
equips. Vemaguetes 62, 63, e
67 - Entr. a partir de NCrS
1 190,00. Trocamos. Saldo a
comb. R. Mariz' e Barros, 72
(Pça. Bandeira).
KOMBI 62 tipo luxo aiul_ e
marfim estado de nova, mecâni-
ca, pint. câmbio, estofamento
note bem tudo novo. R. Piaui
72 Sr. Santos.

RURAL 4x4 1967 - Entrada
NCrS 2.200,00. Saldo em prest.
NCrS 445,00. Av. Cesário de
Melo, 953 - C. Grande. Tel.
94-1536 (CETEL),

TEIMOSO 66, c| rádio,
1 só dono, precisando
retoque de pintura. R.
Maris e Barros, 824. —
Tel. 234-0530. Sr. Pi-
reli i. *
TAXI - Volks 4 portas 0 km,
entrada N'Cr$ 2 543,00 Inoiuin-
do seguro total saldo 50 meses,
Av. Pres Vargas n9 542. gr.
1 903 5 lafron.

VOLKSWAGEN - Vendemos
1968 ent. 1 500 • 24 x 514,90,
1967 enl. 1 500 • 24 x 454,30,
1966 ent. 1 300 e 24 x 418,00,
1964 ent. 1 200 e 24 x 393,70.
Damos garantia de 60 dias ou,
3 mil km. Estudamos oulros
planos com menor ou maior
entrada. Fazemos intermedia-
rios a cada 6 meses, jf esti
incluída, transferência, taxa ro-
doviirla, seguro RC a despe-
sas do contrato. Agência Gran-
den. Rua São Clemente, 92 —
Telefone 226-7191. Atendemos
até 21 horas. .

VOLKSWAGEN 66 •
Diversas côrés,' c| r
dio, pequena entrada
e prest. de 428,00. Ver
Rua Visconde de Cairu,
75. Tel. 248-0616 e
Maris e Barros, 824. —
Tel. 234-0530.

VW 1960 - Motor alemão, ól!-
mo estado. 4.500 a visla. Tol.
256-9613.
VÕLKS 66 - Vendo bom esta.
_o, Intelrinho • equipado NCrS
6 650 R Alte Tomondaro, 21 ap.
202, Flamengo.
VOLKS 62 verde lindo carro to-
das taxas pagai equipado, in-
teiro que di gosto de ver Rua
Plaul, 72 Sr. Santos.
VOLKS 65 — Vendo-se em 611-

Vno estado. Ver Rua Uruguai,
57, epto. 102. Depois 16 horas
estacionamento privativo. Lapa
com o guardador.
VOLKSWAGEM 65, 67 e 68 -
1 890,00 revisados, equips. Sal-
do a comb. Troco. R. Mariz e
Barros, 72 (Poe. Bandeira).

TAXI Volkswagen 1964 novo de
tudo facilito parte. S, do Rus-
sei 450-A.

VOLKSWAGEN 63/65 e 67 -
1 650,00 revisados, novíssimos,
equips. Saldo • comb. Troco. R.
Conde Bonfim, 40-A - Tijuca.
VOLKSWAGEN 1961, 62, 63,
64, 65 todos oom revisão «qui-
pados prontos para uso. AU-
TO-PRAZO entrega na hora
com 2 000. O saldo supor ta-
cilitado sam fiador. R. Conde
Bonfim 645-B. .
VOLKS 63 lindo, azul, moderno,
banda branca, equipado, parece
carro novo, veja, facilito Rua
Piaui, 72 Sr. Santos.VOLKS 62 - 65 - 68 e 69

0 km pronta entrega, vendo a „._.. _....._.
vista, troco fac. R. São Foo. VOLKSWAGEN -67
Xavier 352-B - Tol. 234-8738
financ. ate "24 meses.

RURAL WILLYS 1963 tração sim-
pios facilito com 1 £00 entrada.
Rua Riachuelo 48/A — Lapa.

URGENTE - Volks 67, perfeito
estado, pérola, rádio, etc. 7.350
à vista. Conde Bonfim, 18 —
234-5885. Sr. Gilberto.
VOLKS 1961 - 4 300,00. Em
excelente estado carro inteiro
de lataria. 24 de Maio 325.

RURAL WILLYS 67" de luxo 4/2
— Novinha vendo à vista troco
e facilito alé 24 meses. Ver
no Largo da Glória 32/A —
245-6595.
RURAL 68 - Luxo, eq. vendo
ou troco p/carro de monor va-
lor. Fac. parte. V. trat. na Gara-
gem Rio-S. Paulo no Largo do
Campinho.

KAISER 52 - Mec. estado geral
100%. Rua Prefeito Olímpio d»
Melo, no 1511 - Sr. Zélio,
KOMBI 1965 - Facilito até 24
meses. Rua Barata Ribeiro, n°
197-A. Sr. Reis.

RURAL 1967 om ctimo erl. tro-
co e f.ic. ate _4 meses com
2 C00 entr. Rua C. Bonfim,
577-A. TI. 258-3822.

CORCEL LUXO e Stan-
dard, 4 portas e cupê
36 pagamentos de . .;
NCr$ 427,27 s| entrada
e s| juros. Consórcio
Nacional. Posto Central
de Vendas. Av. Prince-
sa Isabel, 481. Tels.:
257-0113 e 236-1221.

ESPLANADA, REGENTE E GTX
OK em 15 meses s/ iuros ou
em 24 meses, o/ pequena en-
trada facilitada. Aceitamos ceu
carro usado como parte de p.-
gamento". DÍari_mente síé 20
hs., acs domingos até 12 hs.
Nsva Texas, Av. Mal. Rondon,
539 - Est. S. F. Xavier.

AERO WILLYS 69 azul int. pra-
to OK, abaixo da tabeía, troco
e fin. R. S. Francisco Xavier
n.o 400. Tel. 248-5476.

CAMINHÕES Chevrolet 59 e 64
estado novos, mecânica, Ok. V.
melhor oferta, troco, fac. pagto.
Rua Licinio Cardoso 261-A. Sr.
Luiz.

AERO WILLYS 64, 62, 61 to-
dos em ótimo estado. Entr. a
partir 1 500. R. Barão de Mes-
quita, 116. Maracanã.
AERO WILLYS 68-0 mais
conservado da G,B. carro p/pes-
soa de fino gosto vendo urg;
ou financio Rua Dr. Satamini
156 tei. 228-5496.-.

ATENCÃOl CAMINHÕES NOVOS
Dodge - 400|700 financiamos
em 15 meses s| iuros ou eir.
24 meses cj pequena enlrada
facilitada. Aceitamos seu carro
usado como parto de pagameiv
to. Diariamente ató 20 hs., aos
domingos alé 12 hs. Nova Te-
j,as — Av. Mal. Rondon, 539 -

Est. S. Fco. Xavier. .

AUTOMÓVEIS Esplanada e Ca-
minhões Dodge cm 15 meses
s| iuros ou em 24 meses c|

pequena entrada facilitado. Acei-
tamos seu carro usado como par-
te de pagamento. Diàriamon-

te até 20 hs„ aos domingos
àté 12 hs. Nova Texas — Av.
Mal. Rondon, 539 - Est. S. Fco.
Xavier. .

AERO WILLYS 68 com apenas
19 000 km único dono equip.
troco e fin. Rua São Francisco
Xavier, 400. Tel. 248-5476.
AERO WILLYS 66 equip. pouco
rodado cinza Int. preto troco e
fin. R. S. Francisco Xavier 400
- Tel. 248-5476.
AERO 65 — 5 marchas, lindo
carro, equip. 2 000 entr. saldo
a combinar. R Barão de Mes-
quita, 205-B. 264-3378,

CAMINHÃO CHEVROLET -
Vendo um 1966 estado 100%
ver à R. Conde Bonfim n?
796 com Monteiro.
CHEVROLET C-14-16 veraneio
69 |a emplacada pouco rodado
conss. Rio. Troco e fin. Rua
São Francisco Xavier n.o 400 -
Tel. 248-5476.
CHEVROLET 66 mec. 6 cilind.
4 portas tf-*->luna, pouco rod.
equip. Troco e fin. R. S. Fran-
cisco Xavier, 400. Tel. 248-5476,

FURGÃO 65 novo em folha te-
nho fatura d* compra om novo
carro sem uso pronto para tra-
balhar R. Piaui, 72 Sr. Santos
lei. 249-8132.
FORD 7 - Bem estado, aceito
oferta. Faço qualquer negócio.
8 000 Kls. Av. Mirandela n?
1342 Nilópolis.

KOMBI 64| 6S| 66 Standard, to-
das revisadas lat., pint., pneus
e maqs. tudo novo a vista ou
financio. Rua Dr. Padilha, 218
- Tel. 229-4997.

KARMANN-GHIA 62 superequlp.
ótimo estado financio 24 me»
ses pi crédito direto. Real Gran-
desa 193 1. 1 e 2. Aberto até
21hs.

FORD 29 baratinha conversível
5 «pneus neves lindo carro. Ven-
do barato. R. Sussel 450-A.
GALAXIE 1967 - Ótimo esl.
equip. único dono, vendo a vis-
ta, treco, fac. ate 24 meses.
R. São Fco. Xsvicr 352-B -
Tel. 234-8738.

KOMBI 65 — Pérola, pneus no-
vos, revisada, 100% de tudo.
NCrS 6 300,00. Estudo troca.
Rua Santa Clara, 332 c] portei-
IO. ''___ ,
KARMANN-GHIA 67 - Novo -
Vondo-.o em ótimo estado —
equipado, radio, cor branca, 32
km. Aceita-se oferta — Telefone
236-1552. Fac. 24 meses.

KARMANN-GHIA 1966
— Superequipado, Re-
visado. Entrada . . .
3 000,00, saldo em 24
meses. Aceito troca. -
Ver à Av. Lauro Sodré,
150. Tel. 246-9203 -
Sr. Reis — Posto Shell.
Pasmado.
KÃRMANrÍGHlA 1969. Conver-
slvel, vermelho, capota preta,
outro 1964 todo reformado. Se
dan 1959 todo equipado
245-8998 e 247-4138.

RURAL 64 — Luxo, suoerequipa
d.-, impecável, ci 20.000 quKô-
metros, verde e gelo, urgente,
p/ 5.500,00. R. Bela, 262-A S,
Cristóvão. ' 

'• ¦'¦'

VOLKS 61 3a. série equipado
metor reformado. Vendo troco
c fac. c| 980, Rest, cm 24 me-
ses. Rua São Francisco Xavier,
446 ¦ — I Posto. .
VOLKSWAGEN, 64, 65, 66, 67
68 todos em' ótimo estado c|
entrada a partir do NCrS 2 000.
Saldo cm 24 meses. Rua Con<
ds de Bcnfim, 160-B^ >

VOLKS 61 - 54 - 62 c 65
vendo troco e financio entra-
da a partir de I 500 Av. Ma-
racanã 640 esq. Pça. Varnna-
gem.
VOLKS 64 - 63 - 62 - 61
iodes em excepiccnal esl. cn-t.
a partir de 1 500 rest. 24 m.
R. Barão de Mesquita 218-B.
TI. 228-2906. 
VOLKS 65 NCrS 6 200 também
financio ate 24 mes?-. Rua Deou-
tado Soares Filho 387 esq. Rua
Jasseguni.
VOLKS 66167 - Enl bom estado
7 3Ò]p - 261-6918. Nog. de part.
pj part.

68. Em
perfeito estado. 'A' vista. ou
c/pequena entrada saldo ató 24
meses. Ver na Mesbla. Rua Ge-
neral Polidoro, 74,

RURAL 67 — Luxo excepcional
estado. Vendo troco ou fac. cl
2 000. R. Barão de Mesquita 116
- Tel. 234-5197.
RURAL WILLYS 1967 -4x2 -
Estado de Okm. Vendo à vista,
treco, facilito até 24 meses —
Rua São Fco. Xavier, 398 - Tol.
28-3776 — Maracanã.
RURAL 63 - Tração 2 rodas -
Estado de nova - Ent. 1 500,00
saldo até 24 m-eses. R. Dias da
Cruz 335 — Meier?

KARMANN-GHIA 68 e 67 ólimo
estado equipadas, Entr. a par-
Vir 3 000 saldo até 24 meses.
R. Barão de Mesquita, 116. Tel.
234-5197.

GORDINI 63 - Bcrdo sem po-
dr-e nunca bateu impostos pagos
vendo 2 500. R. Teodoro da Sil-
vo 743 Posto Atlantic.

AERO 62 — Todo equipado,
muito bonito, pneus t. novos,
imposlos pagos. V. R. Teodoro
do Silva, 878.

ATENCÃOl Caminhões novos
Dodge' - 400|700 financiamos
em 15 meses s| iuros ou em
24 meses c| pequena entrada
facilitada. Açoitamos seu carro
u.adc como parte de pagamen-
to. Diariamente até 20 hs., aos
domingos até 12 horas. Nova
Texas — Av. Mal. Rondon, 539
- Est. S. Fco. Xavier.
AERO WILLYS 62, 63, 64 e 65.
— 1 290,00 v. cores, revisados
i equips. Saldo a comb. Troco.
R. Conde Bonfim, 40-A. Tijuca.

AERO WILLYS 67 - Diversas cô-
res — Estado do novo. Vendo-
mos com ontrada a partir de
3 000,00 • o saldo até 24 me-
sos peto crédito direto ao con-
sumidor. DELSUL — Revende-
dor Willys. Rua General Poli-
doro, 81. Tel. 246-0831 • Rua
Francisco Otaviano, 41 — Tol.
227-6340.

BUICK 51 e 2 lerrenos no Bit.
Rio troca-se por Aero Kombi
Rural Simca Volks DKW. Tratar
Rua Sara 49 ao lado do café
Globo de 8 ás 17hs. „ '

CHEVROLET 1951 - Mecânica
toda 100% vendo - NCr$
1.600,00, de 4 porlas — Aceito,
oferta. Rua Santana, 77 — Borra-
cheiro.
CORCEL 2 portas, 0 km pronta
entrega varias cores, treco s
fac. ate 24 meses c| 5 200. Rua
Conde Bonfim 577-A. Telefone
258-3822.
DKW Belcar e Vemaguet 1964 a
1967 entrada a partir de 
1 200,00 saldo até 24 meses.
Tethiana Mérer Rua Carclina
Méier. 40. K 

GALAXIE 67 - Excepcional es-
tado, toco-fila, dir. hÍo'r_u!ica
vendo nc. troca ou financio c/
peq. entrada saldo em 24 meses
dentro de s/possibilidades Rua
Dr. Satamini 156. ^^^
GORDINI 65 - ludo 100%.
Pode trazer mecânico. Urgente.
Av. N. S. Copacabana 25.

GALAXIE 1967 - Estado novo.
A vista 16 000 ou financiado.
Rua Guilhermina Guinle n. 1E
- atp. 601.

KOMBIS - Compro,
mesmo precisando de
reparos — de 59 a 63
pago na hora. Av. 23
de Setembro 5 e 7 —
Garagem Maracanã. (B
KOMBI D'È LUXO 1968 estado
de nova pouco uso — Vendo
à vista, troco facilito até _!4
meses. Ver no Largo da Glória
32/A - 245-6595^
KARMANN-GHIA 64 grenat, re-
visado, entrada facilitada. Saldo
24 prest. Av. Mem de Sá 118.
Tel. 252-861

GORDINI 65 - Ótimo, à vista
NCrS 3 000,00. Mecânica Cliper.
Av. Visconde de Niterói 1298.
Tcl. 228-1163. ,
GORDINI 64 , estado de- novo,
radio, pneus novos. 890,00 en!,
soldo 191,00 mensais sem des-
pesas ou troco Rua 24 de Maio,
332. Tel. 261-8008.

CORCEL 1969 - Vendo cu troco
Standard transformado em luxo,
«stado de novo pérola] com for-
ração preta. .Ver à Rua São
Clemente 107Í206. 
CHEVROLET C-14 cabine dupla
65 com -tração positiva. Ver na
Rua Marques de Sapucaí, 87,
com Antônio. _______
CAMINHÃO Mercedes Benz
1960. Ver Av. Brsoll 2520, na
Cobraço com Vandir na oficina
mecânica.  
CHEVROLET 1951 Power Glide
quatro portas ótimo estado com
rádio. Particular vende por
2.500,00 visla. Ver com Vital
na Rua Silveira Martins 139.
Catete.

AERO WILLYS, Itama-
raty, Rural e Jeep 0
km, pronta entrega,
diversas cores. Longo
financiamento. Sedan
SlA, Mariz e Barros n.
824. 234-0530. - Tel.
248-0616 e Visconde
de Cairu, 75.

CORCEL - C/7 000km - Equi-
pado — Estado de Okm. Vendo
a ";sta, troco, facilito alé 24
meses. R. S. Fco.-Xavier, 398
— Tel. 28-3776 — Maracanã.

DKW-. Belcar e Vemaguet 1964
a 1967 entrada a partir de ....
1 200,00 saído até 24 meses. Te-
thrans Casradura Av. Ernam
Cardoso, 220. ,
DKW 1964 único dono revisado
ludo 100%. AUTO-PRAZO en-
trega na hora sem fk.dor com
2 000 na mão o saldo facHMado.
R. Conde Bonfim 645/8.
DODGE 54 — 980,00 mecânico,
dos pequenos, 4 ptas. rádio, to-
do original. Saldo a oomb. Tro-
co. R. Conde Bcnfim, 40-A -
Tiiuca. .

GALAXIE 69 zero quilômetro
vermelho estofamento preto. Pre-
co ocasião. Tratar com Sr. Mario.
Rua Inhagá 42 — Copacabana.

KOMBI 67 - Fin. c/2 000 entre
24x372,00 ou outro plano paga-
mento Siqueira Campas 23-A.
Tel. 236-3435.

KARMANN-GHIA 68 - Grená,
equip. cl 12 000 km troco e
finan. R. S. Francisco Xavier,
400 - Tel. 248-5476.
KÃRMANN-GHIA 64 - Estado
geral excelente, suieito n qual-
quer teslo, facilito c/2.000. R.
São Francisco Xavier, 189.
KOMBI 66 - Estado do nova,
pouco rodada, vale a pena ver,
facilito c/2.'100. R. São Francisco
Xavier, 189.
KOMBI 64 - Em ótimo estado
de conservação, mecânica não
tem igual, facilito e/1.900. R.
São Francisco Xavier, 189.
LINCOLN CONTINENTAL. Con-
versivel 1948. 650100 gelo, ça-
pota preta mecânica 100%, óti
mo est. — Uruguai em fte.
ao 240. ' 

RURAL 62, mec. 100%
1 750 saldo 24 meses.
São Fco. Xavier, 102".
RURAL 66 — (Luxo), em estado
de nova, rev., equip., financ.
c| 1 900, saldo 24 meses. Rua
24 de Maio, 415. 261-3407. _

VOLKS 62 - Vende-
mos em 24 meses c| nj
revisão. Entrada ....
1 350,00 ou outro pia-
no à sua escolha. Entre-
ga rápida. CIA. FEDE-
RAL DE VEÍCULOS. -
Rua São Francisco Xa-
vier, 374-A. (B

VOLKSWAGEN 60 e 64 1 500
entrada, saldo 24 meses ou
troco e financio. 24 de Maio,
316-M. - 228-5085.
VW 67|66 — Ótimo estado con-
sorvação.'F3C. alé 24 m. c| pe-
quena entrada. R. Barão de
Bom Retiro, 75 - Eng, Novo.

VOLKS 62 e 67, rev., equip.,
sujeito a qualquer prova, fi-
nane. c| 1 900, saldo 24 meses.
Rua 24 de Maio, 415. 261-3407.

VOLKS 64, -6 e 67, revisados
e equipados. Ent. 2 200, saldo
24 meses. Troco ou a vista. R.
24 de Maio, 316-Q 248-2701 ¦

VOLKS 63 e 65 - Equip. oli-
mo estado. Financio 24 meses
p| crédito direto. Real Grande-
sa 193. I. 1 e 2. Aberto até
21hs.
VOlKS 66 e 67 - Equip. su-
per novos. Financio 24 meses
p! crodito direto. Real Granda-
sa 193. I. 1 o 2. Aberto ale
21hs.

VOLKS 66 pérola, capas courvin,
rádio, 41 000 km, único dono,
estado impecável. Só à vista:
6 800,00 - Gomes Carneiro,
55/301 - Tcl. 227-1201 - NA-
GIB.

VOLKSWAGEN - No-
vos e usados — Planos'
facilitados. Rodasa —
Revendedor Autoriza-
do. Av. Osvaldo Cruz,
95 - Tels. 25-9733 e
45-606- — Aberto até
22 horas. Sábado até
18 horas e domingo
até 13 horas.

VOLKSWAGEN 67 -
Pouco rodado, equipa-
do, pequena entrada,
saldo longo prazo. Ri;a
Mariz e Barros, 824,
tel. 234-0530 e Viscon-
de de Cairu, 75. Tel.
248-0616.

REGENTE 67 único .novo equi-
pada carro de médico, bom
preço à vista ou financio c|
2.000 prestações a partir d»
357,50 aceito troca. Simca mais
antiga. Av. Teixeira do Castro
n. 206. Tel. 230-0758.
RURAL WILLYS 63/68 revisados,
equips. Kombi 59/61 e 68 no-
vissimas, revisadas. Vemaguet
62, 63 e 67. Lindas, est. 0K.
Entr. a partir de NCrS 1.190,00.
Trocamos. R. Conde Bonfim,
40-A (Tiiuca).

KOMBI 68 - 1 980,00 - Novi-
nha em folha, equip. Saldo a
comb. Troco. R. Maris e Barros,
82K
KOMBI 62, 66 ambas em ótimo
mecânica a toda prova vedo.
tco. fácil, c/2 000 rest. 24 meses
Av. Suburbana 8414.
KOMBI - 1964 

~ 
65 -"novas

pouco usadas vendo a vista,
troco; fac. em 24 meie. R. São
Fco. Xavier 352-B - Telefone
234-3738.

DAUPHINE e Gordini 61, 62, 63
e 64 - 680,00. V. cores,
equips. « revisados. O restan«
te V. determina como pede pa-
gar. R. Mariz e Barros, 72 (Pça,
da Bandeira).

S.ORDINI 64, 67 ótimos seg.
aera!, entr. a partir de NCr$
í 300 o restante em 24 meses.
R. Almte. Ari Parreiras, 565.
Esq. de Lino Teixeira, tcl.
261-2551.  _
GORDÍNI 65 - Ótimo estado
— 254-0058 Rua Brão. de Itapa-
ipe 200 c/ 112.
GTX, ESPLANADA E REGENTE;
2 r.nos de garantia, financia-
mos err. 15 meses s) juros cu
em 24 meses c| pequena entra-
da facilitada. Aceitamos seu
carro usado como porte de pa-
gatrí.nto. Diariamente até 20
hs„ aos domingos até 12 hs.
Nova Texas - Av. Mal. Ron-
don, 539 - Est. S. Fco. Xavier.

DKW VEMAGUET 1967. Perfeito
estado. Financiado até 24 meses.
Auto Citroen Ltda. Ruo Bambina,
37. Tel. 246-9588,

CHEVROLET BELAIR 1956 -
Vendo p/3.800, 8 cil. estado
excepcional de mecânica e con-
servacão. Rua Almirante Mariath
281 São Cristóvão. Tel. 254-1602
(BRAGA).
CHEVROLET 56 - Belair 4 por-
tas sem colun3, mecânico. 2 800
a vista. Rua 24 Maio 332. Tcl.
261-8008.

AUTOMÓVEIS Esplanada e ca-
minhões Dodge em 15 meses
s/ iuros ou em 24 meses c/
pequena entrada facilitada.
Aceitamos seu carro usado co-
mo parte de pagamento. Dia-
riamente até 20 lis., aos domm-
gos até 12 hs. Nova Texas, Av.
Mal. Rondon, 539 - Est. S. ,F.
Xavier.
AERO WILLYS FORD 69 0K -
Pronta entrega. Vendemos atá
24 meses pelo crédito dirtto ao
consumidor. DELSUL — Re-
vendedor Willys - Rue Gene-
r.l Polidoro, 81. Tol. 246-0S31
• Rua Francisco Otaviano n. 41.
Telefone 227-6340.

CORCEL 0 km. Pronta
entrega, luxo ou stan-
dard, 2 ou 4 portas. —
Pequena entrada, saldo
longo prazo. Troca. Se-
dan SjA, Mariz e Bar-
ros, 824, 234-0530 e
Visconde de Cairu, 75.
Telefones 248-0616.

DÊ MAIOR valor ao seu dinhei-
ro preferindo a Pólux ao com-
prar ou trocar s/ carro usadol
Todas as marcas ou anos na-
cionaia. Trocamos. Entr. a par-
tir de NCrS 650,00. O saldo
V. dc-termina cemo pagar. R.
Mariz e Barros, 72 e 821 e R.
Condo Bcnfim, 40-A - Tijuca.

DKW VEMAG 61, 62 e 63 -
1 050,00 Belcar e Vemaguet,

«st. de novas. Rest. a comb.
Treco. R. Marii e Barros, 72
(Pca. BcndíM.

KOMBI 65 - Standard, a visla
6 700, ótimo estado geral me-
cáriióà a "toda 

prova, Barão Mes-
quita 135-B ao lado Cifé. Tol.
248-3252.

MERCEDES 63 a 67 - Particular
compra para sau uso — Só tele-
fonar s» o carro estiver em con-
dicões excepcionais — Procurar
Dr. Fernando das 12 is 18 he>
ras p| Tel. 234-1906.
MERCEDES BENZ 61 - 220-S,
côr preta, e| estof. verm., ra-
dio Becker, troco • facilito pag.
Av. Prado Júnior, 257. Telefone
235-5575. ,

KARMANN-GHIA 64 e
KOMBI 58, 65 e 67 -
Todos revisados. Finan-
ciamos até 24 meses.
ASEMAR - Rua Max-
well, 235.

MORRIS OXF. 52 100% mec.
forr. seg. tax. pag. 4a., 5a,
sáb, dom. Rua Afonso Terra,
964 — Pavuna. .
MCR-RTs~Í" 300"Cooper 1968 lin-
do carro pouco rodado. Vendo
a vista, troco ou fac. c| 5 000.
Ruíi Barão de Mesquita, 116 —
TeL_234-5197._ Maracanã.

MORRIS OXFORD com 2-omb.
e rádio NCrS 1.700,00. R. Lúcio
Mendonça — esq. Mariz e Bar-
ros. ,

RURAL 62164166. Impec. est
cons. Ven, tro, fin. Créd. dir.
até 24 m. R. Lino Teixeira,
97. T. 61-1709 e 61-5657. Ou
Paim Pamplona, 700 T: 61-4588
e 61-2808.

VOLKS 68 - Pérola - Estado
novo faturado novembro. 8 SOO

Xavier Silveira, 86 com por-
teiro - 2360363.

VOLKSWAGEN 67 - 66 - 65
64 — Equipados, revisados.

Ateito troca, facilito. Av. Copa-
cabana 1350.
VOLKS 68 equipado como no-
vo. 16 000 kms. Vendo troco
faci. cl 4 500, saldo em 12 me-
ses a comb. R. 24 d» Maio,
254. Tel. 248-0987.

RURAL 4x2, 64 - Vendo em
ótimo estado, com 1 400 de
entrada e saldo pelo crédito dl-
reto »o consumidor. DEISUL —
Revendedor Willye - Rue Fran-
cisco Otaviano, 41-A e Generi»!
Polidoro n.° 81 — Ttlefones
227-6340 e 246-0831.

GTX, ESPLANADA E REGENTE,
2 anos de garantia, financia-
mos em 15 meses sj iuros ou
em 24 meses c[ pequena entr^-
da facilitada. Aceitamos seu
carro usado como parte de pa-
gamento. Diariamente até 20 lis.,
aos domingos até 12 hs. Nova
Texas — Av. Mal. Rondon,
539 — Est. S. Fco. Xavier.

CHEVROLET 58-4 portas em
bom estado hoie melhor oferta.
Rua leile Leal 135. Coelho.

DODGE 4001700 OK 1 100, por
mês c| pequena entrada f_:Í-
litada ou em 15 meses s| iu-
ros. Aceitamos seu carro usado
coir/o parte de pagamento. Dià-
riamente até 20 . hs., aos do-
minncs até 12 hs. Nova Texas
- Av. Mal. Rondon, 539 - Est.
S. Fco. Xavier. _____

CAMINHÃO M. Benz 60, 65
e 66. Todos ótimo est. Toda
prova', vendo troco fac. Rua
João Romariz, 119, Ramos. Tel.
230-7835.
CORCEL - Cons. Willys 9 prest.
pagas de 307 63. Transf. p.
2 500. Despesa p. minha conta.
20 carros entregues. Tel
223-2989.

ANTES de comprar o seu carro
financiado consultt o Fjrst Na-
tional City Bank. Av. Rio Bran-
co 85. O City Bank financia
«té em 24 meses, com pres.
tações iguais e baixa taxa de
iuros. Para todos os detalhes
fale com a Srla. Frid» Hoege-
mann, na Gtrêncía. 
AERO 64 — Ver na Cassio Mu-
niz Veículos. Com Sr. João.
I nfor. pelo tel. 27-4941
AERO 62 — Impecável 4.200.
Troco maior ou menor valor.
R. General Polidoro 1-7-A.
AERO 66 estado de novo, ra-
dio ele. 980,00 ent. saldo 
567,00 mensais sem despesas e
sem intermediárias. Rua 24 de
Maio. 332. Tel. 261-800B.
AERO 62 e 63 - Ambos cm
ótimo est. Superequipados. A

•vista 4 350 e 4 700. Troco. R.
24 de Maio, 325. Tel. 48-1801.

AERO 62 - Pintura boa -
Ótimo estado — Radio e ca-
pas. Ent. 1 500 ou a vista. Rua
Dias da Cruz, 335 - 

_________
AERO 65, 5 marchas, ótimo cs-
tado. Vendo a vista ou troco
por Kombi 65 ou 66 em bom
estado. Tratar com o proprieta-
rio, na Rua Conselheiro May-
rink, 413, Estação do Rocha. Sr.
Francisco. .

CHEVROLET 26 - Original, 4
cil. cromados, pint. forr. mec.
pneus 100%. Raridade. Nunca
bateu. R. Conde Bonfim, 40-A
— Tijuca.

CAMINHÕES FORD 69,
F-350, F-600 e F-l 00-
Diesel e gasolina. Pron-
ta entrega e longo fi-
nanciamento c| peque-
na entrada. Juros mais
baixos instrução Banco
Central. Ver Rua Vis-
conde de Cairu n. 75 —
Tel. 248-0616 e Rua
Maris e Barros, 824. —
234-0530.

DODGE 400Í700 OK 1 100, por
mês cl pequena entrada faci-
litada ou om 15 meses s| ju-
ros. Aceitamos seu carro usa-
do como parte de pegarr/2nto.
Diariamente até 20 hs., aos
domingos até 12 hs. Nova Te-
xas — Av. Mal. Rondon, 539
— Est. S. Fco. Xavier.
DAUPHINE 62. Impec. est cons.
Ven, tro, fin. R. Uno Teixei-
ra, 97 T: 61-1709 e 61-5657. Ou
Paim Pamplona, 700 T: 61-4J88
e 61-2808.

GALAXIE 67, pequena
entrada, prest. de ...
750,00 côr bege, péro-
là ou bordeaux c| ar
condicionado. Aceito
troca. Rua Visconde de
Cairu 75. Telefone
248-0616 e Mariz e
Barros, 824. Telefone
234-0530.

KOMBI 62 - 64 e 67 vendo
treco e financio entrada a par-
tir de 1 500 Av. Maracanã 640
esq. Pça. Varnhaq-em.
KARMANN-GHIA 67 superequip.
est. 0 km. Treco e foc. e| 3 000
ent. NCrS 528,00 por mes R.
C. Bonfim 577-A. Tel. 258-3322.

MERCEDES BENZ 52 - 690,00
tedo novo e original. Saldo a
comb. Troco. R. Mariz e Bar-
res, 72 {Pça. Bandeira).
MUSTANG 68 - Vendo equipa-
do com rádio e ar condiciona-
do. Estado de novo, pouco ro-
dado. Tratar 227-7325, Sr. Wil-
son.

KARMANN-GHIA, 65 equip. est.
0 km troco e fac. c| 2 500 ent.
saldo de NCrS 375,00 por mos
R. C. Bonfim 577-A. Telefone
258.3822.
KOMBI 62 - Otlmo estado,
base: 4.500 ou melhor oferta,
também troco por Volkswagen.
Tel: 234-3045.
KARMANN-GHIA 67 - 1 500 -
Conservação excepcional 2 500
a vista saido 24x500. Ver Av.
Copacabana 920 ci garagisla.
Tratar tels,- 222-1170 e 232-6571
— Da. Delair.

GORDINI e Dauphine 61, 62, 64
e 65 — 890,00 novíssimos,
equips. Troco. Saldo a comb.
R. Conde Bonfim, 40-A. Tijuca.

GORDINI 65. Irrípec est cons.
Von, tro, fin. Cred dir até 24
m. R. Lino Teixeira, 97 Tel.
61-1709 ou 61-5657. Ou Paim
Pamplona, 700 T: 61-1583 <
61-2808.

DKW Vemaguet 62. Impec. est
cens. Ven, tro, fin, Créd. dir.
até 2-1 irí. R. Lino Teixeira,
97. T. 61-1709 e 61-5657. Ou
Paim Pamplcno, 700 T. 61-4588
c _61 -2308.
DKW Vemag 63, bom estado
equipado 3 600 a vista ou 800
ent. e 24 de 195. R. Dias da
Cruz, 802. 229-4340.
DKW — Vemaguet 67, bege,
excelente estado, único dono,
c/iadio, pneus bateria novos,
Rua Prof. Alfredo Gomes, 31
- Botafogo. Tel. 246-8892.
DAUPHINE 61 - Jóia único
deno volante f. 1 rádio perfeito
eslado. Ver Rua Guirareia 762.
Colégio.

GORDINI 67 - Estado de no-
vo — Vendemos com tntrada
de NCrS 1 500 • o saldo alé
24 mes» polo crédito direto
ao consumidor DELSUl — Re-
vendedor Willys na Rue Gene-
rai folidoro n. Bl — Tel.: ..
246-0831 e Rue Francisco Ota-
viano n. 41 - Tel. 227-6340.
GORDINI 1962, 63. 65 suoer-
inteires revisados etc. AUTO-
PRAZO entrega na h:ra cem
entrada a partir de 1 500 — O
saldo super facilitado. R. Cond*
Brnfim 645-B.
GORDINI 65 - 21 OOÒ Klms.
azul celeste. Equipado. Rádio
Telespark 3 fxos. satisfaz ao
mais exigente comprador. Troco
ou facilito c/peq. ent. saldo
a combinar. Rua Uruguai 234-A.

KARMANN-GHIA 69,
pouco rodado, verme-
lho, facilito parte. Rua
Mariz e Barros, 824.
Tel. 234-0530 e Vis-
conde de Cairu 75. —
Tel. 248-0616.

MERCEDES BENZ - 220-S -
1965. Cor branca, estofamento
preto. Ver e Tratar a Av, Bor-
ses de Medeiros n.° 2483 —
Lagoa.
MERCURY 56. Em bom estado.
Vendo, troco, fin. R. Uno lei-
xeira, 97 T: 61-1709 e 61-5657.
Ou Paim Pamplona, 700 T: ..
61-4588 e 61-2808.

RURAL WILLYS 959 vendo faci-
lilado NCrS 2 500,00 troco mer-
cadoria. Travessa Olaria, 21 —
Cocotá — I. Governador.
SIMCA~CHAMBÕRD 61 - ...
1.190,00 última série, rádio,
pneus, mec. novos. Saldo a
comb. Troco. R. Conde Bon-
fim, 40 A (Tliuca).
SIMCA 64 motor de Tufão, ver-
me lha e*gêlo equipada, finan-
cio cj juros baixos. Av. Teixei-
ra de Castro n. 206. Tel. ...
230-0758.

VOLKSWAGEN - Con-
sórcio Reurji - 245,00
mensais. Inf. cj Sr. Ed-
son na Comvepe. Rua
Uruguai 319. Telefone
238-7079 e 238-8444.

VOLKSWAGEN 1968 pérola oti-
mo estado, à vista 8 350 arranjo
financiamento. Rua José Higino
3_73_/102._48_?04lJ
VENDE-SE Kombi 62 Rua Ara-
guari 54. Ramos. ,

VOLKSWAGEM 1965. 1966 mod.
67 e 1967 pouco rodado. Uni-
co dono. Equip. Est. 0 km. Tro-
co a tac. até 24 meses. Ent. a
partir d-: 2 0S0.~ 9. C. Bonfim
577-A. Tel.: 258-3822.

VEMAGUET 66, nova,
2 870. Saldo 24 meses.
São Franc. Xavier 102.
VOLKS 57 . conversivel, motor
64 nunca bateu. NCr* 3 000.
R. São Paulo 41 esquina 24
Maio. ,

VÒLKS 1961 - Rádio 3 faixas,-
capas, pneus b/branca, único
dono. P. 3 850. Av. Paris 273
Bonsucesso. .
VENDE-SE uma Kombi 61 perfei-
to estado. Tratar Av. Avtomóvel
Club 1 403. ,

VOLKS 62, 63, 65, 66 e 69
todos ótimos entr. a partir de
NCrS 1 500 o saldo cm 24
meses. Rue Almte. Ari Parreiras
n° 565 esq. de R. Lino Teixeira
-Te.. 261-2551.
VOLKS 59. Transf. 62, bom esta-
do bom preço. Rua Carneiro
de Campos, 56, apt. 201 —
S. Cristóvão.

VOLKS 65, 67, 68. Todos novos
e revisados. Peq. ent. saldo
24 meses. Rua Lins de Vascon-
celos 298.
VOLKSWAGEN 1965, 1966, 1967
e 1968 excelentes e revisados.
Troco o financio — R. Barão d_
Mesquila 1079 — dia lodo.

VENDE-SE pela melhor oferta,
Itamaraty 1968 branco teto preto
vinil, 20 000 ks perfeilo estado.
Rue Professor Abelardo lobo

74 Lagoa de 9 às 11 hj. A.
M.

VOLKSWAGEN 1963 única dona,
equipado, 56 000 kms. Rua Ma.
rechal Trompowsky. 45. Tel.
38-1788. -
VOlKS 63 - Olimo estado rá-
dio, capas, forro, direção sus-
pensão, pneus novos laxas pa-
gas, somente à visto. 5.500,00.
Acsito oferta. Tratar Rua Bam-
bina 152 ap. 101. Fone.
246-4949. ,

VOLKS 67-8 500,00. Aero 65
 8 000,00 — Vende-se urgen-

ta _ Ambos cl radio e supere-

quipados. Tratar diretamente na
Rua Anfilófio do Carvalho, 29 -

Gr. 1411
VOLKSWAGEN 0 km 1 300 va-
rias cores. Vendo troco finan-
cio. Melhor preço faíuradp __sçu
nome.
58-8029.

B. Mesquila, 734. Tel.:

VENDE-SE Volks 60 ou troca

p/ Chevrolet ano . 51 a 56.

Traiar c/o Sr. Paulo R. do Lavra-
dio n9 206. Tel. 242-02013°

SIMCA 66. Impec. est cons. Ven-
tro, fin. Créd. dir até 24 m;
R. Lino Teixeira, 97 T. 61-17C9
e 61-5657. Ou Paim Pamolona
700. T: 61-4588 e 61-2808.
SIMCA CHAMBORD 63 - Boni-
ta, pneus bons, rádio etc. Nunca
bateu. Vendo motivo negócio
a vista 4.200 Av. Amaro Cavai-
cante, 1331 P. Shell. 

OLDSMOBIILE 88 - CUTLASS P
1966 — Todo equipado, Ver
Rua Alnito. Gonçalves, 50 — s[
loja 207 - Tel. 236-7055.
OPALA 4 cils. Stander, luxo c
6 ciiís. luxo, -pronta entrega vá-
rias cores. Tnco e fac. - c! 7
mil a-2 ent. salas -:té 2 enes.
R. C. de Bonfim 577-A. Telef.:
£8-3822.

SIMCA 66, ç| rádio,
ótimo estado, vendo a
vista melhor oferta. Sr.
Elias, Rua Maris e Bar-
ros 824. Tel. 234-0530.

VOLKSWAGEN 65 3° serie.
Vendo à vista praticamente no-
vo NCrS 6.200. Maria Tereza.
236-7375.

STUDBAKER 6 cilindros, 2 por-
tas em bom estado1'vendo. Rua
Grão Pará, 82. Engenho Novo.

SÍMCA TUFÃO 1966 - Olimo
estado - NCrS 1.500,00 - En-
trada saldo 24 pagamentos —
Rua da Passagem, 78-C.

VOLKS 67 - Vende-se be|e,
único elono, equipado. NCrS ..
7.500,00 à vista, AvV.e.ra
SnuVo_^_52_6i601. Tel. 227-0464_

Volkswagen 4 panas 1600
e Volkwagen 1967. Facilito ate
24. meses. Barata Ribeiro, n?
197-A. Sr/Reis.

VÕLKS 63 c| entrada
1 380,00, saldo em 24
meses c! n; revisão ou
outro plano. Entrega
imediata. CIA. FEDS-
RAL DE VEÍCULOS. R.
São Francisco Xavier,
374-A. [W

VOLKSWAGEN - 1300
— Revisado e garanti-
do, ano 1963, 1964,
1965, 1966, 1967,
1968. Rodasa — Reven-
dedor Autorizado. Rua
Senador Vergueiro, n.
172 e Bambina, 36.
Tel. 25-1803 e 45-4417

VOLKSWAGEN 66 e ,67 semino.
vos troco faciÜ'0 ató 24 meses
com garantia. Ver Largo da Gló-
ria 32/A - 245-6595;

VOLKSWAGEN 66 e 67 e 68
revisados çiarantidos entrada a
partir de 2 000'saldo 24 ma-
ses. Rua Riachuelo, 48ÍA — La-
PSj
VOLKSWAGEN 1964 - Enlrada
1 400,00 — 341,00 mensal. Sem
parcelas intermediárias tratar na
IMPERIAL S/A. Av. Gomes Frei-
ro, 333 - Centro. Tcl. 252-9387.

VOLKSWAGEN Í966 2a.. série
superequipado. Vende-se peta
melhor oferla à vista ou finan-
cia-se pelo crédito direto. Tratar
p/lel. 226-3719. Sr. Lima.

0,;EL OLWAPIA 6S colíb! bran-
ca com teto vinil 15 000 km
reais Uni-c. deno treco menor
va'fbr e fac. ent. a partir 5 000
ssido eté 24 meses. R. C. Ben-
In 577-V 258-3822.

KOMBI 1966 Equipado óti-
mo estado, troco e financio até
24 me.es. Rua São Francisco
Xavier 82.
KARMANN GHIA 1963 — Oti-
mo estado, equipado aceito tro-
ca e financio. Rua São Francis-
co Xavier 82.

DKW 60 camienete, belíssimo
estado, Toda nova, peq. ent.
saldo como puder ou troco Rua
24 Maio, 332. Tel. 261-8008.

CHEVROLET 1967 - Vendo.ve-
raneio, equipada seminova. Ver
e traiar
2 766.

Av. Pres. Vargas,

CHEVRClET IMPALA 58 Coupé,
hidr. equipado ótimo estado ¦—
Aceito oferta. Troco. Min. Vivei-
ros de Castro, 157 sobreloja.

AERO WILLYS 64 em ótimo es-
tado, i vista NCrS 6000,00 ou
a prazo NCrS 1 500,00 de en-
trada e 24 x NCrS 320,00. Me-
cânica Cliper. Av, Visconde de
Nlerói 1298. Tel. 228-1163.

CHEVROLET IMOAIA 60 4 p.
hid. equip. ótimo estado. Aceito
oferta. Troco Min. Viveiros de
Castro 157, sobreloja^
CHEVROLET 4 porlas. Vende-se
12 prestações de NCrS 529,10.
Av Copacabana n° 166 ap. 133.

_Tel. 237-2553 ou 257-4974. Sr.

DKW 65 camioneta igual a no-
va. Vale a pena ver 1 490 ent.
saldo até 24 ms. ou troco. Rua
24 Maio, 332. Tel. 261-6008.
DKW 67-S, sedan. igual a 0 km,
vale a pena ver péq. ent. sal-
do até 24 m. ou troco. Rua
24 de Msio, 332. Tel. 261-8008.

GALAXIE 67 última série equip.
lafdo dez. troco e finan. R. S.
Francisco Xavier, 400 - Tel.
248-S476.
ITflJVÚRATY 68 - Vendo brtn-
co, teto vinil preto, único dor*.
SPveira Ms-rf-ns. 116 - PerteTo.

KARMANN-GHIA, 1967 - Estado
de zero km. azul boreal. Pneus
b/brancíf. Sujeito a qualquer
prova. Aceito Volks usado como
entrada. Saldo até 24 mesoc.
Ver na: Simal — Revendedor
Autorizado. Rua Barão de Mes-
quita/ 777_,
KOMBI 62 — Vende-se em per-
feito estado. 'Tratar c; Viviano
àj\v. Mal. Rondon 381. .
KOMBI 59 — Standard - No
estado de nova. Vendo au tro-
co por Sedan — Volks. Rua As-
sare n. 38 — Eng. Novo. Bai-
tazar.

ÔPAIA - Mesbla, lagoa e Pó-
lux formaram para você, o
Consórcio de Cone. Ch.vroM —
Apenas NCrS 363,00 mensais.
Carro usado valo como lane*.
Lane» não fica retido. Opala
em exposição no local de ins-
cri.ão: Ed. Av. Central (galeria).
Largo da Carioca, das 9 às 20n.
Ultimas vagas do 8.° Orupo._
OPALA lero km, 4 e 6 cilln-
dros, luxo div. cores. Pronta
entrega. Troco • financ. até 24
mesos. Av. ,Prado Júnior, 257
Telefone 235-5575. 

SIMCA TUFÃO 65 - Vermelha
e platina, superequip. suspen-
são OK, tudo 69 pago, excep-
ciena! est. à vista ou troco
maior ou menor valer. Felipe
Camarão 138 - 2480962.

SIMCA 63 - Azul-pérola -
3 500,00 à vista. Tel. 237-7512.

SCANIA 76-L — Vendo com
carreta 35 ton. modelo 1966 em
ótimo eslado ver Rua Belém,
170 Km 30 da Av. Brasil.

SIMCA 65 Tufão estado impe
cável ao 19 que chegar NCrS
4 250,00. Rua do Russel 450-A.

VOLKS 60 o mais lindo do
Brasil 1500 de equipamento
nunca levou encosto, Um só
dono desde 0 km. Ver Rua
Marechal Souza Menezes, n? 165
Rimos.
VENDÉ-E Dauphine 1960 - Es-
tado de novo. Av. Brasil, 6135.

VÕLKS 66/67 modelinho ótimo
estado equipado. Direto próprio-
tário. End. R. Assis Brasil, 96/
602. Pça. Cardeal Arco Verde.
Copacabanjhjel. 256-5261.
VENDE-SE um Volks 61 oincroni-
zado azul. 3.800,00 novos. Tel.
49-8578.
VÒLKS 66 particular único dono.
Ótimo estado todo equipado.
Aceito financiamento 24 meses.
Ver qualquer hora Copacabana,
R. 5 de Julho, 246 c/o porteiro.
Tratar Roberto. Esc. 561-8917.
Res;Ç246-1126.
VENDÕVolks 1963 bom estado,
à vista, base de NCrS 5.300
tel. 235-4069 ou 257-4689. Sr.
Joüo Luiz, ou D. tourdes. 3as.
e 5as. só pela manhã. Outros
dias, manhã e tarde.

'VOLKS 
68,. wnds à vista, mui-

to b=m mesmo, novo. Rua Lau-
ro Mulier, 46, por trás do Ca-
nação. Sr. Wajler.
VOLKS 64 excepciona' bas.
5 800 ou 2 000 e 24 x 230 cu-
Ir^s olanc!. Barão de Mesquita
218-<\. 228-3338

VOLKS 68 — Aceitamos finan-
ciamenlo até 24 meses — STAR
S/A. R. Assunção 133 - Botafo-
go. Tel. 226-9205.
VOLKSWAGEN 1963 - 100%
- Entrada 1 500,00, 24 x . .
310,00 mensal. IMPERIAL SiA.
Av. Gomes Freire, 333 — Cen-
tro. Tel.: 252-9387.

VOLKS 69 empiicad:, segurado
èqüip.; base 10 3C0 tre-c; faci-
lito. Barão de Mesquila 218-3
258-3338.
VOLKS 65 excepcionei bass
6 300 ou 2 000 e 24 x 310 c.u-
tres planos Barão de Mesquita
218-A. 228-3338.

'VÒLKS 
63, excelente estado ge-

rai. Rádio, etc. Qualquer prova.
A visla. 5.500. Av. Amaro Ca-
valcanle. 1 331. P. Shell.
VOLKSWAGEN 64"- Nunca ba-
teu 5 500 a vista cu 1 800 ent.
e 20 x 330. Av Princesa lsab»l
386 .__/ 22. Tel. 257-7039 .

VOLKSWAGEN 65 e 66" - Ven;
do à vista ou financiado ate
24 meses. Estudo proposla p/
troca. Siqueira Campos, 23 A.
236-3435. .

SIMCA Tufão 65-64 e Chambord
63 todas em ótimo estado entr.
a partir 1 400. Rua Barão de
Mesquita 116. Maracanã.
SÍMCA TUFÃO Rally 64, 3_.a
série, equipada motor suspensão
e pneus novos vendo, troco,
e fac. c/ NCrS 1.500 rest. 24
meses. Rua São Francisco Xavltr.
446 Posto.

OLDSMOBILLE 56 4 pertas, 8
cX. hidrEm. todo original. Ven-
do uraente. Preço ocasião. R.
C. Bonfim 577-A Tel 253-3852
ÕPEL KadeT 68 luxo linda cor
pouco uso. Vendo a vista, tro-
co ou fac. c| 4 000. Rua Barão
de Mesquila, 116. Maracanã.

ÔNIBUS — Compro quatro Mer-
c.dss bom estado. Transportes
SIDERAL. Rua Conceição, 105,
snla 1707. Tel. 223-2200.

IMPALA 65 ar cond. vidros ray-
ban, hidrem. V-8 espetacular.
Pço. 18 500. Aceito troca R.
Santa Alexandrina, 60. Telefone
248-2561 — Levy^

DKW 65 sedan, estado impecá-
vel, rádio, pneus novos etc.
peq. entrada, Saldo como puder
ou troco Rua 24 de Maio, 332.
Tel. 261-80C8.
DODGE 52 - Ótimo est. -

1 5C0, motivo «quis. — c/nôvo
— Urgente — Rua dos Araújos
66 apt9 202 - Tiiuca - pela
manhã ou noite - Tel. 42-8080.
R. 726 - Mário das 12
as 17hs.
DODGE UTILITY 51 mec. NCrS
1950,00 Toda boa Fone: 
249-9264.

ITAMARATY 66 - 3 000,00 de
entr. resto até 24 meses. Car-
ro conservado. R. Dias da Cruz
335 — Méier.

ITAMARATY 1966 -
"Ouro Velho", equipado
prest. de 598,50 c| pe-
quena entrada, meca-
nica excelente, único
dono. Rua Visconde de
Cairu 75, tel. 248-0616
e Mariz e Barros, 824.
Tel. 234-0530.

OPALA 0K 4 cil luxo branco
est. preto. Vendo à vista
2_[ 500,00_Je__J__6-7027____
ÔNIBUS Mercedes-Benz parti-
cular 35 passageiros, ótimo esta-
do, máquina nova, 5 mil à vis-
a. Ver Rua Boiobi, 902, Bangu
Sr. Donalo. Tel. 243-3878.
PICK-UP FORD - F-100 -
1 390,00 toda de aço, capota,
pinT. mec. pneus novos. Saldo
a comb. Troco. R. Conde Bon-
fim, 40-^__-_Jiiuca.
pTCJÕUP 69 Ok - Pronta en-
trega — Vendemos até 24 me

KARMANN-G H I A -
1964, 1965, 1966,
1967, 1968;. Revisado
e com garantia da Ro-
dasa — Revendedor
Autorizado. Rua Sena-
dor Vergueiro, 172 e
Bambina, 36. Telefones
25-1803 e 45-4417.
KOMBI 68 toda equipada pouco
rodada - Vendo c/5 000,00 e
prestações de 260,50. Manoel. -
Rua Kaddock Lobo 143. I burbana, .£235 .,.

KOMBI 64 - Ultima série Super. I Graça. _.
nova, toda perfeita vendo. Bom PICK-UP Ford 62
preço. R. Afonso Cavalcanti, 147 i qualquer teste
c/3 lei. 232-5593.  Franco,

KARMANN.GFiÍA 68 - Part". Trclí

15.000km. 10.000 è vista.
17x400. Tel. 226-1834 ou Rua
Embaixador Morgan, 12.
KARMANN-GHIA 63164. Impec.
est. com. Ven, tro. fin. Créd.
dir até 24 m. R. Lino Teivsi-
ra. 97 T: 61-1709 e 61-5657.
Ou faim Pamplona, 700 Tel.
61-4586 e 61-28C8.

S~IMCA - Esplanada 64 s. eq.
vendo ou troco p/carro de me-
nor valor. Fac. peq. parte. V.
trat. na Garaqem Rio-S. Paulo
no Largo do CampÍnho._

SIMCA. 1967 EMISUL estado
100% vendo à vista troco, faci-
lito até 24 meses. Ver no Largo
da Glória 32/A - 225-7719.

SIMCA 65 nunca sofreu aciden-
te. Vendo 'urgente só > vista.
Av. Monsenhor Félix, 738 —
'raí^ — Sérgio.

VOLKS ano 62 cor grenat 6h-
m- estade. Ver Av. Brasil n9
7902. Sinal da Praia de Ramos.

VOLKS 66 rádio, capas, empl.
s»ct único deno. Nunca bateu.
P trazer mec. Preç^ 6 200 CO a
vi"a sa nrimíirp. Praça Marco
Aurélio 84. P. Canarinho V.
Ca rva !ho.

VOLKSWAGEN 69 -

Vendo 0 km, várias cô-
res. 10 400. Pagou le-
vou na hora. LIDOCAR.
R. Barata Ribeiro, 153-
403. - Tel. 236-4013.

(B

VÒLKS 68 — Diversas eôres —
Vendamos com entrada do

500 e o saldo até 24 meses
pelo Cródilo Direto ao Consu-
midor. DELSUl — Revendedor
Willys — Rua General Polido-
ro, 81 tel. 246-0831 e Rua Fran-
cisco Qlaviano 41 tel. 227-6340.

VOLKSWAGEN 64 - Equipado,
maquina nova, nunca bateu,
estado impecável focillto c|

400 entrada ou combinar. Ver
R. Matoso 202. Tel.: 254-1316.

VOLKS 65 eq. vendo ou Iroco
p!carro de menor valor. Fac.
perte. V. trat. na Garagem Rio-
S. Paulo no Largo_ do_^mpmho_.
VOlKS- 67_ s. eq. vendo ou
troco p/carro de menor valor.
Fac. peq. parte. V. trat. na
Garagem Rio-S. Paulo no Largo
do Campinho.

VOLKSWAGEN 60, 63;
64, 68 e 69 (0 km) -
Todos revisados. Finan-
ciamos até 24 meses.
ASEMAR - Rua Max-
\veil;;235; ,
VOLKS 66 -Pérola equipado
ótimo estado. Ent. 1 900 saldo
fin. até 24 m. p/CDC - Av.
Suburbani____^4^-__^^ção1_ .
VÒÍkT-2 - Facilito com 3 OÒO
ou à vista, bem barato. Nunca
bateu. Rua Barata Ribeiro 628,
Manuel. Não Iam telefone. ;

VOLKSWAGEN 69 - Vendo, 0
km, várias cores, 10 400. Pagou
levou na hora. LIDOCAR. Rua
Barata Ribeiro 1531403. . Telefo-
na 236-4013.
VOLKSWAGEN 68 - Vendo,
equipado, nunca bateu, verme-
lho. 8 200. LIDOCAR. R. Bara-
ta Ribeiro, 1531403. Telefone
236^4013. .
VOLKS 68 - 16 mil km, motor
de 52 HP, 1500ec, radio Sharp,
bege-Nilo, único dono, todasre-
visões no revendedor autoriza-
da, nunca bateu, Iodos impôs-
tos pagos. Tratar «om Sr. Mua-
cil, das 8 is 13h, pelo telefone
«3_41|__J___J_______Í!!.6_
VOLKS 62 - Capas, lat. etc.
Vendo de part. m.oferta. Rua
AgneloBitencourt, 112 esq. de
Luis Guimarães c; leodoro da
Silva - Vila Isabel.

VEMAGUET 1967 - Com 13 000
km, estado de nova. Entrada
1 700, saldo até 24 meses oelo
crédito, direto 10 consumidor —
DELSUL — Revendedor Ford-
Willys — Rua Francisco Otavía-
no, 41-A. Rua General Polido-
ro, 81. Telefones 227-6340 •
246-0831.

SÍMCA TUFÃO 65 - Alvorada,
equipada, espetacular conserva-
c3o. facii. Vendo, i Av. Mem
de Sá, 173 - Tel. 222-9073.
SKODA 51 inteiro impostos pa-
ges 4 pneus novos urgente
750,00. R. São Paulo 41 esq.
24 Maio. 
SIMCA 1962 rádio, capas pneus
b/branca, ótimo estado. P. NCrS
2 750. Av. Bruxelas 98 Bons.
Dr. Fernando. .
SIMCA - Aronde 55 4 cil.
supereconômica todos impostos
pagos. 1 300. R. São Paulo 41
esq. 24 Maio.ses polo crédito diroto ao con*

sumidor DELSUL — Revendedor
Willys — Rua General Polido-
ro n. 81 - Tel. 2464)831 e
Rua Francisco Otaviano n. 41.
Telefone 227-6340.
PICK-UP _ WILLYS -• Vende-se 

| 
TAXI^ 

^ 
. ^ ^

VOLKSWAGEN 66, ótimo estado
equipado. Ent. 1 500 mais 24
d3 332, sem despesas, emple-
cado em nome do comprador.
R. Laranjeiras, 122-A. Telefone
225-3953
VOLKSWAGEN 63 estado ótimo
bem equipado, ent. 1 500 24
de 299. R. Laranleiras, 122-A.
Tcl 225.953.
VOLKS 60 a 68. Impec. est
cons. Vendo, tro, fin. Cred.
dir alé 24 m. R. Lino Teixoi-
ra, 97 T: 61-1709 c 61-5657.
Ou Paim Pamplona, 700 T: ..
61-4588 e 61
VOLKS 64 equipado, última sé-
rie, único dono, bom preço a
vista ou financio cl 2.000 pres-
lações a partir de 260,00 aceito
troca. Av. Teixeira de Castro n.
206. Tel. 230-0758^

VOLKSWAGEN 1967-
Equipado, revisado, en-
trada 2 300,00 e 24 x
372,00, aceito troca. —
Ver à Av. Lauro Sodré,
150 - Posto Shell -
Pasmado, Sr. Reis. Tel.
246-9203.

VOLKSWAGEN 1967 - Equipado
- Supernovo. Vendo à vista,
troco, facilito até 24 meres.
R. S. Fco. Xavier, 398 - Tel.
28-3776 — Maracanã. ¦_

VÕLKS 60 - Vende-
mos cj n. revisão. En-:
trada 1 000,00 saldo'
em 24 meses ou outro
plano à sua escolha. —

Entrega rápida. CIA.,
FEDERAL DE VEÍCULOS
Rua São Francisco Xa-
vier, 374-A. (3
VW 66 — Vendo á visla grenat,
pouco rod. veloc. real. Conserv.
pneu B.B. Estr. Sapê 691 —
Sr. Cardoso 90-5557. 
VOLKS 4 porlas. Passo Consór.
cio União dos Revendedores o'
que iá paguei (3 milhões). Tel.
230-2521. Jack^

VENDE-SE Volks 1960 - Tratar
Av. Barlolomeu Mitre H9 —
Leblon.
VENDO Volks 68, grená único
dono com 20 000 Km equipado
ao primeiro que cbegar NCrS
8 800,00. Rua Uruguai 468]302
238-9944 Paulo.

TAXI — Vende-se c/autonomia
Dodqe 51 — novo - Ver Rua
Teotônio Regadas (garage Lapa).
Tratar lei. 242-5083. Sérgio.

Aero Willys 62 - Ven-

ano 1962. Ver tratar
E — Maria da

VOLKSWAGEN 1968 -
Equipado, revisado, en-
trada 2 600,00 saldo
em 24 meses, aceito

financiado. Tratar com Sr. Carlos | froca. Ver à Av. Lauro
Av. Copacabana, n9 2 — '

Perfeita sob
_ Rua Teixeira

3, esq. Rua Dicmedes
Ramos.

PICK-UP WILLYS - luxo - 1967
— Com capota. Estado novo.
Entrada NCrS 2.200,00. Saldo
em prest. NCrS 450,00. Av. Ce-
sário de Melo, 953 - C. Gran-
de. Tei. 94-1536 (CETEL).

ap. 1204
às 14 horas

Leme — éa
¦ diariamente.

TAXIS DKW 62 melhorado paM
67 aceito como entrada carro
nacional. Rua Almirante Gonçal-
ves n? 4 Copacabana^
TAXI Dauphine 63 c/ autonomia
6 000 à viste Av Rui Barbosa, t
350, André
TAXI GORDINI 63 - C| auto-

PICK-UP WILLYS 1961 - Estado I nomi. - NCrS 6 500. Ru»jM

de nova. Com NCrS 2 800,00. I n.o Cardoso 290. Tcl. 261-1253.

Av. Po.-is 275 — B:nsuce;so. Flávio ou Jorrte.

Sodré, 150 - Posto
Shell — Pasmado — Sr.
Reis.Jel. 246-9203. _
VOLKS 67 — Diversas cores —
Vendemos com entrada a par*
tir de 3 000 «o saldo Ité 24
meses pelo Crédito Direto ao
Consumidor. DELSUL — Reven-
dedor Willye - Rua General
Polidoro 81 tel. 246-0831 •
Rua Francisco Otaviano, 41 tal.
227.6340.

\

VOlKS 66 - Bom eslado, equi-
pado, máquina 100%, c| 42 000
km. Único dono. NCrS 6 800 a
vista. Ver Rua São Salvador, 59
— Garagem — Sr. Jeronimo.

VOLKSWAGEN 1969 -
0 km — Pronta entre-
ga na garantia. Entra-
da 2 249,00, saldo em
24 meses ou a vista,
aceito troca. Ver à Av.
Lauro Sodré, 150- --
Posto Shell — Pasma-
do — Sr. Reis - Tel.
246-9203.

VÕLKS 66 — Modelinho único
dono todo equi. capas Vulcouro
rádio S f/ trancas etc. Revisado
garantido autorizada. Vendo
urgente viagem. Av. São Sebas-
.ião 70 - NCrS 7.600.

VOLKS 64 ótimo estado
Posto Saraiva — largo
chinche cj Sr. Amilcir.
VÕLKS 66 modelinho lindo, um
só dono superequipado, cor
s?ul todo original, veja Rua
Piaui 7? Sr. S.-mt-s.

ver no
do Pi-

VOLKSWAGEN 1 600 (4 portas)
zero km. Todas as cores, entregd
Imediata. Aceito Volks use-1"
como entrada. Saldo até 24
meses. --Ver na: Simal — Reven-
dedor Autorizado. Rua Barão de _
Mesquita, 777. .
VOLKSWAGEN 1969 - Zero k-n.
Todas as cores, entrega imedia-
ta Aceito Volks usado como en-
Irada. Saldo até 24 meses. Ver
na: Simal — Revendedor Auto-
rizado. Rua Barão de Mesquita,
777____
VOLKS-1 600- Okm - Segurado
emplacado cores a escolher di-
reto home comprador sorteado
consórcio Reuni — Seis presta-
ções p»gas telefonar lloni —
245-6267.
VEMAGUET 1963 - Mecânica
100%', aceito troca « financio
sté 24 meses. Rua São Fianciscc
Xavier 82.
VOLKSWAGEN 1969 OK. várias
corei, aceito troca < financio.
Rua São Francisco Xavier 82.

VOLKSWAGEN-68 - Branco pé"
rola, NCrS 9 000,00 i vista -
Ver e/ guardador Laercio em
frente _6 Banco B_-av__ta. C-*
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68 ~ VOLKSWAGEN 11 IMI mii oquip.
67 - VOLKSWAGEN 15 000 km oquip.
66 - VOIKSWAGÉN pérola erxtfp. estado.
66 - VOLKSWAGEN côr cereia equip.
6ó — AERO WILLYS excep. est. conservação,

66 - GORDINI «limo eslado
65 - AERO WILLYS oxcclcnte eslado
66 - RURAL, esl. nôvo, luxo
65 - VEMAGUETE, eq. ox. esí. cons.
65 - VOLKSWAGEN ólimo eslado equip.

6-1 - VOLKSWAGEN equip. cx. esl. cens.
6. — VOLKSWAGEN côr vermelha novíssimo.
63 - AERO, WILLYS equip. ôlimo eslado.
62 - VOLKSWAGEN original de fábrica eci.
60 - VOLKSWAGEN, todo original de fábrica.
Vendemos a longo e curto prazo com financiamento pró-
prio. V. leva o carro no ato da compra. Rua Conde da
Bonlim, 190 - 204. Tol. 2B-1610. (P

w//////aBiunaim'///w//
'REVENDEDOR FORD:WILLYS

Escolha e compre!
DEPARTAMENTO CARROS NOVOS

Salde

Marca Ano Entrada dovedor

Itamaraty 69 Acro 66/7/8 combinar
Acro 69 Acro 66/7/8 combinar
Corcel 69 Volb 66/7/8 combinar
Jeep 69 3 200 combinar
Rural (Luxo) 69 4 400 combinar
Pick-Up (-1x2) 69 4 000 combinar

DEPARTAMENTO DE CARROS USADOS

Itamaraty 68 4 000 740,00
Simca 67 3 COO 5.0,00
Aero 67 3 000 540,00
llamaraly 66 2 500 480,00
Aero 66 2 500 440,00
Gordini 66 1 500 190,00
Rural 66 1 500 300,00
DKW 65 1 500 200,00
Acro 65 ¦ 2 000 430,00
Aero 62 1 500 250,00

ACEITAMOS SEU VEÍCULO USADO
EM TROCA

Ru_ Mariz e Barros, 774/776

Tels.: 2.8-7454 - 234-4945 c 234-9316

¦pi niiinim
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ZONA NORTE:
Rua Maril o Barros n.° 8 .3 tcl.: 228-0240

ZONA SUL:
Rua São Clomento n.° 195 tcl.: 226-82M

NITERÓI
Av. Visc. do Rio Branco n.° 629 tel.: 3301

Marca Entrada Prestação
MERCEDES 65 - 220 S
CORCEL 2 ou 4 porlas p/' enlrega
OPALA todos os tipos pl entrega

ITAMARATY 67  3.000 24 x 572,00
AERO 65  1.900 24 x 477,00
AERO 

' 
64  2.000 22 x 406,00

ESPLANADA 68  2.600 24x660,00
KOMBI 63  1.600 24x407,00
KOMBI 64.'.  4.000 13x304,00
VOLKS 62  1.250 24x316,00
VOLKS 63  1.300 24x331,00
VOLKS 64  1.420 24x361,00
VOLKS 65 ...... 1.550 24x366,00
VOLKS 66  1.650 24x420,00
VOLKS 67  1.740 24x463,00
VOLKS 68  1.900 24x483,00
VOLKS 4 portas 69  3.400 24 _. 830,00

Sem intermediárias — Compare nosso preço
total. Todos revisados. Temos toda linha nacional
zero km. Pronta entrega; diariamente alé 20
horas, aceitamos troca.

___a_-_H___-___-n-_____MB

Pádua Automóveis Ltda.
O caminho certo para um bom negócio

VENDE, TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES

CORCEL 69 4 portas luxo 5.000 Km. rodado
VOLKS 69 4 portas 0 Km. pronta entrega
VOLKS 69 2 portas 0 Km. pronla entrega
VOLKS 67 pouco rodado pronta entrega
VOLKS 66 perfeito eslado
VOLKS 64 estalando de nôvo pronta entrega
VOLKS 63 novíssimo pronta entrega
VOLKS 62 bem conservado pronta cnlrcya

TODOS EQUIPADOS, REVISADOS E SEGURADOS

Rua Haddock Lobo, 386, tels.: 228-0071 e 228-6596.

• 0 CARRO CERT0.N0 I A i çm
REVENDEDOR CERTO I AMò A
Seu revendedor .Chevrolet de confiança

¦¦VEÍCULOS NOVOS E USADOSBW
Chevrolet Perua Zero Equipado 1969
Chevrolet Caminhão Zero todos os modelos 1969
Chevrolet Pick-Up Zero luxo e Standard 1969
Chevrolet Perua Equipado 1962, 1964, 1967

c 1968
Esplanada Scmi-nóvo 1968
Kombi Standard Excelentes 1967 e 1968
Ford Galaxie Equipado 1967
J- K. FNM Equipado 1967
Volkswagens Excelentes 1965 e 1967
Aero Willys Equipado 1967
Itamaraty Equipados 1966 e 1968
Mercedes-Benz Sedan A portas 1965
Ford F-100 Pick-Up 1969
Ford F-60O C/Carroceria 1960 e 1965
Chevrolet Basculantes 1967 e 1968
Chevroloí C/Çarroceria 1960, 1964

e 1967

CHEVROLET É NA IAMSA

Av. Mem de Sá, 192 - Tels.: 252-5609 e 252-5360

Rua São Clemente, 185 — Tels.: 246-3551 e 246-6388

Aberto diáriamen.o Bté is 22 horas —

Sábados atá às 17 horas.

OS MELHORES PLANOS DE FINANCIAMENTO

O SEU OPALA JÁ CHEGOU!

etc. ótimo estado. Ent. 1.800
e 2.000, saldo ale 24 m. Lavra.
íli.°j___)_.-__:_Ll!l_-2''2'02?i- 
VOÍKSWAGEN 1960 a 1968"os"
lado do nôvo cl 1 200,00 unira-
cia saldo ,ité 24 nies-os Telhiana
Móier «ua Carolina Méier, 40.
VOLKSWAGEN 1960 a 1968
100% revisado _ parlir de NCrS
1 200,00 cie enlrada saldo a16
24 meses. Tethiana Maracanã.
Rus São Francisco Xavier, 378.

VOLKS 66 e 67 - Equip. rádio, VOLKS 68, ej.onó, rádio, b.b.,
' """ lotalmcnlo novo. Base 8.500 ou

24 m., vários planos. Conde
Bonlim, 18 - 234-5865. _
VOLKSWAGEN 62 - 6~3 - 64

65 — 67 — Todos rigorosa-
montes revisados e equipados
entrada ap. de 1.200 saldo em
24 meses dentro de s/possibili-
dades Rua Dr. Satamini 156 Tiiu-
ca.
VOLKSWAGEN í 600 OK linda
cor 14 800 < visla ou 4 800 >al-
do até 24 meses antiga ime-
diala. R. Barão de Mesquita 116

Tel, 234-5197. 
VEMAGUET 67 nrená oquip. úni.
co dono em ótimo esl. iroco
e fin. R. S. Francisco Xavier,
400._Tol._248.5476; '__

VOLKS 65 Ti 1 680,00.
saldo em 24 meses c
n| revisão ou ou^-o
plano. Entrega rápida.
CIA. FEDERAL DE VEI-
CULOS. Rua São -Fran-
cisco Xavier, 374-A. (&
VOLKS -.63 : e? 65^t .Revisados.
Equip. c| 1 500 entr. saldo a
combinar. R. Barão de Mcsqui-
ta, 205-B - 264-3378.

VOLKS 67 em ólimo estado.
Vendo, trcco e ¦finando c| (>_tq.
entrada. R. Russei 450-A-
.'CLK5 61 o mais nôvi última
íéri.j onísus noves metor OK.
R. Russei 4S0_L
VOLKSWAGEN 65 - Equipado,
revisado, s/batida, mecânica a
lodo loslo, facilito c/2.000. R.
São Francisco Xavier 189.
VOLKSWAGEN 64 - Excelente
de tudo, o mais lindo oa GB,
sujeito a qualquer testo, facilito
c/2.000. R. São Francisco Xavier
189.

VOLKS 61 - Vende-
mos c| enlrada de . . .
1 200,00, saldo em 2 .
meses ou outro plano.
Entrega imediata. GA.
FEDERAL DE VEÍCULOS
Rua São Francisco Xa-
vier, _374-A._ __ JB
VOLKSWAGEN 

~62 
-~Em pérfel-

to eslado geral, mecânica fra.
do comum, facilito c/l.700, R.
São Francisco Xavier_189.

V_0LKS,WAGEI>T63;r. Um> .beleza
de carro, lodo original vale
a pena ver, facililo c/l.SOO.
R. São Francisco Xavier_189^
VOLKSWAGEN 

~60 
- Em o ."co-

lente estado de conservação, re-
visado, a toda prova, facilito
c/l.500. R. São Francisco Xavier
180.
VOLKSWAGEN 1966 - Grcnái
pouco uso, equipaoo c/rádio,
americano. NCrS 6 900,00. Troco
ou facililo c/l 600 enl. e
24X320,00 Rua Uruguai, 234-A._

VOLKS 67 - Ult. série, pouco
rodado, pneus, tudo nôvo. Veri-
do. Rua Tcodjoro da Silva, 878.

VOLKS 62, equip. e bonilo 4 400
oulro 59 c/capas lindas 3 900
aceito oferta. Ver. hoie. R. S.
Luiz Gonzaga, 341. T. 228-4177.
VÕLKS 68 - Grenat - 13.5-0
kms. rodados Fm ótimo estado
de conservação. Tel. 242-9459
Snr, Pedro, Av. Rio Bronco,
126-B.
VOLKS 69 0 km. Pronla enlrega,
vendo à vista, troco, fac. até
24 meses. R. São Fco. Xavier,
352-B - Tel. 234-8738.
VOLKSWAGEN 68" - Eslado dõ
0 km, pouco uso, 16.000 km
rodados, satisfaz ao mais exi-
ejenie coVnprador, facilito c /
2.300, R. São Francisco Xavier.
189
VOLKSWAGEN 67 - 65 - 64
— 63 — 62 — 61 equip. troco
fácil, em 24 meses desde 1.500
entrada. Av. Brás de Pina, 274.
Leitão.
VOLKSWAGEN 64'gente
vir., a.

toda prova 5 700
222-2250 Luiz.

isfang -
Conversível, em perfeito estado de con-

servação, com apenas 20.000 kms. rodados —
Avenida Suburbana n.° 5.000.

VOLKS 64 - Vende-
mos cj n| revisão. En-
Irada J 520,00, saldo
em 24 meses ou outro
plano à sua escolha.
Entrega rápida. CIA.
FEDERAL DE VEÍCULOS
— Rua- São Francisco
Xavier, 374-A. (B
VOLKS- 60/69.'- Nõo.vendTT!
qualquer preço. Adianto até
50% seu valer p/ jquidacão
Mé 24 mrses - 48-1138, Sr.
Anoelo - 42-3381._
VÕLKS 64 - Particular; únicõ
dono, em excepcional estsdo,
lodo equipado. Tralar telef. —
243.-7852 (Paulo).

VOLKS 64 - Um só dono. 47
mil km. Rádio e pneus' novos,
Nunca bateu, maquina- silencio-
si. Dificil achar cutro igual.
(NCrS. 6 000). R. Araxá, 131, -
Jcsé.

ALUGUE urvi. /iuiTTTi^Ba iiiiii
LOCADORA DE CTA DAUTOMÓVEIS «9 l_MklV

Ru* Mariz c Birro», 748 . Aeroporto S. Dumont
T-l.: 234-7479 Tel.! 222-3002

Rua Barata Rib.iro, 105-A Rua Riichuolo, 132-F
Tol.: 736-1003 T«l.: 252-7244 • 222-297»

FILIADA AO PIN ER5'- CBC

VENDO auto socorro com guin-
daste. Chevrolet e outros car-
ros americanos, na Rua Pidre
lldoíonso Penolba n.° 90 -
Meier
VOLKS 61 - Cine. transferiu.-
do equipado o mais lindo do
ano particular vendo 4 800,00
tratar 

' 
Vitor Meireles 88.

VOLKS 65 . 64, equip. ro
tr.co, fin. -lé 24 m. Av.
gusl. Severo, 292-AjB. Te-)
252-8484 e 252-7937. _

VOLKS 68, 64, 63 -
1 470, saldo 24 meses.
São Fco. Xavier, 102.
VOLKSWAGíN 1950 a 1958 tô-
das as cores revisades cem ..
1 200,00 entrada sàiída a.é 24
meses. Tethiana £ascsdurs — Av.
Ernoni Cardoso, 220.

uguej cie carros
r$ 19,00 por dia

Proço especial dc 2." a 6.°-feira. Filiado ao Diners
Na EMA AUTOMÓVEIS Volks, Aero, Simca, Kombi, Rural

Av. Mem de Sá, 14 (iunlo Largo da Lapa). Tel. 232-5397 e
222-4229 e R. Mariz e Barros, 1 107. Tel. 234-3193 e 
234-9024.

Locadora Júnior
aluga 69

Filiado ao Diners — CBC.
Galaxie, Corcel, Opala, Volks 1600, Chrysler, Itamarati,

Karniann-Ghia, Volks, Kombi, equipados com rádio, com ou
sem motorista.

_ Rua da Passagem, 98. - Tel.: 246-3800 — 246-3136.

Locadora S.T.K.

VOLKS 64 — Equipado ótima
conservação. Financio com peq.
entrada e saldo até 24 meses.
Sólu_Só'Tmed|alafeTel,-246'-6227.-:
VÒLKS 63 Ótima conservação.'
Equipado. Financio com pequena
entrada e saldo até 24 meses.
Tel.: 246-6227 até 20 h.
VÒLKS 67 ~ Equipado ótimo
eslado financio com peq. fentra-
da e saldo até 24 meses. Solu-
cão imediata. Tcl. 246-6227 até
20 h.
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seu FMU 2.150
éstSna

única oficina

i 300,00 A VISTA - Wilrhén
19.19 lodo 100% ver e Iratar à
Rua Visc. Inhaúma 4B. Centro.

Auto Alies
Volks Ltda.

COMPRA - VENDE - TROCA

OFERTA DA SEMANA

Motor-Volkswagen a base

troca. NCr$ 700,00. Garantia

10 000 km ou ó meses uso.

Rua Monsenhor Manoel Go-

mes, 104. São Cristóvão. Te^.

228-5424.

KOMBIS

Entregas comerciais, passeios,
danças, fazemos contratos. Tratar à

Tols. 243-6916:: e 223-0367.

; F-85 -
Conversível

63, Oldsmobile. Compacto.
Cutlass. Dir. Hidraul. Freios
o ar. Uma Jóia. Doe. 100%.
Vende, troca e facilita. R.
Conde Bonfim, -426.

ALUGUEI

viagens, pequenas mu-
Rua Costa Ferreira, 148.

CASAMENTOS - Lindo carro
particular Aero-Willys clnza-gra-
nito — Noivas, padrinhos e via-

°-ns. 
NC.-$ 50,00. Tel. 246-1599.

! FSOTA taxis abastecimento es-
.••.dia lubríficaçSo Rua Marques
Pcmbal 23.
KÒMBfs - MUNDIAL TRANS-
PORTES procisa pj agregar. Rua
dó Russei, 344 — loja 7. Gloria.
kõmbI

Impala 1962
NCr$ 11^500,00

Sem coluna, carro de luxo,
hidramatico, direção hidráuli-
ca, freio a ar, ráctio, -toca-

fitas, còr vermelho, estofa-
mento azul. Aceito troca —

Tcl. 237-5066.

autorizada FMI
da zona sul
24 meses sem entrada
Rua Assunção, 235-Botafogo
Fone: 246-7413

Corcel Luxo
qu Standard

2 c 4 portas, pronta entre-

ga, tódas as cores. Aceitamos
trocas e financiamos em até
24 meses. SEDAN S|A; — Re-
vendedor Ford. Av. Princesa
Isabel, 481. Tel. 236-1221 e

(P

Caminhões
Vende-se 2 caminhões Mer.

cocles-Benz anos 1957 — 1960
e 1 Ford F-600, Av. Brasil,

6135.

Impala 62
Chevrolet. 4 portas. Hidra-

má tico. Equipado. Excelente.
Conservação. Doe. 100%. —

Vende, troca « facilita. R.
Conde Bonfim, 426.

- p
soes equro,
òòiro'. Tel.

viagens e excur-
:l oeladétrà e ba"*-
245-4323 D. S.ela.

K.K.K. - KOMBIS - NCrS 5,00
a hora — Mudanças — Entregas
— Turismo - Viagens — Excur-
r.ões — Piqueniquea — Tel.
245-6762:  
KOMBIS — Passeios, viagens,
entregas, peqs. mudanças. Tels.
261-6543 e 261-0232.
KOMBI P/ HORA
carga, entregas e n

246-0906.

— Passeios,
udanças. Tis.

KOMBI — Para pequenas mu-
danças, entregas diversas — Pas-
__ios - GB - Estados — Tel.:
295.2703.

J. K. 68
Equipado. Em estado de

Zero Km. Vende, troca e fa-
cilita em 24 meses. R. Conde
Bonfim, 426.

Mustang-68
Vendo em ótimo estado e

equipado. Tratar com o Sr.
Marco à R. Euclides da Cunha
281 - Tel. 28-5718.

AGENCIA SALES DE AUTOMÓVEIS
Rua Voluntários da Pátria, 416-B Tcl. 246-3501

Nós vendemos e você faz o plano, financiamos em 24 meses, ent. a partir de
NCr$ 1.000,00, carros revisados com 3 meses de garantia, fatura cm seu nome.
Procedência garantida, 25 anos de experiência no ramo.

Prestações

24 x 521,00
24 x 465,00
24 x 410,00
24 x 372,00
24 x 329,00

Carro 
* 

Entrada

VOLKS 1968 1.000,00
VOLKS 1967 1.000,00
VOLKS 1966 1.000,00
VOLKS 1965 1.000,00
VOLKS 1963 1.000,00

Já está incluído transferência,
muito porque compramos bem.

1.000, Lm Jan 1970
1.000, Em Jaii 1970
1.000, Em Jan 1970
1.000, Em Jan 1970
1.000, Em Jan 1970

guro, RC, enfim vendemos

Oldsmobille -

1965
F 85 — 4 porlas — hidra-

máíico. Vende-se. Tratar: Dr.

Fraiícisco Amaral, Rua Gene-
ral Padilha, 64 — 5.°. Tcl.:
254-1818 — Ramal 3.

Station Wagon
Compacto 1966

NCrS 18 500,00. Chevy II
Perua Americana de Passeio.
ó cilindros, mecânico, 2 ban-
cos, linda côr marfim, libera-
do de Embaixada. Troco fi-
nancio partir tel. 36-2914.

Alugue um carro
Volks - Kombi - K.-

Ghia e dirija você mesmo.
LUNAUTO VEÍCULOS LTDA.,
Av. Paulo de Fronlin, 500-B.
Tcl. 248-9799, Rio Comprido.

Festa N.S. Nazaré
Dias 7 e 8 setembro em

Saquarema. Kombis Novas —

Reservas: 252-3489 — Ulti-
I
: mas vagas.

Festa em
Aparecida
do Norte

Kombis Novas — Reservas i
- 252-3489 — Ultimas va-

gas.

Kombi aluguel
Fone: 261-3450!

Entregas rápidas, comer- j
ciais, mudanças em Kombis |
novas. Viagens, passeios e j
excursões interestaduais. Efi-

: ciência em transportes: Real ¦

Transportadora Benfica Ltda.;

Volks Zero
SEDAN 1300 24 x 462,10
SEDAN 1600 24 x 667,70
SEDAN 62 eauipado 24 x 295,80
Kombi zero 24 x 482,64
K. Ghia zero 24 x 663,63
K. Ghia 66 equipado 24 x 392,15
Itamaraty 67 equipado .... 24 x 742,50

FACILITAMOS A-ENTRADA
Seu carro usado vale como entrada lotai

ou parcial. Parcelamos a enlrada de acordo com
a sua conveniência.

Tel.: 252-5048 - D. ELIZABETH.

'tjimâPk :s£PÀi*
'.rrv-v-^- mm~py-

REVENDEDORES FORD-WILLYS
CORCEL Cupê, 4 portas, luxo/Standard
69 — GALAXIE, zero quilômetro
69 — ITAMARATY, todas as cores
69 — AERO-WILLYS, tódas as cores
68 e 67 - KARMANN-GHIA, novos
68 — GALAXIE, excepcional
67 — GALAXIE, pouco uso
67 — FIAT, modelo 850, nova
66 - AERO-WILLYS, 2 cores
66 — VOLKSWAGEN, est. de novo.

66 - AERO-WILLYS, 2 cores
66 - VOLKSWAGEN, estado de nôvo
65 — SIMCA, toda original

AERO-WILLYS, ótimo estado
VEMAGUET, mecânica 100%
AERO-WILLYS, diversos
GORDINI, ótimo estado
AERO-WILLYS, único dono
AERO-WILLYS, todo revisado

61 - VOLKSWAGEN, estado de nôvo.

LINHA ZERO QUILÔMETRO

ITAMARATY - AERO WILLYS - RURAL - JEEP - CORCEL GALAXIE LTD

CAMINHÕES FORD 69 - F-100 - F-600 E F-350, DIESEL OU GASOLINA
À VISTA OU A PRAZO OS MENORES PREÇOS DA GUANABARA. JUROS MAIS BAI-

XOS DE ACORDO COM INSTRUÇÕES BANCO CENTRAL
Aceitamos seu carro usado como parte do pagamento

PLANOS em até 24 meses, com solução IMEDIATA de crédito. Adaptamos
as prestações à sua conveniência.

AV. PRINCESA ISABEL, 481 — Tels..236-1221 e 257-0113 à saída do Túnel Nôvo
— COPACABANA.

RUA MARIZ -E BARROS N.° 824 - Tel. 234-8338 a 234-0530 — TIJUCA.
Locais de fácil estacionamento (P

Volks zerão
Sedan 2 porlas 24 x. 485,00,

4 portas 24 x 605,70, 67 24 x
363, 66 24 x 314. Táxi zero
e usado a combinar. Seu car-
ro usado vale como entrada.
Siqueira Campos, 18-A. Tcl.:
256-073?. *

Kombi de
aluguel

Pick-up-Volks
Tels.: 226-0033 e 226-4554

Com'motorista para todos os

fins

AUTOPEÇAS E
REVENDEDORES
- ACESSÓRIOS

DIVERSOS
ALUGA-SE Kombi ent. c om.
5,00/h. Peq. n.uo. Turismo a
combinar - 220-6941 Oito.
ALUGUEL kcntbis, não vá ítráa
d» lorotas, trabalho por hora
mesmo. Qualquer tipo de 1rans*
p-rl-s, Tel.: 238-5418 Sidn.sy.
ABC das Kombis - 6,00 pjhora'
— Pequenas mudanças, passeios,
ant regas, etc. Tel. 238-3196.
AH. Aluguel de Kombis temos
novas para qualquer tipo de
transportes trabalhamos exclusi-
vamenlc p/hora. Tel. 238-5418.
Transp. He'p Ltda. 
ALUGUEL -Kombl NCrS 5,00;
hora. Mudanças — entregas co-
merciais — viagens turismo —
excursões — contrato c/firmas.
225-3060.
CASAMENTOS, Bodas, etc. lu.
xuoso atendimento, Mercedes
Benr ou Galaxie, ar condido-
nado, motorista especializado
em sclenidades e recepções —
Também alugo p/ empresas cu
particulares, p/rhbfá cu diária.
Inf. 249-3906 Sr. Oswaldo -
menores preços.

AMORTECEDORES a NCrS 5.C0
nacionais, americanos, europeus
aarantia 6 meses. R. Ten. Pi-
mente:, 140, lojas 31 - 32 -
Olaria.
MOTOR Voíiíswagen reeondi-
cionado o base de troca 700,00
'' í)...irnti.. 6 meses ou 10 000
km. Auto-Alles Ltda. Rua Men-
senhor Manuel Gomes, 104, Sáo
Cristóvão^Tcl. 228-5424.
PLACA MILHAR 

'- 
Ccmpro -

Eduardo": - 252-2522 tarde;
PNEUS SÍmé" novos 

"900 
x 20

cem câmara, vendo 13 (trerc!.
Ocasião -- Rua Maxwell 3-14
Vilj l.abnl.
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ver 0 MAIOR
CONCORRENTE
do Vülksliero?
Venha à fiiianilu

Mas sje Você f%
quer e paquerar
um zerinho...
yenha -
também!

Venha ! Venha com a sua Carta
de Crédito, ou com a ernpolgação dn
assinar a papelada para o Crédito Direto
ao Consumidor, em 24 prestações.
Ai você leva um Volks _erinho, ou o seu
maior 'concorrente 

em garantia e maquina:
o Fusca Chave Dourada, ria Guandu.

Quo tal um telefonema, agora mesmo ?
Ou, se você não está fazendo nada

(e nós também !) venha
bater um papo nos salões da Guandu.

COM MENOS
DE 2 MIL

OE ENTRADA

Saiba que o Chave Dourada tem

garantia de 2 meses ou 3.000

quilômetros. Sedan. Kombi.

Karmann Ghia. Enxutlssimos.

ÜM DOS NOSSOS Sem "9atilhos"- Voc5 Pa9a men°S
ciicrnc i ecn i na con,Pra e 9anha mais na
rUouUo L oCU revenda, e isso não tem talvez !

Revendedor
Autorizado
VolkswagpnWÊMÊ VEÍCULOS S.A

Av. Cesário de Melo, 1549
Tels.: (Cetel) 94-1560 e 94-1660Campo Grande

BsM^-*^^^

PEÇAS E' 
ACESSÓRIOS

LEGÍTIMOS

FORD-WILLYS
é com

SEDAN«TÂNIA
REV___Í-_R_S FOR0WILLYS

R. ESCOBAR. <0
_ , í :-_-. 6iJ6

Máquiiuis. Motores. Eqíápameiilòs. '¦
AUGUSTO CÉSAR CARVALHO
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NOVAS CAÇAMBAS - A C..l_rpill..r crt,í lançando caçambas com denl__
soldadosjfoto), destinadas a aumentar a oficiência das carregadeiras dc rodas na mo-
vimentação do rochas. Mo proieto desenvolvido pela empresa fabricante de tratores,
as caçambas para rochas, das carregadeiras do rodas 950, 966, 980 e 988, foram
aperfeiçoadas, tendo modificada sua borda cortante e ampliados os dentes soldado»
para seis, com pontas substituívois. A caçamba da carregadeira 988 tem, ainda, uma
grade na sua parte posterior, dando-lhe maior capacidade de retenção, o que tvita
a queda de rochas.

Villares tem Cenlro Eletrônico
O Grupo Vilares acaba dc ádqui-

rir um sistema tle computação ele-
trónica para a implantação de um
Centro de Processamento de Dados,
destinado a fazer todos os trabalhos
administrativos em andamento e o
melhor controle isolado de cada
uma das empresas que o compõe.

O equipamento será fornecido pe-
Ia Burroughs do Brasil e segundo
o Sr. Luis Vilares, diretor do grupo.
a sua instalação se deve à crescente
expansão dc sua empresa e a con-
sequente demanda do mercado na-
cional.

MÚLTIPLAS TAREFAS

O Centro de Processamento de
Dados estará equipado com o con-
junto "on line" B-2500 e atenderá
a VICSA, especialista em anéis, pis-

toes, kits, a Vilares, com tódas as
suas unidades de fundição, forjaria
e a aciaria e as indústrias Vilares,
que produzem elevadores, escadas
rolantes e motoniveladoras, em-
presas pertencentes ao grupo. Uma
expansão a médio prazo do sistema,
possibilitará, fazer um controle In-
tegrado de cada emprêsa, através
de teleprocessamento.

Entre as tarefas a serem desem-
penhadas pelos computadores figu-
ram os controles contábeis e indus-
triais, controle específico aplicado á
indústria e de estoque com mais de
25 mil itens, faturamento e contró-
le de pessoal, em número superior a
8 mil funcionários. A utilização do
computador B-2500 permitirá, em
tódas as áreas da emprêsa, rapidez
e rigorosidade nas verificações de
custo e tempo.
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CONVERSAÇÃO COM COMPUTADOR — O serviço de terminais reativos da
ITT — Dota Services — um sistema avançado de time-shoring — coloca um compu-
tador de 3.° geração (foto) à disposição dos usuários, operando em simples teclado
de máquina de escrever conectado com um telefonema normal. Empresários, cien-
tistas, engenheiros ou programadores poderão conversar com o computador através
de uma série de tipos deste terminal.

Brasil recebe maior prensa dá A. Latina
Procedente de Glàsgow, Ihgiatér

ral transportada pelo navio Wlltra-
der, chegou ao Brasil a maior pren-
sa de forjar da América Latina.
Fabricada pela Davy United, é uma
das maiores do mundo e tem capa-
cidade até 800 toneladas. Será íris-
talada em Sorocaba.

Esta iniciativa ficou em um mi-
Ihão dc dólares e faz parte do Pia-
no de Expansão da Indústria Me-
to.lúrgica Nossa Senhora da Apare-
cida S. A. Aços Ipanema, e con-

tá com aprovação do GEIMET e fi-
nanciamento do BNDE. & o único
equipamento deste porte dotado dc
programador digital, acionamento
eletrônico totalmente automático,
que garante repetição e constância
nas operações' de transformação me-
cânica dc aços especiais e para fer-
ràméntas. Sua aquisição representa
sensível enriquecimento nas insta-
lações da indústria de base nacio-
nal.

"f 
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CALDEIRAS PARA O NORDESTE — Foram precisas três carretas como essas

para levar até Fortaleza as caldeiros {foto) que equiparão a Induchenil, fábrica de
chinile c tapetes que até o final do ano estará funcionando em Fortaleza. As cal-
deiras pesam 26 Icneladas cada uma c têm capacidade para 8 mil quilos de vapor

por hora.

Reforme seu carro a prazo
• FINANCIAMOS ATÉ 12 MESES

Mecânica geral, lanlernagem, pintura, eletricista, capo-
teiro, vidraceiro, baterias, amortecedores, rádios, toca-fitas,

poças, acessórios.
REGIA VEÍCULOS S/A.

Av. Bartolomeu Mitrc, 846 Leblon.
Rua Siqueira Campos, 24] Copacabana.

BICICLETAS
MOTOS -
LAMBRETAS

EMBARCAÇÕES -
í MOTORES
MARÍTIMOS

AUTO ALLES LTDA.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VOLKSWAGEN

O BOM SENSO EM OFICINA

*5B8____UR& PEC,S E acessórios
¦¦ÍBKlWÇy©*- MANUTENÇÃO DE FROTAS C0MEHCUIS
j^IlUrT.y.fl**- ,f:,[ eletfOnico

AJJjjKj. RECUPERAÇÍO 0t MOTORES
*£____»' MtClNIC»

v*\ LANTERNA0EM
LUBRIFICAÇiO

ELETRICISTA
PINTURA

R. MONSENHOR MANOEL COMES, 101
S. CmSTÓVAO . RIO ¦ GB. T_X, _.8.5._.

JAWA - 2._C0 C.C. NCrS -
550,00 - Vendo, quadro elásti-
co, còr coral, 100%. R. Uruguai
frente ao n? 240. Ofer). razoáv.
lEONETE.'64_^~V_ndo NCrS .'.
280,00 — Avenida dos Italianos
n.° 1260 casa 4 Coelho Neto.
VESPA enxuta vendo. Rua Al-
berto de Campos, 136-201 esq.
R. Montenegro.

LANCHA - Casco colúmbia .,30
mts. com motor Evenrrurie c.'e
25 H.P. c/direção e controle
a distancia, para/brisas. NCr*
2.000,00 à vista. Tel. 261-3182
—_Joaquitn após 18,00Hs.

IANCHA - Colúmbia 31' 2 mo-
tores marítimos ,tôda equipada.
Vendo. Tratar com Sr. Domin-
gos. Tel. 222-1618.

Lanchas e veleiros
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Novo curso do Cm.e. Carneiro para Mes-
tre-Amador. Início dia 8 de setembro, às 20,30
no.C. R. Guanabara (Mourisco). Não é neces-
sario ser sócio para freqüentar. Informações tel.
227-4949. Último curso deste ano.

OUTROS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE CLASSIFICADOS

1".
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JORNAL
DO
BRASIL

CLASSIFICADOS
Rio de Janeiro — Quarta-feira, 3-9-69 Parte inseparável do Jornal

CLASSIFICADOS HA 50 ANOS
CARRINHOS do mão para o comércio de frulns e Iccju-
mos; vcndom-ie, campo do São Chryslovam, 26.

(3 do sotombro do 1919)

A

Imóveis — Compra e Venda — Imóveis — Compra e Venda ~ Imóveis — Compra e Venda — Imóveis~Compra e venda
ÍNDICE

Páginas
IMÓVEIS - COMPRA E VENDA > 1 a 3
IMÓVEIS - ALUGUEL 3 a 5
CLASSIFICADOS DO E. DO RIO 5
UTILIDADES 5
OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS 5 e 6
MÁQUINAS - MATERIAIS 6
ENSINO E ARTES 6
SERVIÇOS PROFS. DIVERSOS . 6
ANIMAIS E AGRICULTURA 6
DIVERSOS 6
EMPREGOS 6a 8
PROFISSIONAIS LIBERAIS 8
VEÍCULOS, EMB. E ESPORTES . 8

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS"
CENTRO -.

Std* — Avenida Rio Branco, 112 — Térreo.
lapa - Avenida Mem de Sá, 147 - Tel. 252-0571.
Rodoviária — Estação Rodoviária Nôvo Rio, 2.°, loja 205.
São Boria - Av. Rio Branco. 277 — Loja E — Edif. S. Borja.

ZONA SUL
Botafogo - Praia de Botafogo, -)00 — SEARS.
Copacabana — Av. N, S. de Copacabana, Ó10 — G. Ritz.
Flamengo — Rua Marquês de Abrantes, 26 — Loja £.
Posto 5 — Av. N. S. de Copacabana, 1 100 — Loja E.
Ipantma — Rua Visconde de Pirajá, 6.1-C.

ZONA NORTE
Praça da Bandeira — Pça. da Bandeira, 109.
Campo Grande — Av. Cesário da Melo, 1 549 — Ag. da

Guandu Veículos.
Cascadura — Av. Suburbana, 10 136 — Largo Cascadura,
Madureira — Estrada do Portela, 29 — Loja E.
Méier — Rua Dias da Cruz, 74 — Loja B.
Penha — Rua Plínio ds Oliveira, 44 — Loja M.
São Cristóvão — Rua São Luís Gonzaga, 119-C.
Tijuca — Rua General Rocca, 801 — Loja F.

ESTADO DO RIO
Duque de Caxias — Shoping-Centcr, Lojas 26-A n 26-B —

T_l. 3903.
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 116, grupos 703 e 704 —

telefones: 5509 e 2 1730.
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 — Loj*

12 - Tel.: 30.60:
Nilópolis — Rua Antônio José Bittencourt, 31 — Tel.i 24. 1."mapa 

do tempo - JB
r~™~ t

»¦ °™ 17. V s, ....^r.....
ANÁLISE SIN6TICA DO MAPA DO ESCRITÓRIO DE METEO-
ROLOGIA INTERPRETADA PELO JB - Frente fria sobre a Ar-
gentina com atividade moderada, deslocando-se lentamente
para Nordeste. Anticiclone tropical dominando a totalidade
do país, com centro de 1022 MB sobre o Atlântico a leste
do litoral Sul do Brasil devendo onfraquecer-se. Anticiclone
polar com centro de 1022 MB, sobre o Pacífico, deslocan-
do-se para a Argentina.

NO RIO O SOL

ÍÒM ~~
NEVOEIRO PELA MANHA

NASC. - 6h04m
MÁXIMA: 29°. 0CASO - 17h43m
MÍNIMA: 13*8

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS

Amazonas — Acre — Pari —
Tempos Nublado. Pancadas cs-
parsas no período. Temp.: Es-
tável.

Maranhão — Piauí — Ceará —
Rio Grande do Norte — Pa-
raiba — Pernambuco — Ala*
goas — Tempo: Nublado com
pancadas esparsas no litoral
Bom com nebulosidade no in-
terior. Temp.: Estável.

Sergipe — Bania — Tempo: Ins-
tável no litoral, bom com no-
bulosidade no interior. Temp.:
Estável. Máxima: 24°6. Mini-
ma: 22°0.
Minas Gorais — Espírito San-
to — Tempo: Bom com ne-
bulosidade — Névoa seca. —*
Temp.: Em elevação.

Rio de Janeiro — Guanabara
— Tempo: Bom com nebulo-
sidade variável — Nevoeiro
pela manhã — Névoa seca à
tarde. Temp.: Em elevação. —
Máxima: 29°4, Mínima: 13°8.

Goiás — Mato Grosso — Tem-
po: Bom — Névoa seca. --
Temp.: Estável no início, ele-
vando-se no período.
São Paulo — Paraná — Tem-
po: Bom com nebulosidade
variável — Nevoeiro pela ma-
nhã — Névoa seca à farde.
Máxima: 28°0. Mínima: 11°3.
Santa Catarina — Tempo: Bom
com forte pumento de nebu-
lostdad» — Névoa seca. Temp.:
Em elevação.
Rio Grande do Sul — Tem-
po: Nublado passando a ins-
tável no decorrer do período.
Temp.: Estável declinando no
período.

A LUA

MINC..

OS VENTOS

UST.

FRACOS

AS MARÉS

Wvj/vVv
PREAMAR:

6h40m/0,8m e 18h30m/Ò,8m

BAIXA-MAR:

10h25m/0,6m e 23h/0,4m

TEMPERATURAS DE SETEMBRO
Temperaturas média, máxima e mínima (segundo previsão do
Escritório de Meteorologia do Ministério da Agricultura) du-
rante êste mês de setembro nas seguintes cidades: Manaus
(2709; 33ü3 e 23u7), Belém (25°8; 32°2 e 21°7), São Luís
(25°8; 32'2 e 2W), Teresina (2B03; 3508 e 2105), Fortaleza
(26°2; 31°3 e 2201), Natal (25°7; 2809 e 2202), João Pessoa
(2404; 23"8 e 20"4), Recifo (2503; 2801 • e 23°0), Maceió
(2405; 27»7 e 2104), Araraiu (2407; 2706 t 21°9), Salvador
(2308; 2701 a 2102), Vitória (2|09; 2&0* _ 190Q), R|0 dn
Janeiro (2105; 2409 e 1806), Niterói (2008; 2603 e I604),
São Paulo (16°3; 23"1 e 11°7), Curitiba (1405; 20O7 e 909),
Florianópolis (1708; 20^9 o 1503), Porto Alegre (1509; 21°0
e H°ó), Cuiabá (26°6; 33"7 e 2106), Belo Horizonte (20«5;
2701 f. 1502), Goiânia (2109; 310) e 1403), Petrópolis (1700;
21"7 e 13°2), Teresópolis (15°8; 2107 e 11°7); Cabo Frio
(2102; 2405 c 1804), Araxá (20°3; 27°1 e 18°4), Cambuquira
(1901; 26»0 e 13"0), Poços de Caldas (I7°l; 24>0 e U03) e
Caxambu (18"3; 2502 e 1101).

ZONA CENTRO

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo para
hoje nas cidades seguintes: Buenos Aires, 20°, claro; Bari-
loche (Argentina), 12°, nublado; Santiago (Chile), 15°3, bom;
Montevidéu, 19°, nebuloso; Lima, 16°5, encoberto; Bogotá,
nublado; Caracas, 25°, bom; México, 17o, encoberto; San
Juan, 30", nebuloso; Port-of-Spain (Trinidad), 29°, nebuloso;
Nova Iorque, 2 graus abaixo de zero, encoberto; Miami, 31°,
sol; Chicago, 24°, nebuloso; Los Angeles, 18°, nebuloso;
São Francisco, 12°, claro; Montreal, 26u7, encoberto; Quebec,
26°7, sol; Tóquio, 30", bom; Hong-Kong, 29°, nebuloso; Ams-
terdã, 16°, nebuloso; Beirute, 32°, sol; Berlim, 16°, nebuloso;
Bruxelas, 19°, nebuloso; Copenague, 21°, nebuloso; Francfortc,
21°, íol; Gênova, 20°, nebuloso; Hélsinqui, 20°, sol; Lisboa,
26°, tol; Londres, 29°, encoberto; Madri, 16°, chuva; Mos-
cou, 17", chuva; Paris, 20", íol; Roma, 31°, sol; Telaviv, 30o,
bom; Viena, 20°. encoberto.

CENTRO
APARTAMENTO frenle 119 an-
dar c/sla. qt9 conj. banh. e
grd. kit. R. Ubaioino Amaral,
41. Sinal NCrS 12 mil saldo
em 20 de 500. Para ver tratar
c/Gina R. Ouvidor, 183 s/506.
Tel. 243-4205 ou 245-6951 à noi-
lc CRECI - 1 770,
APARTAMENTO fronte c/sala 2
qts. jardim inv. varanda copa
coz. dep. emp. etc. Ver R,
Riachuelo, 133 apt? 601 nos
dias da semana só p/manha
até às 10 horas. Tratar R. Ouvi-
dor, 183 s/506 lei. 243-4205
ou 245-6951 á noite - CRECI
- 1 770 Gina.
ATENÇÃO - Rua Cardeal Leme
67 apto 407 quarto sala coz. e
banh. Preço ' à vista NCr$ ..
22 000 tcl. 237-8110 CRECI 340.
APENAS 7 mil ent. op. conj.
visitem R. Tailor 31 ap. 502,
Lapa. T. 252-8727 Silva CRECI
I 568.
ALI na Rua Riachuelo, 147 ap.
906, vazio composto de sala
grande, banh. coz. Apanho
chaves no prédio ao lado (Ria-
chuelo, 161 ap. 801 c| D. Fio-
rinda.
CENTRO - Vd. aplo. 604 Rua
Riachuelo, 325 c/ sl. 2 qts.
dep. compl. qt. e ban. em-
preg. clsinal de 20 000 e 25
prest. de 1000, total 45 000 -
chaves e inf. Tel. 32-9212. —
CRECI 613.
CENTRO - Apto. de sala e
qto. sep. banh, cozinha. Entrega
imediata. 26 000.00 iPagam. om
2 anos. Ver na Rua Carlos Sam-
paio 2461310 alé 14 horas. Pan
— Iníóveis. R, México 119 gr.
801. Tels. 252-5256 - 222-3032

CRECI J-308.
CENTRO - Vendo R. Riachuelo
325 ap. 906 qto. e sala separa-
dos, área com ianque 8.000 de
enlrada 350, mensais CRECI
1 168 Yolelte 228-6087.

CENTRO — Rua Santana v, urg,
lindo ap, frenle sinteco pinta-
do, qt. sala sep. coz. baph.
box, lugar geladeira, salota lu-
gar p| tanque, vazio, 21 mil
facilito. 42-6755 - CRECI 590.

CENTRO - B. FÁTIMA - Ven-
do apto. sala 2 qts. banh. coz.
deps. empregada, frente vazio.
Preço 40 mil finonc. 30 meses.
Ver Rua Riachuelo, 257 ap.
815. Tralar SÉRGIO CASTRO. R.
Assembléia 40 12.0 ond. tel.
231 -0898 231-3629 - CRECI 22.
CENTRO - Vende-so apto. 805
qto. sala, saleta, b. coz. mobi-
liado, sinal NCrS 6.000,00. Ver
R. Washington Luiz n° 50. Tratar
R. Silva Rabelo, 21 s/204 Méier.
Fones 229-3119 - 249-8753.
CRECI 1481.
CENTRO — Apto. nôvo e mo-
derno pronto para morar, peq.
ent. aceita carro ou lerreno por
entrada, saldo fin. p^la Copeg,
tratar com o próprio a Rua
Senador Danlas n9 118 s/902.
Tol. 222-9070.
ESTACIÕ - Rua S3o Carlos,
274 — Vende-se prédio e ter-
reno de 4,47 x 39,02 com In-
quilino. A visla 25 000. Tratar
Rua Vise. Rio Branco, 18.
FÁTIMA — Vendo opto. conj.
16 mil à vista ampla' varanda
frente Praça Aguirre Cerda 47
ap. 308. Chaves port. Tel.
52-8242.
HELDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748 vende, vazio,
fin. ap. 1 003 à Pç, João Pessoa,
9 c/sl. e q. sep. etc. T.
223-4049/243-6512.
VENDE-SE apto. 1503, vazio.
Rua Senador Dantas, 117. Pre-
ço a vista 27 000,00. Telefone
222-7899 - Sr. Lourival.
VÉNDE-SE ap. 612 da Rua Car-
los Sampaio 364 quarto sala
conjugado novinho com sinte-
co, pronto para morar ou alu-
gar. Tratarão local direto com
o proprietário.

ZONA SUL

GLÓRIA -
SANTA TERESA
GLORIA — Aptos, quase pron-
tos do sala e qto. separados,
bnnheiro, cozinha, deps. da em-
pregada e garagem. Somente
6 300,00 de enl-ada o prest.
mensais d» 390,00. (Financia,
mento dado pelos incorporado-
res). Prédio sobre pilotis, acaba-
mento esmerado, muito bom.
gosto. Obra com o solo do
garantia SERVENCO. Vor ata 18
horas. Rua Benjamim Constant,
66. Vendas Pan Imóveis Rua
México 119 gr. 801. — Telo-
fones 252-5256, 222-3032 - CRE-
Cl J. 303.
GLORIA — Vendemos de frente
e-m prédio de luxo, ótimo apto.
c| salão, jardim de Ínv| c| 14
m2, 3 qts., 2 banhs. sociais,
conjunto de copa e coz c| 23
m2, área de serv. qto e WC
de empreg. e garagem. Apenas
45 mil na escrit. Ver diária-
mente de 8 às 12 hs, v das 14
às 18 hs. c] o porteiro Sr.
Alberlo à R. Cândido Mendes,
66. Inf. Rocha, Mendonça Imó-
veis — Av. Nilo Peçanha, 151
- ..o and. Tels. 242-0610 -
222-0245 c 222-4474 - CRECI
J-113.

GLORIA — Vende-se apartamen-
to 2 quartos, 2 salas. Ver às
17 horas. Rua do Russel, 344
apto. 604. Bloco A.
GLORIA - Vendo o apto. 607
da Benjamim Constant n. 60
vazio, com sala e quarto sep.
coz., banh. e telefone. Tratar
cl Róis pj tcl. 56-2109.
SANTA TERESA - Aplo. vazio
de sala, 3 qtos. deps. Preço
40.000,00. Pagam, om 2 anos.
Inf. Pan Imóveis. México 119,
gr. 801. Tels. 222-3032, 252-5256
- CRECI J-308.
SANTA TERESA - Vendo casa
grande ótima para clínica, labo-
ratório ou pensionato. Precisan-
do fazer obras. Tratar Alte. Bar-
roso n.° 6 s] 1 308. Telefono
232-8897 (CRECI 1 741) Esther.
SANTA TERESA - Vendo lin-
do ap. c| 120 m2 em Ed. so-
lido, salão, 3 qts., banh: social
coz., copa, érea cj tanque*, qt.
c banh. de empreg. 10 000 a
15 000 de ent., saldo a comb.
Ver Rua Almirante Alexandn-
na, 674, s] 302 - Chaves c|
port. Sr. José. Trat. prop. tel.
47-5237.
VENDO, apart? | f? and. vista
p/mar e St Teresa 90m2 área
70.000,00 c/50% fin. Chaves
Av. Auq. Severo 292/1 104 lei.
232-6192.

CATETE -
FLAMENGO
APARTAMENTO c/salela 2 salas

3 qts, 1 banh. varanda copa
coz. dep. emp. etc. Av. Osvaldo
Cruz. Financio em 30 meses.
Para ver tratar c/GÍna. R. Ouvi-
dor, 183 s/506 tel. 243-4205
ou 245-6951 à noite CREC. ¦ -

]^770.
APARTAMENTO - 250m2 luxo
Preço 150 mil combinar. Rua
Senador Vergueiro, 197/202. Ver
c/correlor Carvalho. Inf. AR-
MANDO. Tels. 252-1313 e
252.0652^CRECI_30_4;
APARTAMENTO nôvo na Mar",
quês d, Abrantes 1911204, 135
m2, hall, salão, 2 qtos., banh.
soe, d emp., área serviço, ga-
ragem. Chaves c| porteiro. Tra-
tar 236-7055 ou 237-2168. C.
1235.
AMPLO apto. sl. qto., coz., etc.
R. Silveira Martins. P/ 16 mil
entr. ou menos. Telefone
252-8727. CRECI 1568.
CATETE — Ótimo apt. vaz, qto,
sla, coz, banh, área, vdo. ape-
nas 10 mil entr. saldo c/alug.
Ver R. Santo Amaro 184|apto.
405. Chavei c/o porteiro. Tr.
R. Plínio Oliveira 10311.o and.
Penha. CJoão. Tel.; 2 30-9037.
CATEIE - Vendo aoto. do sa-
Ia, 2 qtos, banh, coz. e dep.
completas. Tel. 245-7947. Rua
do Catete n.o 141 apto. 21.
CRECI 680.
CÁTÈTE — Rua do Catete, 247,
apto. 40], frente, 1 a. locação.
Vendemos e|2 quartos c/ arm.,
sala, banh. em côr, cozinha
azulejeda, área deps. pi emp.
Preço, condições e visitas c/
IMOBILIÁRIA 

"MOLINARI 
Lida.

Av. Copacabana 647, s|lC04.
Tels. 237-7436, 256-4034. CRECI_______
FLAMENGO - Ótimo negocio
Aptos, d, sala, 2 qlos. deps. o
garagem. Prédio sobre pilotis,
em centro de terreno, apenas 4
aps. por andar. Preços a partir
de 65 300(00 c| 6 540,00 de en-
trada t> o saldo em 58 meses.
Obra ja em revestimento et o
solo da garantia SERVENCO.
Ver ns local. Rua Coelho Neto
36 (bem em frente ao FlumL
nense) ate 18 horas. — Vendas
Pan Imóveis. Rua México 119
gr. 801. Telefones 252-5256 -
722-3032. CRECI 1. 308.
FLAMENGO - Apenas 15 000,00
de entrada facilitada * o saldo
em pre«t. de 537,00 mensais.
— Ótimos aptos, prontos de sa-
Ia, 2 qts. deps. e garagem. Vor
na Rua Correia Dulra, 119 ate
18 horas — Pan Imóveis — Rua
México 119 gr. C01. Telj. ..
252-5256 e 222-3032 - CRECI J.
308.
FLAMÈNGCT- Apto. deTTalãs".
2 qtos. deps. Entrega in»«rüata.
Sinal 25.000,00 e o saldo eir
40 meses. Ver à Praia oo Fia-
mengo 98 apto. 310.. Pan tmó-
veis. México 119, gr. 801 Tels.
222-3032 - 252-5256 - CRECI

FLAMENGO — Aproveite ostas
condições. — Aps. de sala, 1
ou 2 qls. deps, e garagem
c.-m 3 900,00 da entrada e
presl. de 287,00. Obra ia na
5a. laje cj o solo de garantia
SERVENCO. - Maiores informa-
ções no local Rua Correia Du-
tra 117 ate 21 h. - Vendas,, Pan
Imóveis. Rua México 119 gr.
801. Tels. 252-5256 - 222-3032
CRECI J. 308.
FLAMENGO - Ultimo apto.
pronto, 2 salas, 3 qtos. 2 banlis.
dps. e garagem. 130.000,00. Pa-
gam. em 30 meses. Ver a R.
Ipiranga 91, apto. 602. Pan
Imóveis. R. México 119 — Gr.
BOI - Telefones: 222-3032 -
252-5256 - CRECI J-308.

FLAMENGO - Apt? de frenle
c/ sala, 2 qtos., deps. iEntrega
imediata. 60.000,00 pequena en-
trada, e o saldo em 30 ms.
Ver á Rua Coelho Neto 31/301.
Pan-lmoveis R. México 119 gr.
801 Tels.: 252-5256 - 222-3032
CRECI J-308
FLAMENGO - R. Sen. Vergueiro
203 - Vendo apl? 502, qt?,
sala conj. Frente 12 mil entr.,
rest. a combinar. Inf. 231-0843
Novais CRECI 596.
FlAMENGO - 180 m2. Alto lu-
xo apto. pronto com salão, 3
qts., 2 banhs. copa, cozinha,
deps. e garagem. Prédio sobre

pilotis, 2 apsf por andar c\ be-
lissima vista para o mar. Pre-
Ço 175 000,00. Pagamento gran-
demente financiado. Ver ate 18
hora*, a Rua Crm Lima, 20 Pan
Imovois. Rua México n.° 119
or. 801. Telefones 252-5256 e
222-3032 - CRECI J. 308.

FLAMENGO - Entroçia em 90
dia;, — Nada igual. Ótimos
apt cí. c| saião, 2 qtos. banh.,
cozinha, deps. o garagem. Pre-
dio em centro de terreno, n-
br» pilotis Aaeabamento belis-
sim». Preços a partir de 
68 000,00. pagamento grande-
mente financiado. Ver na Rua
Paissandu, 191 ate 1B horas.
Construção c| o solo de garantia
SERVENCO. Vendas Pan-lmoveis
Rua México 119 qr. 801. Tale-
fones 252-5256 • 222-3032. CRE-
C1_J__ 3°_L
FLAMENGO T Praia - Últimos,
Construção Iniciada. Entrega ga*
rantida em agosto do 1971. Vis-
ta panarpmica da deslumbrante
Baia da Guanabara, o do Parque
do Flamengo. Na melhor trecho
tía Pr.va do Flamengo. E' no
n.o 320. Um por andar. 285
m2 do área para morar crm o
conforto que a vida moderna
impõe. Visite-nos p?ra maiores
detalhes. H. C. Cordeiro Guer-
ra e Cia. Ltda. Rua Buenos Ai-
res, 68 — 21.° andar Telefone
'__-1895 CRECI J. 160-
FLAMENGO — Mudo hoje mes-
mo. Vondo aoto. fronte, vaiio,
pintado do nôvo, ci 1 sal.io,
3 quartos, banheiro social, crpa-
coxínha, área de serviço e dep.
completas empregada. 40 me*
ses para paqnr. Tretar fones.:
232-7443 e 232-0568. Celso An-
drade - Imóveis. CRECI 1187.

FrÁMENGO — Rara oportunida-
do. Vendo apto. vazio, junto a
praia, prédio pilotis, c sala óti-
ma, 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, área e dep. completa em-
progada. Entrada 32 mil e sal-
do om 24 meses. Tratar fones:
2320568 o 232-7445. Celso An-
drade - Imóveis. CRECI 1 187.
FLAMENGO - Av. Osvaldo
Cruz, 96. Edifício em final de
construção. Apartamento do sa-
teta, sala, living, quarto separa-
dos, banheiro, boa cozinha, área
de serviço com tanque e WC de
omprcqada. Fachada em pasti-
lhas. Preço de ocasião — Vor
no local e tratar na CLC —
Companhia Lançadora de Con-
domínios. Responsável. Giusto
Morolli - .CRECI J-11 - 209.
Rua do Carmo, 17, 2.° andar —
leis. 231-2677 o 231-1546.
FLAMENGO - Vendo apto. fren-
te vazio — Sala 3 qts. coz.
banh. naranem. Prejo 90 000
com. 35 000 entrad. saldo a
comb. Estuda-se proposta. Inf.
R. Senador Dantas, 117 s 1932
Tel. 242-9961 CRECI 581 -
Aguiar.
FLAMENGO - Botf. •,- — Ipan.
P| cliente Troco Apto. 3 qts,
por 1 4 qtos ej qarqj Paqo di-

| ferenca. Inf. 242-9961 - Gilber-
to.
FLAMENGO - Vende-se apar-
tamtnto quarto e sala separa-
dos a sala é ótima tem 18 m2
com banheiro e cozinha, área
com tanque e banheiro emp.
Todo pintado nova. Armários
embutidos novos no quarto, nos
banheiros e na cozinha, ar re-
frigerado novo. Sancas, tornei*
ta elétrica, água quente, todo
ntapetado, se vier ver vai com-
prar, iá tem persianas, luz, gás
e antena TV. Indevassavel. Tu-
do ótimo. Aceito oferta à vista.
Tratar direto local proprietá-
rio. Todos os dias até ãi 13
horas. Preço 46 000 a combi-
nar. Rua Andrade Pertence 42
apto. 704, 7.° andar. Linda
Vista — esta rua fica junto
a Rua Silveira Martins.
FLAMENGO - esq. M. Abran-
tes. V, urg. lindo ap. pintado
lateral vistoso sinteco arm.
emb. 2 qt., sala, coz. grande
érea tanque, banh. compl. box
côr, entrada serviço, vazio. 49
mil facilito 36 meses — Tel.
4_2-6755_- CRECI 590-
FLAMENGO - Rua Marquês de
Abrantes, 148, apto. 802, fren-
te. No local Sr. Delfim. Ven-
demos 3 quartos c| arm., sala
dupla, b3nh., cozinha, área,
deps. p/emp. Garagem. Preço,
condições cTMOBILIARIA MO-
LINARI LTDA. Av. Copacabana,
647 s 1004. Teis. 237-7436, ..
2544034. CRECI J.306.
<

FLAMENGO - Passo apt. 504
em construção na Rua Correia
Dutra, 11, de qto., sala, coz,
e dep. obra c| alvonarla, pron-
ta. Já paguei NCrS 18 000,00,
Ace-Ho quaisquer propostas tels.
222-5522, 222-8751 - Cavalcan-
ti - CRECI 1399.
FLAMBNGO - Oportunidade.
R. Marques Abrantes, 19 apt.
905, 2 qts. sl. coz. ban. área
grande dep. emp. Vor local 8
as J2h. Base 70 mil c/50% res-
tante a combinar. Tralar ...
23-8688, 23-9201. CRECI 558^
FLAMENGO -Vendo apto. 2
salões 4 qts. 2 ban. soe. etc.
garagem ernd. base 160000. —
Tol. 232-9212 outro c! 2 qts.
dep. compl. NCrS 75 000 c|
50% saldo 24 meses. CRECI ..
623_;__ _ _.  _
HELDER MÃDAU 

"IMÓVEIS 
LTDA

— CRECI 748. Vendo vazio,
c/ou s/móv. Ia. loc. ap. 727
do L. Machado, 29 c/sl. e q.
sep. visitas c/hora marcada. T.
l_}ií°A___?-_]__.
MARQUES DÊ ABRANTES"; 107/
404 — 3 qts, arm. embt. sa-
lão, garagem, ed. novo, 100m2
preço NCrS 80 000. Ac. Ban-
co Brasil — Ver local e tralar:
256-0601 o 257-5976. CRECI n.
1387.

.EOTAFOGO - Vendo R. S. Cie-
oriente, 79 casa 12, de .laje, sio.
3 qls, [ard. entr. 30 

"mil 
facT-

litados. Vor no iocal. R.C. 610

NO PONTO mais central da
Rua do Catete vendo ótimo
opto, em prédio misto, gronde
quarto, sala, etc. Frente. 25 mil
ò vista. Financio. Outro c/área
no Flamengo. Informes Catete
314 slloia, 25-9705 e 25-9490,
Sr. Domingo, CRECI 1285.
PRAIA DO FLAMENGO, 116,
9" pav Vendo um dos mais
luxuosos aps, do Rio, Hall, 4 sa-
Ias, sala de iantar, 7 quartos,
3 banheiros de luxo, copa e co-
linha, irea d» serviço, 4 quar-
tos d» empregada e um grando
depsito para matas Proço NCrS
350 000 facilitados Ver no lo-
cal • Iratar com Mário Caldas
pelo tel. 222-8123. Escritório do
Gastão Maciel - CRECI 10.

LARANJEIRAS -
COSME VELHO
APARTAMENTO espetacular na
R. Laranieiras, 4571603, la- lo-
cação, tem sala ampla, 2 qts,
cozinha enorme, banheiro mo-
derno, área, dep. empreg. Pré-
dio c,piscina acabado de cons-
truír, Você pede mudar ama-
nhã. Apenas 25 mil de ent. sal-
do em 790 mensais. Chaves c/
Sebastião na portaria hoje e
amanhã. Trate ciBueno Macha-
do. Tel. 34-0694 ou 28-6946.
CRECI 986.

APARTAMENTO - Ventte-ie de
n. 403, final construção à R.
Gal. Gllcerio, 71 cl 2 salas, 3
qtes., 2 banh. depds. garagem.
Ver c/ Wilson FARIA. CRECI
63. Fones 52-4809, 32-3180.
APARTÁmINTOS - V_ndim.se
cí acabamento luxo, cobertura
CO! e duplex 801 e 802,^ finl.
construção a R. Gal. Glícerio
71. Ver c| Wilson. Detalhes c/
Faria. CRECI 63 fona 32-3180 e
52-4809.
AGRADÁVEL RL'A - 26 milhões
sala 2 quartos * dps. saldo em
24m. VISÃO IMOBILIÁRIA tel.
256-8841. CRECI 1073.
FACILITO aps. novos 3 q. s/
dep. gar. ou casarão (ter. 9
and.) outras. Propriet. Av. 28
Setembro 277 ap. 201. .
LARANJEIRAS - Aplo. de sala,
2 qtos. 57.000,00. Pagamento
em 40 meses. Ver à Rua Pinhei-
ro Machado 51 epto. 107 Pan
Imóveis, México 119 gr. 801.
Tels. 222-3032 ,252-5256. CRECI
J-308.
LARANJEIRAS - Vendo na R.
Laranjeiras ap, final de conslru-
ção, o'e qt., banh., c kitch.
NCrS 14 mil. Milton Magalhães
- CRECI 80 - 222-6128.
LARANJEIRAS - Rua das La-
ranjeiras, 457, apto. 1206, frçn-
lo, Ia. locação, chaves c|por-
teiro. Vendemos 2 quartos, sa-
Ia, banh,, cozinha, área, deps.
p emp., garagem, sinal NCrS ,.
20 000,00, saldo alé 15 anos
pela FINANCILAR IMOBILIÁRIA
MOLINARI A LTDA. Av. Cepa-
cabana, 647 s/IC04. Tels. ...
237-7436, 256-4034. CRECI J.
306.
WALTER vende terreno com 400
m2 — R. Conselheiro Lampreira
facilito, tcl. 243-9798 - CR.
83 .
VENDO terreno no Parque
Guinle com 1 600 m2 aproxi-
madamente. Tratar com Reis p|
lei. 56-2109.

BOTAFOGO -
URCA
APARTAMENTO magnífico na
praia de Bolaf., frente pjo mar,
vista panorâmica, novo, salão,
3 qtos, 2 bõnh5. sociais, deps.
garagem, 130m2 de luxo, ape-
nas 45 de entr. saldo s/juros
cu correção, detalhes: 246-7771
c ALFREDO CAVALCANTI. C.
17B2.
APÁRTAMENÍÕ lindo om Bo-
taf., 2 qtos, salão, coz. azulej.
a.letc, deps. tôdas estas peças
c[arms. embs. novos (5), fren-
te, alto, próprio p/noives, no-
te: apenas 60 mi! (financio). —
246-7771 c|ALFREDO CAVAL-
CANTI. (C. 1782).
AGORAI Apto. nôvo, sla. 2
ates. deps. completas, garagem.
Em andar alto, na R, São Cie-
mente. Tratar í| Vasconcelos.
31-2563 CRECI 1 266.
ATENÇÃO! Vjndo apte. de a'to
luxo para rendo ou revenda
iá na 7a. laie. Praia da Bota-
foco, 210 cempesto de hall,
a:np'a s.-ila, quarto e banheiro
Sinal NCrS 500,00 na oromessa
NCr$ 500,00, prestações de
NCr$ 150,00, o saldo em pe-
quenas parcelas em 2 anos —
Tralar Tel. 226-0281 ou 246-7603
com Anita Gelbert. Raro e úni-
co negócio. CRECI 763. Preço
12 9C0.

APROVEITE a coortunidade -
Vendo maravilhoso ap. Ia. lo-
c.ição. sala, 2 qts., demais dep.
completas, edif. c/ piscina,
play-ground, etc. Apenas NCr$
13 mil de entrada. Ver e tra-,
tar à Rua Cesário Alvim, 55,
na portaria c| Sr. Mendonça,
das 9 às i8hs-
AVALIADO POR 120 mil, vendo
por 90 mil c! 40 mil em 3
t'nos. Frente, rua tranqüila, 2
salas, 3 qtos. 2 banheiros. De-
mais deos. Garaoem. 235-7077
cu a noite 237-4990 - CRECI'780.

ATENÇÃO — Vendem-se aptos,
prontos de sala quarto e dois
quartos. Acabamento de luxo.
Edif. recém-acabado corri gara-
gem. Aceita-se fínsnciamento.
Ver à Rua Barão de Itembi, 55
diariamente até às 12 horas —
Tel. 232-3380 ou 232-9720.
BOTAFOGO - Jto. Lagoa R.
Freitas v urg lindo ap lateral
vistoso pintado sinteco varan-
da 2 q sala coz banh cor box
área tanq. dep. empreg.do 58
mil c| 20 facilito vá vê-lo ..
42-6755 CRECI 590.
BOTAFOGO - Vendo ap. sala
3 qts. c! arms. embuts. banh.
coz. deps. empreg. Frente va-
zio todo pintado de nôvo cl 3
aparelhos ar refrig. instalados
Preço 70 mil financ. 3 anos Ver
R. Barão de Macaubas 138 ap.
301, chaves no 302 Tratar SER-
GIO CASTRO R. Assembléia 40
12.0 snc). 231-0898 e 231-3629
CRECI 22.
BOTAFOGO - Vendo vazios
aps. conj. linda vista. 13.000
à vista ou financ. com 6.000
ent. Ver na Praia Botafogo 3^6
ap. 326. Telles - CRECI 836.
BOTAFOGO — Apt de sala,
2 qtos. de frente c/garagem.
Pagamento em 40 meses. Ver
à R. Voluntários da Pátria, 415
apto. 502. Pan Imóveis. México
119 gr. 801. Tels. 222-3032,
252-5256. CRECI -J308.

BOTAFOGO - Aplos. prontos
de 2 salas, 3 qlos., . 2 banhs.
deps. e garagem. Acabamento
de luxo. Preços a partir de
120.000,00 c/apenas 18.000,00
de entrada e o saldo em 5
anos. Ver ã Rua Voluntários
oa Pátria, 212 até 18 horas.
Pan Imóveis. R. México, 119
gr. 801. Tels. 222-3032 -
252-5256. CRECJ J-308.

BOTAFOGO - Rua Voluntários
da Pátria, 160, opto. 604 vazio.
Vendemos c;3 quartos, sala,
banh., cozinha, área, deps. p!
emp. 30 000,00 do sinal saldo
30 000,00 om 30 meses. IMO-
BILIARIA MOLINARI LTDA. Av.
Copacabana, 647 s/1004. Teló.
237-7436, 256-4034. CRECI J.
306.

BOTAFOGO - Cober-
tura. Frente para o mar
— Terraço 80 mts., sa-
leta, salão, sala de jan-
Adega, 2 qts., atapeta-
dos, armários e ar con-
dicionado, toilette, ba-
nheiro social completo,
dependências comple-
ta se garagem. Marcar
visitas na VEPLAN
IMOBILIÁRIA. Rua Mé-
xico, 148 s| 303. Tels.
222-6102 - 232-6864
e 242-5745 - CRECI
66 - J. 107.
BOTAFOGO - Vdo. apto. fronte
nôvo ent. vazio, 42.000 à vista.
Ver Rua Arnaldo Quintela n°
10 apto. 305. Inf. p/ tol.
230-3822.
BOTAFOGO — Com apenas 12
mil ent., vdo. lindo sl. qt.
sep. coz. b. dep. emp. vazio,
saldo fin. lonqo prazo, tel.
256-5937 - SOARES - CRECI
978.
BOTAFOGO - Vdo. ap. sl. 2
qts. coz. b. dep. emp. final
alvenaria, 10 mil sinal, tratar
Av. Copac, 1 072/602 tcl.:
256-5937 - SOARES - CRECI
978.
BOTAFOGO - Vdo. R. Humaitá
249 apt. 503 - 3 qt9s. salão
garagem vista para Lagoa 1 168
Voletto 228-6087.
BOTAFOGO — Vendo apto. con-
jugado com banheiro e cozinha
(mesmo). Vazio. Preço 15 mil.
Sinal: 8 mil. Saldo a combinar.
Veja hoje na Rua da Passagem
n° 159, apto. 405. Inf. e chaves
no local ou 232-5735, 222-5814
AúES^C.l 336.

BOTAFOGO — Magnífico prédio
cem 3 a-ndares, porão,: 16 sa-
|_s próprio para colégio, hes-
pjt&| _ vendo facilitado Ru3
General' Dicnisio 63 - telefone
242-6419. __
BOTAFOGO — Vende-se ótimo
apto. na Vol. da Pátria, com
2 qs.( sala, banheiro, coz. e
deps. compl. Todo decorado.
NCrS 25 mil de entrada, 5
mil a comb. e sdo. financiado.
Visitas b inf. REX CORRETAGEM
DE IMÓVEIS - Tel. 231-1486
CRECI 807.  .
DOIS EDIFÍCIOS - Aplos. com.
1 c/25 aptos, outro c/16. Inqui-
linos contratos vencidos. 4
aptos, vazios. Boa renda. Nao
vendo aptos, separadamente
nem aceito permula. A. CAM-
POS GÓES. CRECI 1 689. Tel.
257-3649. Noite o dia.

HÜMAlTA - Rua Humaitá, 229
- No local Sr. Jayme. Ven-
demos aptos. 301 (frente) e
304 (fundos) c/ sinteco pintura
óleo c| 2 quartos, sala, banh.
corinha. área deps. p/emp. ...
NCrS 55 000,00 c!£0% em 36
moses IMOBILIÁRIA MOLINARI
LTDA. Av. Copacabana, 647 s]
1004. Tels. 237-7436, 256-4034

CP.ECI J. 306
HUMAITÁ vendo aptos, de 2 e
3 quartos ocasião informações
Sr, Edscn lei. 23-8110. CRE-
Cl 340.
MORRO DA VIUVA - Edificio
Stilus — apto. 1202 — Av. Rui
Barbosa, 880. A mais bela vis-
ta da Guanabara. Vendomos am-
pio o novo apartamento, ds ai-
Io luxo. fino acabamento, com-
posto de 4 quartos com arma-
ries embutidos, livlnn, sala do
jantar, galoria, 3 banheiros so-
ciais completos, 1 toilette, copa-
cozinha, área do serviço, 2 quar-
tas de empregada e 2 vagas
da garagem. Tratar cm H. C.
Cordeiro Guerra e Cia. Ltda.
Rua Buenos Aires, 68 — 21 _>
andar. Tol. 231-1895. CRECI J.
160.

MARQUES ABRANTES. 147/302.
Vendo dir., ótimo ap. frente,
vazio, 2 gr. salas, 2 bens qts.
» dep. ccmpl. Ver diar. 14/

28hs.
PRATA BOTAFOGO 472""ap. 802
Tendo este ao. de frenle. 2
salas — 3 qtos. etc. Obra por
administração. No rèvesÜmeplo.
Tratar 230-7748 ILTON Base 40
mil noves. 
URCA — Rua Almte. Gomes
Pereira, 76 apto. 302, frente,
prédio c|3 pavtcs. Vendemos
vazio c/quarto e sala separados
clarrn. banh. cozinha área serv.
Visitas, preço e condições cj
IMOBILIÁRIA MOLINARI LTDA.
Av. Copacabana, 647 s:l004, —
Tels. 237-7436, 256-4034. CRECI
J,306.
URCA — Vende-se apartamento
de frente para o mar com 3
quartes c demais dependências,
em prédio de dois andares sem
elevador, na Rua Joaquim Cae-
tano n." ó. Chaves com o pro-
prietário, tel. 236-2762.
VAZIO — Fie. 2 qtos. sl. coz. ban.
55m2 sint. R. Sorocaba 341 ap -
301 Ent. 22 000 RT FIN. 3 anos
s. juro 243-5924 C. 644.

LEME -
COPACABANA
APARTAMENTO - QuaMo e sa-
Ia separados, mobiliado. NÇ>$
25 000. Facilitados curto prazo,
mais 24 prest. NCrS 500.CO.
Barata Ribeiro 668 apt. 305
Chaves zelador, 247-7330.
ATENÇÃO. Senhores proprie-
táries. Não vendam seus imó-
veis. Ganhem dinheiro conosco.
Informações pelo tel. 257-5036.
APARTAMENTO - N_7oTsíl_,
qto. sep., |. Inv., vest., banh.
compl., coz., a. serv., Ia. loc.
Sinal: 17 mil (comb.), saldo:
10 anos. Ver Rua Barata Ribeiro
295/506 c/correlor. Inf. Arman.
do. Tels.: 252-1313 252-0652.
CRECI 304.
APARTAMENTO sl. 2 qls. fronte
arm. emb. dep. q. praia 30.000
ent. rest. comb. R. Fernando
Mendes, 28/203. Vendo separa-
damente o tel. 256-5816. Copa-
cabana.
ÃVENlDA~ATLÀNTICÃ""pÔ5to
5 — Vendo _p c! 2 sls., va-
randa, 3 qts., 2 b?nhs. copa*
coz., deps. d* empreg., gara*
gem, área 260 nt2 — um por
andar — Preço de NCrS 
300 000,00 a combinar. Tele-
fono_237-1845 — Dona Lourdes
APARÍA"^NTO~iíxí~30Óm2r7/-
salões jardim inverno cm márr
more 4 qts. 2 banhs. completos,
copa e cozinha área serviço,
dupla, 2 qts.P emp. garagem,
etc. Apenas 185 mil a comb.
Para ver tratar c/GINA — R.
Ouvidor, 183 s/506. Tel.
243-4205 ou 245-6951 à noite.
CRECI 1770.

ATENÇÃO BARATÍSSIMO -
Vazio 2 qts. sl. banh. cozi*
nha, banh. emp. Sinal 20 mil.
Ótimo apto. p| renda ou mora-
dia. Chaves Barala Ribeiro 589
s| 803. Tel. 256-6595 - IMOB.
ECILA - CRECI J-200. ¦_.
ÂTÍANTÍCA, 804 39. anciar v_n-
de-se apto. de frente 10X17.
2 quartos, 2 salas e dep. Tratar
no local.

AVENIDA ATLÂNTICA - Posto
6 — Vendemos apartamentos do
sala e 2 qts. dep. de emprega-
da o garagem. Ótimo investi*
monto para renda. Sinal NCrS
8 284,00 e mensalidades de NCrS
1 130,00. Ver a tratar na obra
diariamente, ató às 22 horas.
Na Rua Francisco Otaviano, 11,
nsquinn da Avenida Atlântica —
CONSTRUTORA TUIUTI S]A. -
Av, Barão de Tefé, 7, 3.° andar
- Telefones: 243-3959 e
123-8676. - CRECI 30.

COPACABANA — Vendo-se aps.
grandes e pequenos ou- alu-
ga-se aceitando oferta. Av. Rio
Branco, 185 s/ 301. Telefones
222-3420 o 232-2854 CASTRO
ou _OLIVEJRAJORECI_330K
COPACABANA - Apto. de safa"
2 qtos. deps. vazio, 30.000,00
de entrada e o saldo financiado.
Ver à Rua Barata Rlbeiro,_ 259
apto. 702 Pan Imóveis, México,
119 gr. 801. Tels. 222-3032 -
252-5256. CRECI J-308.

ALDO MOURA ITDA., tom com-
prador para qualquer tipo de
imóveis que V. S, desejar ven*
der (mesmo alugados). Não co-
bramos quaisquer despesas na
transação. Solicito-nos o faça um
negocio. Infs. SEÇÃO DE VEN-
DAS - UTILIDADE PUBLICA -
Av. Copac, 583, 8.° andar. Teh
237-9471 - CRECI 353
ATENÇÃO - Urgente, ap. 3
qts. c/ arm. embut. salão ala*
pelado, copa, coz., dop. comp.
garagem na esc. fundos claris-
simo. Junto à Av. Atlântica —
NCrS 100 000, i vista ou p/
Banco do Brasil. Tratar pessoal-
mento na Av. Copacabana, 647
8.0 sl. 811 - Imob. Martlnelli
- CRECI 1387.

ATENÇÃO - COPACABANA -
Posto 3. Vendo ótimo apto. lin-
da vista, 3 quartos, salão, j.
inver., 2 banhs. soes. pintura
a óleo, deps. compls Peças
ímpias e claras. Rara oportu-
nidade - NCrS 90 c/ 40 entra-
da, saldo 30 meses s/ juros —
Tal. 257-5187 - CRECI 243.

AVENIDA COPACABANA, 256
apto. 204, sala, 2 qts deps.
cemps,, empr., NCrJ 45 000,
financ, em 24 meses. Chaves
na portaria, 236-5488 _ 257-5044
CRECI 1813.

ATENÇÃO - R. Raimundo Cor-
reia, 28/203 c/ 3 salas. Conj.
3 qts. banh. copa-coz, dep.
ccmpl. emp. e oaragem. P. ...
NCr$ 120000 c!50% enl. saldo
36 meses. Aceilo apt. menor
cemo parte pag. Não atendo-
mos corretores. Var e tratar no
local.
APARTAMENTO and. alio lado
da sombra 280 m2 c/ 2 salões
3 grandes qtos. c/ armários,
2 banhs. sociais mármore, linda
copa e coz. c/ piso de mármo-
re, dependências coptas, gara-
cem etc 240 mil a comb. Trat.
c/ O. \/'. Ribas. - Hil. Gouveia,
66/716 - Telefone: 57-2023 -
36-3138, CRECM 100_._

ATENÇÃO - Posto 2 1 [2 -
Frente, 5.° andar, ótimo apto.
cí 2 ots, _!. deps. emp. Inf.:
232-6006 IMOB. CAJUTI - CRE-
CJ_J_439:
APENAS" 210 mil financ. Espeta-
cular apto. 2 salões cm mar-
more, 4 quartos, 2 banheiros.
Garagem. Marcar visitas —
235-7077 ou à noite 237-4990
- CRECI 1 780.

AVENIDA ATLÂNTICA 3604 -
Apartamentos com 427 m2 dt
luxo o conforto no melhor pon-
to d» Copacabana. Quatro quar*
tos, sala, de almoço, sala de
estar, varanda panorâmica, ga-
teria, Ires banheiros sociais, toí-
letto, copa cozinha, ar condi*
eianado central, armários embu*
tidos em todos os quartos, am-
pia área de serviço, dois
quartos do emprogada, duas va*
gas de garagem. Sinal a partir
de NCrS 10 000,00 e preço to-
lal a partir de NCrS 423 800,00.
Entrega das .havos em fcvoroL
ro de 1972. InFormações nn Io*
cal ou um H. C, Cordeiro Guer*
ra e Cia. Ltda. Rua Buenos Al*
res, 68 - 21.° andar. Telofone
231-1895 _CRECI_J._160.
AirjES SALDANHA, 36 apfo
201 nôvo, frente, salão, 3 qts.,
2 banhs,, soes.. copa-coz., c/
piso vitrificado e azul., até o
teto, garagem. NCrS 115 000, à
vista, estudo fine, 236-5488 e
257-5044 CRECI 1813.

ATENÇÃO Rua Sousa Lima ven-
do ap, de luxo vazio 1 por
andar 2 salas 3 qts. 2 banhei-
res sociais dep. garanem pr^ço
250 mil facilitado inf. Tel. ..
?36.2680_CRECJ_ 1687^
APARTAMENTO NOVO - Sala
e qt. se-p. R-ua Barata Ribeiro,
316 ao. 906. Chaves c/ parlei-
ro. VISÃO IMOBILIÁRIA - ..
Tel 255-8841 - CRECI 1073.

APENAS 32 milhões - 
'Sala 

c
qt. sep. Frente, Posto 2. Ex-
calente neoócio. VISÃO IMOBI-
LIARIA. Tcl. 255-8841 - CRECI
1073.

AVENIDA ATLÂNTICA -Ven-
ds-se de frente, ocupado s! con-
trato, c/ qta., rala, b.nh. e coz.
FARIA CRECI 63. TeLJjy 180.
AVENIDA 

"ÀTLANTÍCÁ 
- Ven-

dem_s excelente apt0 c/ ves tib.
2 salas, 3 qts. c/arm. embut.
dep. empreg. e garagem. Ape-
nõs 49 mil na escrit, e o saldo
financ. em 3 anos. O apt°
está ocupado s} cont. Ver
diariamente das 15 às 17 horas.
c/D. Maria Helena. Entrar pela
R. Aurelino Leal, 7. Inf. Rocha,
Mendonça Imóveis — Av. Nilo
Peçanha, 151 - 99 and. Tels.
242-0610 - 222-0245 c 222-2474
-CREO JJI3

BOM INVESTIMENTO - Nôvo
para entrega em outubro sala
e quarto sep. Apenas NCrS 5
mil de sinal, parte fac. em 30
d. saldo financiado. VISÃO
IMOBILIÁRIA 256.8841 - CRECI
1073.
BARATA RTBEIRO - Final 

"da

const, 2 salões — 3 quartos, .,
150000 fin. Pedroza Jopperl.
236-5488 e 257-5044 - CRECI
1813.

ALTO LUXO - 1 pi andar qua-
dra da praia jt. Av. Atlântica,
living, sl. 3 qtos. c! arms. embs.
2 banhs. sces. 2 qtos. pi em-
preg. qorag. infs. 31-2563 OS-
Cl I 266.

COPACABANA - Ciral vonde
ótimos aptos, andar alto com-
posto de 2 qts. sala, coz,, 2
banhs. sces. e deps. de empre-
gõda cem apenas 30 000 de en-
trada e o saldo em 3 anos sj
correção monetár'a. Ver à Rua
Edmundo Lins, 26 das 9 às 19
hs. Tratar CIRAL R. B. Riboiro,
42B li. Tels 236-6303 o 
256-3440 até 2f hs. Corr. resp.
CRECI 896. OBS. O prédio tem
garagem poderá adquirir ou alu-
par.

COPACABANA - Rua Barala
Ribeiro — Frente, Ia. locação —
Vendemos.c/ 2 quartos c/ arm.
2 salas, 2 b..nhs. cm cores, co-
ca, cozinha, área, garagem, deps.
p-' emp. — Preco/ccndições e
visitas c/ IMOBILIÁRIA MOU-
NARI LTDA. - Av. Copacabana,
647. s/ 1004 - Tels. 237.7436
e 256-4034 - CRECI J-Õ06.

COPACABANA - Excepcional
negocio — Apto. de sala, 3
qtos. o deps. compl, a partir
de 81 600,00. Pagamento em 3
anos. Todos de frenle, entrega
om 30 dias. Ver na -Rua MI-
nistro Viveiros de Castro, 33,
ate 18 horas. Pan Imóveis —
Rua México. 119 gr. 801. Tels.
252-5256 » 222-3032 - CRECI J.
308.
COPACABANA — Vendo ap. sa-
Ia qt. banh. coz. c| arms. em-
buts. vazio financ. 2 anos. Ver
R. Sá Ferreira n.° 22B apt.
939 Tratar SÉRGIO CASTRO R.
Assembléia 40, 12.0 and. ..
231-3629 e 231-0898 CRECI 22..
COPACABANA P 2 v ap| entro-
ga dia 10 deste o luxo 2 q sa-
Ia cop coz banh compl box
área tanq 4 p and tedo de fren-
to c| 30 mil saldo 4 ou 8
anos 42-6755 CRECI 590.

COPACABANA - Posto 4. Lin
do apto. j. praia, 1 por andar
365m, 2 salões, 4 qts.P cepa- *|

csz., 2 qts., emp,, 2 vaaas ga
ranem, baratíssimo, NCrS .... i
220 000, c! entrada de 50c-_ rest.
18 m_>es. Trrtar 236-5488 e .. i
2575044 CRECI 1813.

COPACABANA - Alto luxo -
Saleta, salão, sala de almoço,
3 qtos., 2 banhs. copa-cozinha
2 qtos. empregada, área e gara-
gem. Ricamente decorado. Ver
à Rua Bulhões de Carvalho 356

69 andar das 13 às 13 horas.
Pan Imóveis. México 119 gr.
601 - Tels. 222-3032 - 252-5256

CRECU-308.

COPACABANA Urgente vendo'
apt9 Ia. locação fachada em
mármore, somente 2 por andar,
esquadrias de alumínio. Sala, 3
quartos, 2 banheiros. Deoendên-
cias completas de empregada.
80.000.G0 com 50.o no a:o, sal- .
do cm 2 anos. Sem correção !

Trata*" com João Igrcta Tel. I¦V*?-M67 até 18hs.

COPACABANA - Vende-se
apto. sala 2 qtos. dep. comp.
emp. Rua Francisco Otaviano 67
apt. 311 — Chaves porteiro tra-
tar lei. 227-6787.
COPACABANA vendo ou troco
ap. salão sala de jantar 3 quar-
tos 2 varandas 2 banheiros co-
pa cozinha e dependências 1 p|
andar de luxo com garagem
por um de 2 quartos etc. Ver
Barata Ribeiro 2$8 ap. 301
237-3233. Vieira.
COPACABANA — Rua Tonelei-
ros, final construção, prédio cl
piscina, entrega pi 6 meses, 2|
aptos, p/andar. Vendemos ç|
Ió0m2, tendo 3 quartos cjarm.
2 salões, 2 banhs. sociais, co-
pa, cozinha, área, deps. p'emp.
garagem. Preço, condições e
visitas cjlMOBILIARIA LTDA.
Av. Copacabana, 647, s/1004.
Tels. 237-7436, 256-4034. CRECI
J. 30ó.

COPACABANA - Rua Barata
Ribeiro, 411, aplo. 301. frente
c| pintura óleo alapetado. Ven-
demos c/ quarto j; sala separa-
dos, banh. em côr cozinha. —
Chaves c| porteiro. Preço, con-
dições cllMOBILIARIA MOLI-
NARI LTDA. Av. Copacabana,
647 s|1004. Tels. 237-7436, ...
256-4034. CRECI J. 306.
COPACABANA - Av. Atlântica,
posto 3, c| 500mts2 — Vendemos
c|5 quartos c/arm., 3 salões, 3
banh. sociais, copa-cozinha,
área, deps. piemp., garagem.
Visitas, preço, condições ci
IMOBILIÁRIA MOLINARI LTDA.
Av. Copacabana, 647 sjl004. —
Tels. 237-7436, 256-4034. CRECI
J. 306.
COPACABANA - Ótimo apto.
185m, salão, varanda, 4 qts. 2
banhs. soes. sala de jantar co-
pa-coz., deps , ccmpls. empr.
garagem, NOS 135 000, c/ en-
trada de 50% o restante em
24 metes, 257-5044 e 236-5488
CRECI 1813.
COPACABANA - Vendo «speta-
cular apto. conjugado de fren-
te com vista pimar, Ia. locação,
sinteco, armário embutido de
jacarandá etc. Princesa Isabel,
134 apto. 803 com Sr. Santos'
na portaria. Vale a pena ver.
Tel. proprietário 261 -6867.

COPACABANA - Aps. e| salão,
3 qtos. 2 banheiros, copa-cozi*
nha, deps. ci garagem, do fren.
to em prédio sobre pilotis cj
apenas B 000,00 de entrada a
prest. de 1 200,00 — Obra c[
o selo de garantia SERVENCO,
Ver diaríamento no local. Rua
Santa Clara, 368, ata 18 horas.
Vendas Pan Imóveis — Rua Me*
xico n.o 119 qr. 801. Telefones
252-5256 a 222-3032 - CRECI
J^.308.
COPACABANA - Aps. do salí,
2 qts., banh. cozinha o deos.
completas 9 200 00 de entrada
o prest. do 640,00. Prodio cte
apenas 2 aps. per andar, sobre
piletis c. garagc.ni no subsolo.
Obra c! o selo d» garantia SER-
VENÇO. Ver no local Rua San-
ta Cara, 368 ate 18 horas. -
Vondas Pan Imóveis. — Rua Me-
xico •• 119, gr. 801. Telefones
252-5256 • 222-3032. CRECI
308^
COBERTURA duplex" - 350m2
— terraço. 2 salões, 3 qtos., 2
banhs. soe, copa, cor,. d'emp.,
garagem, por 250 mil fac. Visi-
tas 236-7055 ou 237-2168. C.
1235.

COPACABANA - Comrpo ap.
cenj. e ap. de sl. e 2 qts.
Milton Magalhães, CRECI 80.
222-6128,
COPACABANA -P. 4 112. V,
zío, da frente. Vendo na Av.
N. S. Copacabana, 819, ap.
401 (entro Dias da Rocha e
Constante Ramos), composto
de sala, quarto, banheiro e co*
zinha (mesmo). Prodio do luxo
— misto. Preço 35 mil. Sinal
20 mil. Saldo a combinar. N.
B. — Também vdo. Telefone •
Voja ainda hoje. Chaves e inf.
no local ou 232-5735 a 
222-5814. - ABES - CRECI
1 336.

COPACABANA - Vende-se a
Av. N. S. Copacabana, 1246
ap. 1107 s. 3 qtos. demais
dep. garagem. Aluqado s/con-
trato. Tratar Av. Rio Branco,
138 ter. Tel. 232-8585. CRECI
1255.

COPACABANA - Rua Belford
Roxo n. 20 ap. 1 103. Vendo
de 2 salas 3 quartos aeps.
emp. o garagem, por 125.000.
Chaves c/por teiro Sr Abílio —
C- 1416.

COBERTURA - De frente, sala,
dois quartos com arm. emb.,
banheiro, cor., deps completas
qaragem. terraço com 90 m2 -
Dosccupada e única no edifício.
- Tel. 256-8300, de 8 às 12 e
14 _às 17 cem o proprietário.
FRANCISCO SA, 3V*-clãrõ7"c7
salão, 3 qts., c/ 3 arm., 2
banh. soe gde. área. Telefones
257-7309 c 256-2452 Arilson
Bakx Imóveis C. 1112.

FRENTE, vazio, sala, sita, 3 qts.
banh. coz. dep. gar. escrit. 2
p ¦¦' and. 95 financ. pint — ..
257-4940. CRECI 559 leão.
HELDER MÀDÀIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 728 vende apt?s.
desl. 2 q. dep. à R. Anchieta,
21 .J\ 223-4049/243.6512._
IMOBILIÁRIA ÊCÍLA _ Vende
R. Pompeu Loureiro: apto. 3
qts. sl. 2 banhs. depend. gara-
gem. Sinal 70 mil. Tratar tel.
256-6595 - R. Barata Ribeiro
5891803 - CRECI J-200.

IMOBILIÁRIA ECILA - Vendo
R. Constante Ramos. Apto. 3
qts. sl, 2 banhs. depend. gara-
gem. Tratar 236-6595 - R. Ba-
rota Ribeiro 589-803. CRECI J-
200.
IMOBILIÁRIA ECILA - Vende R~
Raimundo Corroía, apto. 3 qts.
sl. 2 banhs. depend. garagem.
Sinal 65 mil. Tratar 256-6595 -
R. Barata Ribeiro 589)803 -

_ R_E_i JJ00._

IMOBILIÁRIA ECILA - Vende
R. 5 de Julho apto, 3 qtos.
li, 2 banhs. depend. garagem.
Sinal 80 mil. Tratar 256-6595.
R. Barata Riboiro 589603 -
CRECI_J-200._ __________
IMOBILIÁRIA ECÍLA - Vind.
Bsrata Ribeiro: apto. de 3 qís.
ti. 2 banhs. depend. garaoem.
Sinal 55 mil. Tratar 256-6595 -
Rua Barata Ribeiro, 589! 503 —
CRECI_J-200._
IMOBILIÁRIA ÉCILA - 

"Vende

le_po!do Migucs apto, de 3
qts. sl. 2 banhs. depend. gara-
gem. Sinal 95 mil. Tratar lei.
256-6595 ~ Rua Barata Ribeiro
.89. 803 - CRECI J-2C0.

IMOBILIÁRIA ECILA - Vende
Joaquim Nabuco — apto, 3 qls.
sl, 2 banhs, depend. garagem.
Sinal 80 mil. Tralar 256-6595 -
R. Barata Ribeiro 289|803. CRE-
CI_J_-200.
IMOBILIÁRIA ECÍLA - Vende
Francisco Sá— aplo. 3 qts, sl.
2 banhs. depend. garagem. Si-
nal 60 mil. Tratar 256-6595 -
R. Barata Ribeiro 5891 803. CRE-
Cl J-200. ..

IMOBILIÁRIA ECILA •- Vende
Figueiredo Magalhães, apto. 3
qts. sl. 2 banhs. depend. gara-
gem. Sinal 70 mil — Tratar:
256-6595 - R. Barata Ribeiro,
5891 B03 - CRECI J^OO.
IMOBILIÁRIA ECILA - Vende"
Raul Pompéia, apto. 3 qts., sl.
2 banhs. depend. garagem.
Tratar 256-6595 - R. Barata Ri-
bc:iro,_589_s|_ 803, CRECI J-200.
LEME, 6.0 and. c/ sala, 2 q"ts.
dep., gde. área c/ inq. Pço
22 m de enlr. rest. NCrí 800,00
mensais sj juros. Arilson Bakx
Imóveis — C. 1112 Telefones
257-7309 e 256-2452.

LEME - Vende-se a R. Gustavo
Sampaio, 374 ap. 802 (com en-
trada pela R. Gen. Rib. Costa),
sala, 3 qlos. demais dep. Vazio.
Visitas somente marcando hora.
Tratar Av, Rio Branco, n? 138.
Tel. 232-8585, CRECI 1255.

ÓTIMO QUARTO, sala sop. -
coz., gde. área cl tanquo, WC
de empreg. só 4 aptos, pj
andar, 30 mil financ, Inq. no-
tif. Rua Siqueira Campos prox.
de Toneleros, 32-2493. FON-
TES - CRECI 569.

IPANEMA - Cobertura c/ salão,
4 qts., copa, dependências com-
pletas. Acabamento alio luxo c/
garagem o terraço CRECI 731.
Telefono 257-0902.

IPANEMA - Vdo. excel. ap.
c/salão, 3 qts, c/arm. emb. coz.
2 banhs. dep. emp. gar. linda
vista p/mar, final acab. 75 mil
fin. Tol. 256-5937 SOARES -
CRECI 978.

IPANEMA - Clral vende exce-
lente cobertura um prédio an-
tes da praia. Rua Farme de
Amoedo. Delalhcs CIRAL. R. B.
Riboiro, 428 li. Tels. 236-6303 e
256-8440 até 21 hs. Corr. resp.
CREC ^89^
IPANEMA - Lindo aplo. final
de construção, saião, 4 qts., 2
banhs., soe, copa coz. 2 qts.
emp. 2 v. garagem, fachada
em mármore, elevadores fundo*
nando. T. 236-5488 c 257-5044
- CRECI 1813.

IPANEMA - Apartamento vazio
39 and. escada. R. Barão Torre
185/404 sl. c qt. sep. coz.
banh. garagem condomínio ven-
do NCrS 32 mil pag. á visla
ou sinal 25. S/500 por mes
chaves c/porteiro trat. Sr, Darcy
227-3549. CRECI 547.

POSTO 5 vdo. apto. de frente
luxo constr 3 anos c/ sala 3
qtos c/ arms. 2 banhs copa-
coz dep de empr Entr 20 mil
saldo 24 prests 4 mil s/ juros
Inf. ORBIPLAN 22-0922 52-1837
fcr.BO.
POSTO 5 — Vondo Pompeu
Loureiro - 138/101 - Pilotis

frente — jardim inverno —
sala grande c/armário — quarto

cozinha — dois banheiros
copa-sinteco — pintura óleo.
Preço e combinar. Chaves por-
teiro José. Tel. Escritório —
252-4746. Res. Celel - 92-1359.

POSTO 5 - Dialma Ulrich. Ven-
do ótimo apto frente c/ 2 quar-
tos, sala, j. inverno, deps. empr
Entrada NCrS 30, saldo 60x800
•J iuros. Infs, Tel. 257-5187. -
CRECI 243.
POSTO 5 - Veia e compre
lindo ap. sl. 2 qt.. c/arm. emb.
copa-coz., b. dep. emp. frente,
entrega imediata, tel.i 256-5937

SOARES - CRECIJ^B;
QLIADRÃ PRÃIÃ, 1 p? and. 2
sls. 4 qts., 2 banhs, copa-coz.
dep. gar. 185 financ 257-4940

CRECI 559 Leão.
SANTA CLARA 981811 VeTtdí
ótimo conjugado entr. 16 rríil.
Soldo 500 pj mês sem juros.
Chaves no lacal 218 C3ECI
1655.
SALA dupla e 4 qts. cj a. emb,
atapeta dos, 2 banhs. sociais,
ccp.i-coj.inha o dops, de ompr.
o servo, p pronta entrega. Vdo.
por NCrS 130 000,00 financ. em
4 anos, na Pompeu Loureiro, 32
apt. 302 Bloco "B" cl frente
p/ magnífico "play-ground".
FRANCISCO' TORRES, 247.1409
ou 261-5783. (CRECI - 26).
VENDO — Apto. sala, dois quar-
tes, d.pendêncías, pintado óleo,
banheiro mármore. Chaves por-
teiro. Visitar Francisco Sá 105 -
apt. 301, Tratar Dr. Leão.
223-5613 ou 256-1685.

IPANEMA - Apartamento 69
and. ft. R. Vise. Pirajá só 2
p/and. 3 qts. c/arm. emb. sl.
coz. 2 banhs. dep. área garagem
vendo NCrS 120, mil sinal 50%
s/comb. Sr. Darcy 227-3549.
CRECI 547.

JOAQUIM NABUCO - Arpoador
4 quartos, grande salão, 2

banh. gar. etc. 460000 fin. —
236-5488 e 257-5044. CRECI ...
1813^
LEBLON E IPANEMA - Compra-
mos* aptos, de 2 ou mais qts. c/
urgência. Belo Horizonte Imóveis

Administração d-; Bens Imó-
veis. Rio Branco, 185, gr. 1704.
Tel. 242-3482 - CRECI 1753.

LEBLON - Sala, 2 qls. coz.
dep. emp. arca ext. 27 m2
pintado a óleo c| benfeitorias.
55 000, restante em II anos.
Aceito proposta. Vendo urgsn-
te. Alfredo Russel 1601104 -
íel. 246-4305 - Patrício.

LEBLON — Apartamento nôvo
ent. em outubro 2 qts. sl. coz.
banh. dep. garagem, 6o and.
frente linda visla vendo urgente
sinal NCrS 25 mil s/fin. p/
Copeg. Ver R. Bartolomeu Mítrc
esquina Capitão César de An-
drade. Tralar Sr. Darcy 227-3549
CRECI 547.

VENDE-SE apto. Rua Toneleros
131 esquina da Rua Hilário de
Gouveia, pronto e desocup.ido.
Construção da Cosfa Peroba,
Bokei, Engenharia e Construções
S.A. acabamento de luxo, com
2 salas, 3 quartes, vestíbulos,
copa-cozinha, banheiro de côr,
dependências de empregada,
garagem. Chaves com o portei-
ro. Preço NCrS 150 000,00. Tra-
tar com o Sr, Frederico Boícel
Neto. Tel. 237-1227 ou 231 -OI ''O.

VAZIO, pintado, saía, quarto
sep. coz. boa, 2 barths'. Pço. 30
mil a comb. Tels. 257-4940 e
257-0764 CRECI 559 Leão.

IPANEMA
- LEBLON
AMPLO living, sala, 3 qts. cl
a. embs, 3 banhs, copa-coz,
deps. e garagem, na Rua Pru.
denl» de Morais, 281 apl. 302.
Vdo. ;ior NCrS 140 000,00 cl
NCrS 50 000,00 da entrada , o
saldo financ. om 3 anos. En-
treoa imediata. FRANCISCO
TORRES, 247-1409 ou 261-5783
(CRECI - 26),

ALI junto do Clube Caiçaras,
Lagoa 220m2. Epilacio Pessoa
1.116, antigo 444. Entre Maria
Quitéria e Garcia D'Avila. Todo
em mármore, alumínio e cristal
fume. 1 p/andar. Entrega em
15 meses. Estrutura pronta ar-
quiteto a sua disposição. 2 sls.
3 q. c/a nus. 2 banh. soe. copa
e coz. depend. criada gar, na
escrit. Apenas 4 aptos, 2 já
vendidos. Pagamanto facilitado
- ,30 meses - A CAMPOS
GÓES. Tel. 257-3649 - Noile
e dia - CRECI 1.689.

OPORTUNIDADE - V. ótimo
aplo. cj quarto, sala, conjugado,
banh., coz., NCr$ 27 c| U en-
trada, saldo longo prazo. Ver
Bartolomeu Mitre, 448. Port d-
ria d corretor. Infs. tel
257-5187. CRECI 243.

ÓTIMO apto. à Rua Aristides
Erpindola 94 apto. 102 c/sala
4 quartos 2 banh. soe. coz.
dep. compl. frente garagem Inf.
EMBRACOR lei. 237-0407. CRECI
I 334,

PRAÇA ANTERO DE QUENTAL
— Av. Ataulfo de Paiva 766.
Confortáveis apartamonlos no
Leblon, a dois minutos da praia
dos restaurantes da moda, de
bcutiquos, cinemas e .upermer-
cados, sala dupla, 3 quartos, 2
banheiros sociais, cozinha, de*
pendências, arca do serviço e
garagem. Construção adiantadis-
sima. Enlrada a parlir de NCrS
33 350,00 e prestações mensais
da NCrS 2 515,00 com financia,
mento em 15 meses. Informa-
çôos cm H, C. Cordeiro Guerra
e Cia. Ltda. Rua Buenos Aires,
68 - 21.0 andar. Tol. 231-1895.
CRECI J. 160

ATENÇÃO - RUA BARÃO DA
TORRE — Ipanema — Vendo 1
apto. novo, em Ia. locação, 4
quarlos, salão, coz., 2 banhei-
ros sociais, 2 quartos o ba-
nheiro de empregada, garagem
etc. Preço NCrS 350 000,00 c
50% ou a combinar. Telefone
230-5747 - CRECI 1 354.

APROVEITE - Apto. de sala,
2 qtos., banh. soe, d( emp.,
garagem. Entrada facilitada.
Mensal 1 200. Ver Rua Nasci-
menlo Silva 97,105. Tratar
236-7055 ou 237-2168, C. 1235.
ATENÇÃO - Castelinho, apto",
fte., salão. 3 qtos. com arm,
emb. grande ároa d« serv. dop.
comp. e garagem na esc. 6-°
and. NCrS 120 mil à v. ou
130 000, financ. Aceito C.P.B.
Brasil — Visitas: 256-0601 ou
257-5976. CRECI 1387 D. Mar-
tinelü.

ATENÇÃO IPANEMA - Belo Ho-
rizonte Imóveis, Administração
de Bens Imóveis — Compra de
Ipanema a Leblcn aptos, de 2
ou mais qts. sem ônus p/ V.
S. - Av. Rio Branco, 185 gr.
1704 - Tel. 242-3482 - .CRECI
1753.
COBERTURAS - As mais lindas
em Ipanema. Copacabana e
Botafogo. Pedroza Jcppert —
236-5488 c 257-5044 - CRECI
1813.

COBERTURA - IPANEMA
Linda vista a duas quadras da
praia — 4 quartos, salão, gran-
des aroas, 2 banheiros • sociais,
garagem, 2 quartos e banheiro
de empregada. Tel. 230-5747.
- CRECI 1 354.

RUA CARLOS GOIS - Aplo.
c/sala 3 quartos 2 banh. soe.
garagem pilotis frente inf, EM-
BR.ACOR tel. 237-0407. CRECI
H34.

VAZIO NOVO - Flc. 4 atos.
2 sls. ban. 2 gar. 240m2
arm. emb. luxo. Av. P, Leonel
Franca, 180 Ent. 80 000 poq.
pte a comb. RT fin, 12 anos

000 - 243-5924 C. 644.

VENDO ótima casa precisando
reparos. NCrS 300 000,00 a cem-
binar. Rua Gal. San Martin, ...
1074. Tratar c/ proprietário —
242-4838.

GÁVEA -
J. BOTÂNICO
A SOSSEGADA' FONTE'DA:SAU-
DADE, 246, ap. 301 300m2 luxo
e conforto. Entrega 90 di_s.
¦1 q. c/finissimos arms. saião
43m2, 2 banh. soe. sendo 1
privativo — suite - mais 1
toalete soe. cop. coz 24 m2.

q. crídas c/arm. qar. na escrit.
pagamento facilit. A CAMPOS
GOES. CRECI 1.639. Tel.
757-.1649 - Noite c dia.

APARTAMENTO c/sala e quarto
separado banh. ccz. garagem
pilotis inf. EMBRACOR tel.
2374)407. CRECI 1 334.

APARTAMENTO, ideal com lin.
da vista. Varanda, sala, 3 qtes.,
banh. soe, d: emp., garagem.
Visitas 236-7055 ou 237-7168.
C. 1236.

FAMÍLIA OO SUL compra urgen-
te apto. de classe. Tratar Silvio
Fleury 247-4455. CRECI 580,
IPANEMA - Cob. c/salão, 3
qts. 2 banheiros, coz. 2 terraços
e 2 vagas de garagem. Acab.
de luxo, mini-piscina e!c. Ver
na Rua E-irao da Torre 615
Pan Imóveis. Rua México 119
gi. 801 teis. 252-3256 e 2223032
- CRECI J-308.

HELDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 743 vende, vazio,
ap. 101 á R. Beniamim Batista,
34 c/salão, 3 q. j. I. dep.
T._223-4049_243-6512L

JARDIM BOTÂNICO Jt Lagoa v
vro lind ap lateral vistoso va*
randa 2 q. sala coz. banh. box
área tanque dep empreg. 58 mil
cí 20 facilito o resto. 42-6755
CRECI_590J
RESIDÊNCIA _ Lagoa Vendo
NCrS 270.000,00 entrega imeclia-
ta. Ver local. Rua Sacopan n°
34.
TERRENO - Laqoa vend"o R.
Sacopã, 365 12x30 o'residència
de luxo, inf. c; FROSINI teis.
235-7077 ou á noite 247-7529.
C. 552.

VENDEMOS na Rua J. Carlos
n? 5 magnífico apto. c/salão
3 quartos 2 banh. soe. garagem
Irenle nôvo pilotis inf. EMBRA-
COR tel.237 -0407. CRECI 1 33 _\____

BARRA DA TIJUCA
- RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ATENÇÃO - Oportunidade para
morar em casa nas Canoas no
mais lindo lugar da Av, Nie-
mayer frente para o mar, terml-
nação de alto luxo, projeto de
Sérciio Bernardes, 2 pavimenros
composto de hall, salão 60m2,
3 amplos quartos com armários

| embutidos, copa c cozinha com
azulejos até o teto, 2 banheiros
sociais em côr, deps. empregada
e até uma mini-piscina. Sinal
NCrS 2 000,00, na promessa
NCrS 2 000,00. Preço NCrS
78 000,00. Ver no local. Tratar.
Tels. 226-0281 ou 246-7603, com
Anita Gelbert. CRECI 763.

IPANEMA - Linda vivenda com
326 m2 de excelente conslru-
ção em centro de terreno com
10,64x30 mts. particular vende
baratíssimo NCrS 350. fácil. Lo-
calizacão pre\ ilegiada. R. Alre.
Sadock Sá quase c;q. R. Mon-
tehsgrq. E' ampla, confortável
e tem: 3 s_tões, 5 amplos quar-
tos, 3 banhs. soes., grande co-
pa-cozinha, lavand. garagem, p]
2 carros, et-'. e'c. Tel. 227.2449.
IPANEMA - Vendo apío. novo
1 .a locação, cj salão, 2 qts.
cr>z. banh, área c; tènque d*p,
emp. Ver c[ porteiro Rua Vis-
ccnde de Pirajá, 611 apío. 404.
Tr.-tar 222-2376 CRECI 902.

BARRA DA TIJUCA - Estrada
do Joá, 3 047. Chaves no 3 564
c!Pompeu. Vendemos rnagnlfí-
co terreno c: 10 por 40, tendo
casa c2 pavtos. NCrS 55 0COOO
facilitados em 24 meses 50%,
IMOBILIÁRIA MOLINARI ltda.
Av. Copacabana. 647 s/1004,
icls. 237-7436, 256-4034. CRE-
Cl J. 306.

BARRA — Vendo magnífico Io-
te cercado e aterrado 12 x 40.
Transversal à Rua Olegario Ma-
ciei. Tratar pelo tel. 254-0647
Dr. Aroido. 
SÃO CONRADO - Residencil
em final de construção — 230
m2 — Vendo c. riacho, nascen-
to dágua p! piscina. Ver sa-
b_do e domingo com q pro-
prietário na Rua Gabriel Gar-
cia Moreno n. 530 — Jardim
P-4._ _-«!,_ ——
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Clubes ZONA NORTE

1

SAMPAIO ATLÉTICO CLUBE — Baile da Prima-
vera, dia 13, das 23 às 4h, com a presença do con-
junto Zito. Rigni,
TÈNTS CLUBE DE SIACAÊ — Noite dns Misses,
dia 13, às 21h.
BBASIL KENNEL CLUBE — Informa: 0 Kennel
Clube Sul Brasileiro realizará nos dias 13 e 1.
uma exposição internacional de cães, em nome-
nagem a Semana da Pátria. Competirão exempla-
res nacionais, além de visitantes do Uruguai, Ar-
gentino. o Chile. "Atuará, como" juiz o engenheiro
Harold Gemmer, secretário-geral da Confedera-
ção Canina Americana, nue virá especialmente do
Chile.
MINERVA — Cinema, dia 11, às 20h30m com o
filme — Nasce Uma Mulher.

GINÁSTICO PORTUGUÊS — Festival de Ginás-
tica Olímpica, sábado, às 16h, com a participação
de todos os clubes filiados ã Federação Carioca
de Ginástica, em comemoração à Semana da Pá-
trla.
TIJUCA TÜNIS CLUBE — No próximo sábado
haverá uma comemoração festiva no Dia, da In-V
dependência, com desfile de atletas, escoteiros,
bandeirantes, lobinhos e fadinlms.

RADAR — Boate, sexta-feira, às 22h, com luz
negra e música moderna.

DEMOCRÁTICOS — Boate, sábado, às 21h.
' GÁVEA GOLFE E COUNTRY CLUBE - Infor-

ma: Taça Associação Brasileira do Golfe, domin-
go, no Itanhangá Golfe Clube.

CASA DO MINHO - No dia 7 será comemorado
o Dia da Pátria, com o hasteamento da bandeira,
às 7 horas pela Rainha das Rosas. Por todo o dia
haverá festividades recreativas e esportivas.

V-VLQUEIRE — Baile de aniversário do clube, dia
9' das 23 às 4 horas, com a presença da orquestra
Tabajára. Traje passeio completo.

FLORESTA — No próximo sábado haverá, às 21
horas, uma reunião dançante, Ncom projeção de
slides' alusivos à data histórica.

BANDA DE PORTUGAL — Baile de aniversário,
sábado, às 23 horas, com o conjunto de Gelson
Santos.
UNIÃO PORTUGUESA DOS ESTUDANTES DO
BRASIL — Todos os sábados, após as 21 horas
são realizadas noites dançantes.

SAMPAIO ATLÉTICO CLUBE — Jantar de Con-
fratemização, .sexta-feira, às 21 horas.

MANGUEIRA - Baile das Flores, em liomena-
gem ao Dia da Pátria, sábado, das 22 as _ horas,
com Arnaldo Júnior Show e seu orgao, no Gi-
násio Alá Batista.
IATE CLUBE COROA GRANDE — Baile, sábado,
às 21 horas.
CASA DA VILA DA FEIRA E TERRAS DE SAN-
TA MARIA — Baile, domingo, sdas 20 às 2. ho-
ras, com Os Ogás.
VÁRZEA COUNTRY CLUBE - Baile, sexta-íci-
ra, às 21 horas, com a presença do conjunto Anal-
íablites e The Bubbles.

CASA DOS POVEIROS — Baile, domingo, às 19
horas, com o conjunto Os Famks.

PORTELA — Os Dragões da Aristocracia da 'Por-
tela promoverão uma festa de aniversário e co-
roação cia rainha da primavera no dia 7.

G. S. PARANHOS — Baile" da .Independência,
domingo, às 20 horas, com Os Vagalumes.

GRÊMIO SOCIAL TARANHOS — Baile, sábado,
das 22 horas, animado com o conjunto Parada
Cinco.
SÍRIO E LIBANÊS — Boate Aladim, sábado, às
22 horas, com o conjunto The Silvery Boys.

ASSOCIAÇÃO SCHOLEM ALEICIIEM DE CUL-
TURA E RECREAÇÃO — Programação para dia
7- às 15 horas — desfile de abertura da V Olim-
piada- às 17h30m — inauguração do ginásio do
clube. Com a presença do Governador do Estado,
Embaixador de Israel e outras autoridades.

CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO -
No dia 9 será realizada uma palestra com o tema
A Evolução da Vida na Terra.

CASA DOS LAFOES — No próximo sábado será
realizada uma festa de aniversário do grupo foi-
clórico João Ramalho, com a apresentação dos
novos trajes de Olivinha de Carvalho, Joaquim
Cunha-e Deolinda de Oliveira.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CIVIS DO
BRASIL — Hasteamento solene da Bandeira Na-
cional, domingo, às 9 horas.

BRASIL NOVO A. C. — Baile, em comemoração
ao Dia da Pátria, sábado, das 23 às 4 horas. Tra-
je esporte.
BLOCO CARNAVALESCO QUEM FALA DE NOS
NAO SABE O QUE DIZ — Baile, sábado, com o
conjunto Os Carrascos.

O boletim mensal de seu clube deve ser
enviado â seção Clubes do Departamento dc
Classificados do JORNAL DO BRASIL, na
Avenida Rio Branco n.° 110 — sobreioja.

P. DA BANDEIRA
- S. CRISTÓVÃO
BELO nplo eslado de nôvo -
Ssla e 2 quartos, demais dops.
Peças enormes o claras. Ver
no local chaves porleiro Rua
Joíquim P.ilharos, 293 nplo 204.
Tralar 235-7077 cu .1 noite
237-4990 - CRECI 1 780.
BENFICA — Perto do mercado
municipal. Av, Suburbana 153
casa 16 — Vendo com 3 puarios
elc. ver e Iratar local a vista
e financiado.

TIJUCA -
RIO COMPRIDO

RIO COMPRIDO - Vdo. exco-
lente ap sala 3 qts coz ban
depend. varando ároa tanq sane
Hor na insls bonita rua do
lloirro 5 min da R. Haddock
Lobo preço raro ocasião Bjj.
pare 23 entr rest 35 meses R.
Tte. Violra Sampaio 1201201 lei
232-3239_C. 1 566 BONI corloc.

RÍ"0 COMPRIDO - Ru« do BÍ"s-
po. Vendo apartamonto com 2
quartos, sala e demais depon-
dôncias, com sinteco, peruanas,
garagem. Informações com D.
Lucy - fones 234-2000 c
234-0004,

A CONSTRUTORA ARY C. R.
DE BRITO SiA., inicia novi
construção na Rua Antônio Ba-
silio c| salão, 3 quartos c| a.
•mbs„ 2 banhs. sociais, copa.
cozinha, daps. da «mpr. a sarv9.
c/ garage. Prédio luxuoso, c/ i
unidades por andar. Infs. • van-
das: FRANCISCO TORRES, Tel.i
261.5783 ou 2524133 (CRECIuy.
APARTAMENTO NA TIJUCA -
Rui Barão de Mesquita n. 451
apto. 201. Vendo com 3 qts.
depend., frente.- Entrada NCrS
20 000 ou proposta. Tratar na
Rua André Pinto n. 40. Ra-
mos - Tel. 230-5747. CRECI
n. 1 354.
ATINÇÀO - TIJUCA - MARA-
CANA — Vendo apto. de lu.
xo, na Rua São Francisco Xa-
vier, 2 qts., sala, todo afano-
tado, linda decoração, garagem
todo pintado a óleo, armários
embutidos, ate. Ent. NCrÇ ..
30 000, saldo a combinar. Tra-
tar na R. André Pinto n. 40
- Ramos. Tel. 230.5747. CRE-
Cl 1.354.

SAENS PENA - Aparts de lu.
xo prontos, sóbre pilotis, 2
qtos c ' arms embutido, sala,
ampla cox e «rea, banh c/ ^box
om côr, tlupond completai, todas
as peças tom azulejos atei o
teto, garagem, pintura plástica,
ferrag la Fonte, fachada c/

pastilha, R Ma|or Ávila, 219 lado
da sombra, 29 mil ertr. resto em
30 meses Tel 258-993-, _

TERRENO - A6 x 22m, c/cnsn
velha, Av. Paulo Fronlin 204.
Aceito oferta com NCr$ 50 mil
de entr. 242-7172. Dr. Batalho
ou_leon1_ÇRECM_133^____
TIJUCA - Rua Visconde de
Figueiredo, 36. Vendemos do
fronte, ót. ap. .cl vestib. sala,
2 qts. coz, banho. qlo. e WC -

do empreg. área cl tanque. No
escrit 13 mil e o saldo financ.
em prost. de 560. O apt está
ocupado s/cont. Ver diariamente
das 9 as 13hs. cl Sr. Dolmo
portaria, lnf. Rocha, Mendonça
Imóveis - Av. Nilo Peçanha, 151
_ 9" and. Tols. 242-0610 -

222-0245 e 222-4474 - CRECI
J-113.

Lojas e Sobreloías
no Centrada Cidade
com Três Vagas
em Garagem
Automática

ATENÇÃO - JUNTO A RUA
PIAUÍ. - Engenho da Dentro
— Vendo casa com 2 quartos,
duas salas, cox,, banh., lar-
dim, quintal. Entr, do NCrS .
15 000,00, mensal 400. Tralar
na Rua André Pinto n. 40 —
Ramos. Tel. 230-5747 - CRECI
n. 1 354.

APARTAMENTO - Sala 6 qis.
coz. ban cepa dep emp jardim
nar entr priv porta envíd vale
85 vdo apenas 25 entf rest
40x1 000 sljuros pare nom corr
Rua Garibaldi 1361101 232-3239
C. 1 566 BONI.
ATENÇÃO — Olimo apt fronte,
3 qt c! arms, 2 salas, ban,
còr, deps. enfp. garagem, ta-
petes, ar refrig. mais de 100
m2. Ver R. Conde de Bonfim,
590206. lnf. 232-6006 - IMOB.
CAJUTI CRECI 1 439.

ATENÇÃO - R. B. Mesquita,
965 vendo ótimo apto. -frente,

vs7Ío, 2 qts. sl., deps. emp. Ver
local, cht, apenas NCrS 15 mil
lnf.: 232-6006 - IMOB. CAJU-
Tl - CSECI 1 439.

TIJUCA - Ap19 do cobertura
Vendemos em la. locação,

ótimo apto. cjsala e quarto sepa-
rados, coz, bonh. em côr, area
c/tanquo e terraço c/piso em
cerâmica do 50rr,_. Sinal de 10
mil e o saldo financ. Ver diária-
mente das 14 às 18hs. ç| Sr.
Aurélio na portaria a Ruo São
Miguel, 211. lnf. Rocha, Men-
clonça Imóveis - Av. Nilo Peça-
çanha, 151 - 99 iid.lt;
242-0610 - 22243245 e 222-4474

CRECI J-113

m

TIJUCA - Olimo apt., de fren-
lc, de 2 qts., tl. var., deps.
d qar. privativa, próx. ao T.
T Club. Tr. do Sr. FLORENTINO
- Telí-'223i5004r:;CRECI?-28ó.: ¦

Na rua Dom Gerardo 35, perto da

praça Mauá, vende-se lojas e sobre-
lojas, juntas ou separadas. Edificio em
filial de construção com entrega pre-
vista para 30 dias. Área privativa das
lojas: 295m2 e área das sobrelojas:
272m2, com uma frente de 23m. Três
vagas em garagem automática ao lado.'
Rua de grande movimentação de vei-
culos, bem próximo à avenida Rio
Branco. Edificio com 11 andares de.
escritórios, todos vendidos e com ocu-

paçào prevista para 60 dias. Financia-
ciamento em 12 meses.

Informações em

O tÊÊÊÊ'BunmBEULim
\SíS ENGENHARIA • ARQUITETURA CONSTRUÇÕES

Una Buenos Aires. (18. 21.° andar ¦ fei: 23)-.1895

Proma

CASCADURA — Contro. Terreno
de 22X69 pagto. bem fácil. Ver
R. Brasiliano, 29. lnf. Pan-lmO-
veis R. Mòxlco 119 nr. BOI
tels: 252-5256 - 222-3032 CRECI
,I-30B._ .
CAMPO GRANDE"- Vondo lo-
te do 12x30 ito. ao 845 da Av.
Cesário de Melo. Proço 45 000
FARIA. CRECI 63. Fonos: ....
32-3180 e 52-4809.
CASCADURA - Vando ap. d»
frenle, 2 ots. sala • deps. va.
zio. 10 mil entr. saldo 50 ma-
ses. Rua Sidônio Pais, 192 ap.
202. Tal. 232-5560 E. Bonfim
- CRECI 1561.

ATENÇAO - V. da Ponha, ven-
do apt. novo na Praça Paulo
Setúbal, 2 qts. sl., coz. banb.
em còr. Ent. 8 000 pres. 300.
Trat. Travessa Brandura, 516 —
L. do Bicão VitalIno 91-0195.

ALTO LUXO 2 salas, 2 qll,
coz. « banh. em còres, ár-ea
serv. dep. empregada. Elevador
(Olls) fachído em pastilhas cm
côrcs. Incinerador. I, telefone,
ontrada social decolada em Iam-
bris. NCr$ 5 900, facilitadas.
Prost, 336,00 s/parcelas interme.
diárias. Av, dos Italianos, 1 429,
osq. da Praça Coelho Neto, Di-
retamente com os proprietários
no local das B _s 20 h. CRECI
577.

VENDO IOTE em Ramos na R.
Milton 8 x 34 proço 20 000
a vista. Tratar na R. Andr. Pin-
to 40 Ramos. Tol. 230-5747 -
CRECI 1354.

VISTA ALEGRE - Vondo apart
3 qts, salão, 'copa-coz., financio
s/iuros acollo proposta à vista.
Estrada Agua Grando 1525,
Bloco 7-B. aplo. 201. Chavos
no 204.

CAMPO GRANDE vendo boratls-
almo 31 lote» próximo da osta-
çfio', iunto ao asfalto, ótimo pa-
ra conjunto, lnf. Rua Rodrigo
Silva, 18 sala 805 tol. 232-1235.

APARTAMENTO - Excelente
frente ha! «al. s-a!eta c! cerami-
ca 2 bens qts. ban. erea tanq.
grande ccz dep. emp. compl.
poria artisí. ent. serv. -sane.
flor. vuleapiso claro arejado R.
São Francisco Xavier 278J306
esq. Paula Sousa Gol. Mil. 25
enlr. rest. cemb. 232-3239 CRÍ-
Cl 1566 Bcni.

ATENÇÃO - Vdo. apt. luxo
frente, vazio, la. loc. 2 qts.
sala c/parquet paulista. Copa
e co?. azulejo até teto. Ent.
30.000 rest. 1.000 mensais s/ju-
ros R. Dr. Satamini 186 ap.
301 - Ver -hoie 10/18 hrs.
Tel. 231-0531. CRECI 448. Faça
uma visita e fique encantado.

aTÃRTÃMENTO c/2 qts. 2 salas,
arms. emb. jacarandá banh. co-
pa, coz. dep. emp. etc. R. Mo-
rais e Silva, para ver tratar
c/GINA - R. Ouvidor, 183 s/
506. Tels. 243-4205 ou 245-6951
à noite. CRECI 1770. 

TIJUCA - Apto. de sala, 2
citos. o deps. Preço 50 000,00

pagamento em 48 meses. Entre-
ga imediata. Ver na Rua Aguiar
55 apto. 104. Pan-lmóveis. R.
México 119 gr. 801. Tels.
252-5256 - 222-3032 CRECI J.
308. 
TIJUCA - Av. Paulo de Fr-n-
tin. 647-A, opto. C|01, frant»,
cobertura c] 3 quartos, satão.
banh., cozinha, área, deps. p;
cmp., sala copa, garagem. Acei-
tomos imóvel zona sul c/ 3
qts. elc. IMOBILIÁRIA MOLI-
NARI LTDA. Av. Copacabana,
647 s/1004. Tols. 237-7436 ...
255-4034. CRECI J. 306.

TÍJÜCA — Vende-se apl. c, 3
quarts. sala 2 varandas dep-
emp- garagem, 10 milh. escri-
tura 20 milh. 60 dias 20 mltti.
90 dias, rest. a comb. visitas
Rua Manuel Leilão 35-301. T.
252-2950. CRECI 680.

TUÜCA - Excepcional. R. Ba-
rãc) Mesquita, 965, apt. 601, 2
qts. sl. coz. ban. dep. emp.
arm. emb. fronte, sint. pint. no-
va vazio ent imed. preço de
ocasiãD. Tratar 23-86B8, 23-9201
- CRECI 558.

CASCADURA - Atenção Sr.
Comprador se V. S. dispõe de
NCrS 15 mil p/dar de entr.
e pagar o saldo de NCrS 23
mil em prost. de NCrS 300.
Disponho do excelente residen-
cia de altos e baixos c/garagem
e outras vantagens que pode
ser visto no local a poucos
mts. da Estação s/iuros s/c.
monet. Chaves o lnf. H. e diá-
nomente c/proprietárto. Av, M.
Edgard Romero 176 aplo. 201
em Madureira.

APARTAMENTO NA' PENHA
CIRCULAR — Com garagem, à
Rua Alberllnho d« Araújo, dois
qts., sala, coz., banh. Junto
a comércio • condução — Ent,
12 000,00, saldo • combinar —
Chavos na Rua André Pinto n.
40 — Rimos em Ia. locação —
Tol. 230-5747 - CRECI 1 354

ATENÇÃO - Junto a Avani-
da Bras da Pina. V. da Penha
junto ¦ comércio « condução.
Vendo ótima casa c| 3 qtos.
sala, copa, coz., banh., gara-
gom - P. NCrS 55 000,00 -
Tratar na Rua Andra Pinto n.
40, Ramos. Tel. 230-5747. -
CRECI 1 354.

AUXILIAR e
RIO DOURO
CASA -- Vende-se precisando
consertot, em terreno 10x5ó Av,
Italiancs 1 134 cl 8 mil entrs-
da ver qualquer dia t tratar
242-588.1, 223-1112 o â noite
246-1019. Sr. Voldrio CRECI
1515.

ENGENHO DENTRO - Cosa
grande ont. p/carro térreo
llx40m entrega vazio. Ver diar.
9/12hs. Ent. NCr$ 30.000. Trat.
248-6368. CRECI 1473.

ENGENHO DE DENTRO - Ven-
de-se apto. novo. Rua Pernam-
buco n° 381 esquina da Rua
Dr. Bulhões tratar no local..

ATENÇÃO ; - PARA GRANDE
FAMÍLIA - Vendo na V. da
Ponha, dois grandes aptos, c]
3 qtos., sl:, coz., b.inh., em
centro da torreno do 10 x 30
Junto a comércio • conduções
-. Ent. NCrS 30 000, estudo
propostas o o saldo em 36
meses. Chaves na R. André
Pinto n. 40 — Ramos. Tel.
230.5747 - CRECI 1 354.

TERRENO - Vendo 2, de fundos
c/ 2 casas modestas. Barato.
Acoilo Volks. Ruo Sargento Vai-
domar'do Limo, 271-F. Turteçu.

VILA KOSMOS - Vdo. luxuosa
casa, 2 qts. 2 sis. copa, coz.
banh. em côr, varanda, gara-
gem. Ent. 20000. Prost. 5C0.
tratar Trav. Brandura n.° 516.
L. do Bicão Vitalino 91-0195.

VENDO - Tudo vaiio - Üm
prédio situado em um terreno
de esquina podendo continuar
a construção — Tendo um apto.
e duas lojas ci um tet. em
uma das lojas c| um tel. em
jamim 115 Pilares. Tratar no lo-
cal c| o proprietário.

ILHA DO GOVfRNA-
DOR - ESTRADA DO
GALEÃO, 1595 -
PRONTO, NOVO, Fl-
NO ACABAMENTO. -
Apartamento de sala,
3 qls., banheiro social
em côr, cozinha, área
azulejada, dependên-
cias completas e GA-
RAGEM. Todas peças
de frente- Entrada . . .
6 000 e saldo 48 men-
salidades de 1 200. Vi-
sitas diariamente no lo-
cal com o porteiro, ou
inf. na VEPLAN IMOBI-
LIARIA. Rua México,
148 s',303 - Tels.: -
232-6864 e 222-6102
e 242-5745 - CRECÍ
66 - J-107.

MEIER - Vdo. 2 casas novas,
c/U2m2, garagem individual,
acabamento de alto luxo —

financio a longo prazo s/juros,
aceito cx. Ver Rua Camorista
Meier, 517 inf. 230-2159 c| pro-
prio. '

AS MEDIDAS do terreno são:
5,40x41,10. Trata-se de terreno
murado. Planta aprovada p| pré-
dio 

'3 
pav. ci pilotis. Rua Del-

gado Carvalho, 54 iuntinho Lar-

go 2a-fíira. — Trato,- c! Bueno
Machado — R. Barão Mesquita.
398-A. Tel.: 34-0694 ou 
28-6946. CRECI 986.

ALTO BÒA VISTA ~ Terreno
vende-se na Praça Afonso Vi-
zau, c|21,78 de frenle e 
3 000 m2. FARIA. CRECI 63, fo-
ne_5^l80_9_e_JI2-3]80^_ .
ALTO BÕA VISTA - Vende-se
vazio. R. Boavista, ito. Pça.
Afonso Vizou, saleta, _ sala.^ 3
qtos., deps. belo edifício, ótima
construção. Detalhes 32-3180 e
52-4809. Faria. CRECI 63. _

Vende-se conjunto
de 4 salas

Luxuosamente decoradas inclu-
sive com ar condicionado em prédio
de alto gabarito. Ver Av. Graça Ara-
nha,-174 com o porteiro e tratar pelo
tel. 226-1753. i (P

IIJUCA - Rüa Almirante Co-
chrahè — fVendo ap. de írente,
2 qts. sala, deps. completas. 15
mil entr. prestações a partir
de 250. Alugado."Tel. 232-5560
E. Bonfim CRECI 1 561.

A RUA JUPARANÃ, bem no ini-
cio da R. Uruguai, rua tranqui-
lã', comércio e condução à por-
la, final da linha 215 (CARIO-
CA-URUGUAÜ. Justamente ai,
Rua JUPARANÃ, 15, vendo apar-
tamento 101 composto de 2 qts.
sia, copa, coz. ante-sala, banh.
dep. emprea. 2 áreas. Está Lin-
da Lindol Pronto p| ser habita-
do. Ver no local c Aldemar.
Tratar cl BUENO MACHADO -

lel. 34-0694 ou 28-6946 CRE-
C! 936.

TIJUCA Jl Pca Saens Pena v
ap. 130 rr.'2 lateral vistoso íi-
nal construção 3 q salão copo
ccz 2 banh soe garagem 97* mil
Facili Io 42-6755 CRECI 590.
TIJUCA - Vd. apto. cobertura,
prédio dc 4 pav. 3 mts. da
Praça S. Pena, c| si., 2 qts. po-
dendo modificar pi 3 qts. dep.
compl. qt. ban. empreg. gara-
ge — Rua Carlos de Vasconce-
fes - Tel.: 232-9212 - C. 613.
Base 65 000 cl 50% saido 30
meses — N.B. — O locação.

MEIER — Nôvo vazio 2 qtos.
sl dep. 60 m2. R. Violeta, 255,
bl I ap. 302 ent. 4 000 Facilit.
RT f. aluguel - 243-5924 C.
644.
MÉÍER - Safa 2 qts.. dep. emp.
compl. 70m2. R. Padre lldefonso
Penalba, 151 ap. 424,, Ent. 5 COO
RT fin. 60 mes. s. iuro. Olima
cond. 243-5924 C. 644.

MEIER - Partir 10 mil entr.
(vazios algs.) fren./funs. sala,
2 qls. elc Chav/local Aristides

_________E^£êLê^1í
MALLET - Casa cem dois
quartos uma sala cozinha e ba-
nheiro, 4 mil entrada restante
a prazo, frente a Esc. Pública,
jardim e quintal ponto finei do
ônibus Mallel, com o próprio.
Av. Suburbana n." 10 432 2.°

i and. Cascadura. ",

ALO PENHA. Vendo 3 casns^ de
laje 2 qis. sala coz. banh. área
terr. 10x30.1 vazia, 2 c| inq.
cont. recente c| apenas 30 mil
ont. prest. a comb. Tralar R.
Jc-ré Maurício, 339 s|202 Penha
Tel. 230-5681 - CRECI 1552.

VICENIE CARVALHO - Ótima
casa vú7., 2 qts., sia., coz.,
banh. área, garagem, centro terr.'
1 loja nova vaz. serve pj qual-
quer ramo. Apenas 15 mil entr.
Saldo como alua. Ver R. Ibitinoa
103. Tr. R. Plínio Oliveira 103!
1.° and. Penha.

JARDIM GUANABARA - AplÇs.
luxo la. locarão c! 2 qts., 1
salão, copa, coz, banh. em cô*
res, dep. compl. «mpreg. gara*
ge, a sinteco. Vendo-se Rua
Aureliano Pimentel, 574. Entrar
Estrada do Galeão, 1671 «m
frenl,. a CEDAG. Preço 46 mil,
«nt. 8 500 prest. 500 s!|. Ver •
tratar no local diariamente, ou
ei FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS ITDA. Av. Braz de Pina.
96 Loja — largo da Penha —
T-l-.- 230.«480 - 230-7558 •
91-2335 (CRECI 1273).

ATENÇAO RAMOS - Casa va
iia cl 3 qts., sala, cox., banh.
ter. 8 x 30. Vende-si Rua Dr.
Noguehi 35 mil ent. 15 mil,
prest. 400 sl|. Trai. cl FRAN-
CISCO XAVIER IMOVEIS LTDA.
Av. Brai de Pina, 96 Loja —
Largo da Ponha — Tels.: ....
230-5489 - 230-7558 (CRECI
1273).
APARTAMENTOS NOVOS - Bon.
sucesso — Financiados 3 quartos
dop. empregada. R. Cardoso de
Murais, 401. _____
BONSUCESSO - Apto", vazio c|
sala o qt. conjug. coz. banh. e
garage. Vende-se» Av. Nova
Iorque. Preço 20 mtl, ent. 7
mil prost. 300 íll, Tratar Cl
FRANCISCO XAVIER IMOVEIS
LTDA. Av. Braz de Pina. 96
Loja — Largo da Ponha — Tais.:
230-5489 - 230-7558 (CRECI
1273). _____

A CASA é realmente muito bo-
níliriha. Tem varanda, 2 quartos,
banh. moderno, qto. empreg.
co:. benh. de emp. quintal.
Melhor trecho da Paula Brilo.
P-eço totoli 45 mil pagáveis em.
30 meses. Chaves c| Bueno Ma-
chado — R. Barão Mesquita,
393-A tel. 34-0694 ou 28-6946
CRECI- 986. .

TIJUCA - Vendo apt. 116m2
sala, 3 quartos, arm emb., dis-
pensa coz. banh. área, dep.
emp. 70 mil facilitados. 258-1924
e 243-3954.
TIJUCA apt. 102 Rua CeT. Cor-
reia Lima, 71 pintura nova, san-
cas arm. embutidos, 3. qts, sl.
coz. banh. Chaves porteiro. Trat.
248-6368. CRECI 1473.

APARTAMENTO NA USINA -

Vendo um excelente, vazio, Pa-
norama e clima ideais. Tem
salão; amplos quartos, copa coz.
dep. empreq. garagem. E' unta
beleza mesmo. Chaves c] Bue-
no Machado R. Barão Mesquita,
398-A Tel. 34.0694 ou 28-6946
CRECI 986.

TIJUCA — Vendo magnífico apt.
2 qts. sala, coz. ban. em còr
«anc, Hor, pint. plasr. lustres
por preco nunca visto Rua José
Higino 

"329|405 
entr. 20 rest.

600 mens. s|i- CRECI 1 566 Tel.
232-3239 — Vazio aceito propi

AVENIDA 28 de Selembro, 318
ap. 303. Vondo lindo ap. de sa-
lc 3 qts. copa, cozinha, banh.
nrande .irea dep. empreq. Ven-
do por 60 mil facilitados. Ver
no local cí proprietário e trat.ir
cl Bueno Machado — R. Barão
Mesquita, 398-A tel. 34-0694 ou
286946 CRECI 986.
ATENÇÃO - Vdo. ap. vazio,
frente, R. Visconde d* Abaeta
80 «p. 401, c/ alav. 2 qls.,
il. coz. banh. garagem, dep.
emp. área. Pço. 56 mil, entr.
28 mil, rest. 28 masas t/\. Ver
lotai. Tratar Tel. 249-8633 -

CRECI 1531 - Dias^

JACAREPAGUÁ - Vende-se ca-
!«i de 2 pavimentos c] 4 quar-
tes, ampla sala oopa-cozlnha,
dependência ccrrípletas e en-
troda p' automóvel. Erm fase
d* acabr.mcn!o. Tratar p| telefo-
ne 222-6681 ci Sr. Arlindo dac
17 às 18,30 horas.

JACAREPAGUÁ - Terreno 15 x
46. Vonde-se Rua Mons. Mar-
ques ao lado 89. Preco 16 mil,
•nt. 6 mil, prest. 250 si. Tralar
cl FRANCISCO XAVIER IMO-
VEIS LTDA. Av. Braz de Pina,
96 Loja — Largo d* Psnha —
Tels.: 230-5489 - 230-7558 ..
(CRECI 1273^

| MADUREIRA - Atenção Sr.
| Ccmpracbr. Se V. S. dispõe
I de NCrS 22 mil e, está pro-
[ cur.mdo uma res. disponho de
! excelente oatacele de a't:s <

baixo c' ótimas vantapens qu«
V. S verificará indo ao Iccal.
O saldo de NCrS 28 mil será
pjgo em prazo . prest. a cemb.
s' juros s c. monet. Chaves e
inf. H. e diàriament*a c! o pro-
prietfírio. Av, M. Edgard Ro-
mero, 175 aolo. 201 em Mndu-
reira.
MADUREIRA - Casa 2 qts. -.<.

coz. ban. área. Hs.. Portei 1S2
c.na 2. Tratar 23-8683 e 23-9201
CRECI 558. _¦ '

BRAS DE PINA - Vendo tres
casas na Rua Castro Monoses
entr. NCrS 20 000. Tratar na
RLia André Pinto n. 40, Ramos
- Tel. 230-5747 - CRECI n.
1 354.

ILHA DO
GOVERNADOR
- PAQUETA

("JARDIM GUANABARA - R. Ha-
roldo Lobo, 243 e 245. em
frte. ao Estádio da Portuguesa,
3 qts. sala, deps. garagem.
Pronto p/morar. Entrada NCrS
350,00, saldo 470 pímes. Tralar
diretamente c/ Sr. Ivan ou Frei-
ias, ou lel. 42-7761 CRECI 1173.

ATENÇÃO — Vendo terrenos so-
mente no Jardim Guanabara,
Atendo de 7 ás 12 hs. Tel.
222-2393, Hermes. CRECI 168.

A. CARVALHO vende: Na Ilha
do Governador, Praia do Den-
dé, luxuosa resid. de eltos e
baixos, la; locação, vazi_. q
3 qt;,, saião, copd-^oz., °. ba-
nhoiros sociais, varanda, fachada
em pedra, dep. emp. compl.,
garagem c quintal. Ent. 30 CíO,
prest. 1 000. Trat. Av. B, ás de
Pina, 914 s/205 - 91-1219 -
CRECI 590. Atendemos a-js no
mingos. ^___

PAQUETA - Vende-se terrono
plano, 20x35, R. Comandante
Guedes do Carvalho, próximo
Praia José Bonifácio. Dccumen-
tação em ordem. Tratar c/o pro-
prielário p/ tel. 2543707 de-
pois dc 9.30 horas.

TIJUCA — Apts. novos de fren-
te sala 3 quartos 2 banheiros
sociais dep. emp. e garagem
enlrada NCrS 20 000,00 saldo em
10 anos. Rua Haddock Lobo 322
chaves na portaria cem Sr. Luiz.
Tratar CRECI 902 Tel. 222-2376.

AGORA - No lugar mais seu-
dávol da Tiiuca, Rua da Casca-
ta, quase esq. de Cde. da Bon-
fim, vdo. apto. de luxo, fren-
te, salão, J. de inverno, 3 qts.
c! arms. embs. lavabo, 2 banhs,
soes?, garaqem. Infs. cj Vas-
concelos 31-2563 CRECI 1 266.

'ÍI

--1

SEÇANÁi — Como parte das comemorações alusl-
vas à data da independência do Brasil, o Minis-
tro do Trabalho e Previdência Social realizara
solenidade civica, presidida pelo Ministro Jarbas
Passarinho, às 18h30m, do próximo dia 5, no Au-
ditório Salgado Filho — 6.° andar do Palácio do
Trabalho, na Guanabara. Na oportunidade, o co-
ronel Otávio Costa prolerirá conferência a respei-
to de 7 de setembro. O ato contará com a par-
ticipaçcão dos servidores do MTPS, dos alunos dos
cursos da Seção de Atividades Culturais e Assis-
tendais da Delegacia Regional do Trabalho, na
Guanabara, de confederações, federações e sindi-,
catos.
INTERVENÇÃO — tendo em vista aue a prova
documental colhida pela Delegacia Regional do
Trabalho no Rio Grande do Sul, revela descala-
bro administrativo no Sindicato dos Trabalhado-
res em Empresas de Comunicações no Estado do
Rio Grande do Sul, o Ministro do Trabalho e
Previdência Social, Senador Jarbas Passarinho,- re-
solveú decretar intervenção na mencionada entl-
dade, com fundamento no Art. 528 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho. No mesmo despacho, o
Ministro nomeia Junta Interventora constituída
por Celso Martins de Oliveira, Moacir Rodrigues
Neves e Rosalvo Bittencourt, todos integrantes da
categoria profissional interessada, com i podêres
pura administrar a entidade, aprofundando as
pesquisas das irregularidades, suas causas e alcan-
ce. A Junta apresentará, no prazo de 90 dias, re-
lalório conclusivo, com proposta de medidas ne-
cessárias ao normal funcionamento do Sindicato.
A diretoria destituída, segundo decisão do Egré-
gio Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Re-
Bião, falsificou o livro de presença e ata da as-
snmbléia geral para instauração de dissídio cole-
tivo resultando na anulação processo judicial,
com prejuízos evidentes para os trabalhadores.
Também deixou de solver obrigações assumidas
pela entidade, o que motivou protestos judiciais.

SECURITA1UOS — <"* Departamento Nacional de
Salário informou ao Sindicato dos Empregados
em Empresas de Seguros Privados e Capitalização
rie Itajaí, em Santa Catarina, que o aumento pa-
ra a categoria representada é de 31%. A vigèn-
cia deve retroagir ao dia 1.° de julho deste ano.

GAS — Por solicitação do Sindicato dos Traba-
lhaclores nas Indústrias de Energia Elétrica e da
Produção do Gás, na Guanabara, a Delegacia Re-
gional do Trabalho marcou mesa-redonda para às
1C horas da próxima segunda-feira, a íim de que
sejam discutidos os termos do acordo salarial re-
clamados pelo pessoal do setor da produção de
gás. Várias outras reivindicações são defendidas
além do reajuste salarial.

INDÚSTRIA — Para os trabalhadores nas indús-
trias de carnes e derivados, frios e laticínios de
Niterói o DNS encontrou um aumento de 47V..
oue devem ser aplicados_aos_salárigs vige?ü.es_em

- -agosto de TüliT».-ÃTvígéneia do aumento retroagi-
rá ao dia Io do més em curso.

ALDO MOURA LTDA., tem com-
prador para qualquer tipo ds
imóvel que V. S. dosejar vender
jmosmo alugado). Não cobramos
quaisquer despesas na transação.
Solicite-nos • faça um bom ne-
rjóclo. Infs. SEÇÃO DE VEN-
DAS - UTILIDADE PUBLICA -
Rua Maior Avll», 455, lo|a 7 F

Tel. 228-0902. CRECI 353.

TIJUCA - Entrega imediata,
vdo. lindo sl. qt. sep, coz.
b. dep. emp. garaqem, fronle,
4 p/and. lel. 256-5937 - SOA-
RES - CRECI 978.

AfíARTAMENKJ, novo, vendo
R. Dona Zulmira, 22 c/ 2 qts.
tala; deps. garagem, pilotis por
55 mil fac. inf. c/ FROSINI ...
tels. 235-7077 ou à noite ....
247-7529. C. 552.
CASA — Vendo R. Santa luísa,
38, sala, 2 qts ver das 10 às
12 hs. somente, inf. ci FRCSI-
NI tels. 235-7077 ou à noite
247-7529. C. 552.

JACAREPAGUÁ' - Vendo casa
confortável terreno yrâncU e

garagem. Preco 40 à vista ou
fac. n> Rua Àna Silva n. 130
*¦*•;Freguesia.  _ 
PRAÇA SECA - Casa fovo 2
qls. sli, coz., banb. entr. 15 500
prost. 6 500 total 18000. C. na

poria R. Luiz Beltrão 482 C.

PRAÇA SECA - Rua Cândido
Benicio, 1727 vende-se apart.
frente, vazio com 2 quartos,
dependencias e garagem. Cha-
ves loart. 504. Tratar 252-5749.
J-254/CRECJ 108A

MEIER — Vende-vo uma bca ca-
sa com quintal Rua Guapul n.°
30 as chaves n.° 33.
METER - ARQUIAS CORDEIRO
— Vende-se o terreno da Rua
Arquias Cordeiro n. 227 zo-
na comercial com casa aprovei-
tavel para comércio, indústria
©te. Tratar diretamente com o
proprietário na Rua Visconde
de Inhaúma n. 5B, salas 1204|
5 - Tel. 223-2641 . 223;2347/

ME.IER Vdo casa vazia 3 qts. 2
sa.as em terreno de 20x50 pre-
ço £0 mil o corrfb. Rua Barão
de Sto. Annelo, 235. Telefone
242-3482. CRECI-480.
MEIER
ponto

BONSUCESSO - Vendo aparta-
mento com sala, dois quartos,
cozinha e banheiro axulejados
ató o teto, área de serviço
confortávol. Prédio em final de
construção. Entrega em outubro
Ambiente agradável com piscina,
play ground e garage. Finan-
ciado em 15 anos. Entrada ..
NCrS 600,00, saldo como alu-
guol. Informações e visitas a
combinar com D. Carmem. Fo-
nes:_222.6058 e 222-6748

LUCAS - Casa vaiia cl 2 qts.
sala, cox., b.inh. Ter. 10 x 40.
Vende-se Rua Júpiter. Preco 27
mil, on!. 9 mil. Prest. 300 sM.
Tratar cl FRANCISCO XAVIER
IMOVEIS LTDA. Av. Bral de
Pina, 96 loja — Largo da Pe*
nha - Tols.: 230-5489 230-7558
o 91-2335 (CRtCI 12731.

AVENIDA PARANAPUÃ, 1203.
Vendo casa novinha com 2 qts.,
sala, coz., banh., área, dep.
empreg. Preço total 45 mil cj 20
de ent. saldo em longo prazo
sem juros ponto de muito co-
mércio « condução na porta. Ver
hoie e amanhã no local c;
Mauricio. Trate c! Bueno Macha-
do - Tel.i 34-0694 ou 28-6946
- CRECI 986.

ESTADO DO RIO

NITERÓI -
SAO GONÇALO

COCOTÁ' — Vendem-se lotes
XX e XXII - Juntos ou sepa-
rados, da Av. Paranapuá, n.°
2110. Sr. Amariles. 232-6499, a
tarde.

CASA tipo apto. Vindo c| 2
q, sl. copa banheiro cozinha
q. empregada área. Rua Sousa
Cruz 30 - Andaraí.

— Apartamento melhor
da Rua Dias da Cruz,

c/2 quartos, sala dependências,
qaragem, de frente. Troco ou
dou de entrada casa no Meier
ou adjacência. Tratar com o
proprietário a Rua Nilo Peçanha,
12 sia. 817 lei. 252-0083. Edson.

MEIER — -Novo, Rua Pedro de
Carvalho 50;301-B - Sl„ 2 qts.,
d'p. comp., gar. Ent, NCrS
3 000,00, saldo financ. Ver lo-
cal ou 247-2204. 

TêrrTno - Piano J.K»f»P«fe^M^'DUREIRA - Finan-
Vdo. R. Cap. Meneses, lado <>
n.o par, esq. R. Pereira Frazão, | ciamento em 15 anOS
lado 't.° par, 22x66, NCrí 
60 000, cond. combinar, finan

JARDIM AMERICA - Vdo. pala-
céle de alto- luxo entrego vazio
imediato cj telefone — Ver Rua
General Corrêa e Castro 108
lrtf:rTel:'¦¦230-3822. 
JARDIM.'; AMERICA - Casa

pronta voxía cj 2 qts. sala, co-

pa, cox., banh. garage. Vende-
so Rua Anlônio de Albuquer-
que. Preço 38 mil, ent. 13 mil
prest. 300 $IÍ, Tratar no Jardim
América c! FRANCISCO XAVIER
IMÓVEIS LTDA. Rua Jornalista
Geraldo Rocha. 205 - Telefs.-.
91-2335 - 230-5489 (CRECI
1273).
OLARIA — Rua Filcmena Nunes,
763. Vdo. apto. de luxo vazio
frente c/ garagem, financio^ em
4 anes s!juros tratar c'próprio
à Rua André Azevedo, 119.

CASA TIPO APARTAMENTO -
C/ 3 qls. salão, coz, banh. om
coros, deos. emp. garagem.
Vdo. c/ 20 mil ent. resl. fin.
o ap. é de frente. T. 252-9938
Sr. Ramos - CRECI 928.

COCOTÁ - Ilha, vondo lole 8x
15, entr. 1 500 e prest. 100,00 -
Ver R. Marques Muritiba, óóó
lote 12, na Avenida, tel
246-0129 _ 222-4163. Sr. Má-
rio - R. C. 610.

NITERÓI - Waller vende no
Ingá - R. Nilo Peçanha 109
— casa 3 qts. sia. coz. ban.
copa. Jardim etc. facilito — tet.
-- 243-9798 - CRECI 835.

PIRATININGA - Compro 1 tir-
reno, pago à vista. M=ra; ui
;u Maralegrc. Tei. 261-0237.

CAXIAS - SAO
JOÃO DE MERITI
CAXIAS - Apartamentos rec m-
con:truid3-, prédio habitado —
Sala, 2 quartes, dependenchs.
Entrada 1 000 saldo a Io; 30
praze. — Rua Marechal FJcrift-
n= 972 - Jardim 25 da Agosto
Tel. 242-8200 (Rio) Sr. Milton.

GOVERNADOR - Terreno 12 x
30 Rua asfalt. plano ótimo co-
merc. vdo. 12 entr. sj jurca
pare. nem corr. R. Demetrio
Toledo esq. Capanema 232-3239

__J566 Boni. ,___

GOVERNADOR - Cocotá, ven-
de-se 3 apartamentos NCr$ ..
95 000,00 facilitados Rua Mar-
ques de McrUiba 340 — infor-
moções 2a. a óa. da-s 14 as
17,00 hs.

cio. Tel.: 249-2302.
TAQUARA — Vendo casa vazia,
terreno 5 OOOm 50x100 2 frentes,
murado plantado, 960 estrada
ligação entr. p. Rua Ipadú.

terraço livre c\ 75m2. Preço dé
àpérias 110 mil opequena entr_"e
o saldo fin; em 3 anos. Ver dià-
riamente das \4 às 18hs. exceto

TIJUCA — CASA c/ 5 qts. sa- | aos sábados c/Sr. Gonçalves na
portaria, lnf. Rocha, Mendonça
Imóveis — Av. Nilo Peçanha,

GRAJAU — Espetacular cobertura
vendemos vazio nôvo. Av. En- ' 

VENDE-SE cenfertave. casa ci
ganhei ro Richard, 37 junto ao | sa!ão, 2 quarto. 2 varandas,
Graiau Tênis Clube. Ótimo apt9 I cezinha, banheiro, garagem
c! salão, -t qts., 2 banhs. sociais, I grande ciu/nta'
dep. para empreg., garagem 

-

lã3, 3 banhs. depl, emp. ga-
ragem, em final construção,

APARTAMENTO muito bom na
R. Uruguai, 237 ap. 604, vazio
pronto p,morar. A-.npla sala, 2
quartos, coz., banh dep. em-
preg. Preso total: 45 mil c/
peq. entr, saldo em 30 meses
s/ juros. Chaves na portaria c/
Sr, Benjamim. Trate c/ Bueno
Machado — R. Bardo Mesquita,
398-A. Tels. 34-0694 ou 28-6946
CRECI 986;
APENAS 20 de entrada, soldo
em 36 meses totalizando 55 mi!
s/ juros, vendo linda cebertu-
ra fia R. Silva Teles composta de
varandão, sala, 2 qts., c/ arm.
banh. completo, área (Garage
do condomínio} prontinho sJ_ ser
habitado. Chaves c/ Buer* Ma-
chado — R. Barão Mesquita,
398-A. Tels. 34-0694 ou 
28-6946 CRECI 986 (Diàriamen.
te até 19 hs). 

obra .na alvenaria c/ lages
prontas, falta acabamento. Ex*
eelente negócio p/ Construto-
res ou capitalistas. Vondo faci-
litado. Estudo proposta, Telefo-
ne 252-9938 Ramos - CRECI
928.
URGENTE, 2 salas, terraço, 3
qts. z' arm. banh. còr, ccz,
dep. pint. vazio, pilotis/ 60 fi-
nane. tel. 257-4940. CRECI 559
Leão.
VENDO apto. nôvo de luxo 3
quartes salão 2^ banheiros cepa
cozinha dependências e garage
Rua Alzira Brandão, 11 apto.
404_ Fone 248-5889.
VEN[)Ê7-SS o apío. n.° 202 nò"
vo junto í» Praça S. Pena cóm
2 qts. sala e dep. Rua Bon? Pas-
for; 234 rei. 238-3618 Sr. Nunes.

151 - 99 and. Tels. 242-0610
- 222-0245. e 222-4474. CRECI
J-113.
GRAJAU - Vende-so apto. 2
qts. sala dep. emp. R. Barão
de Mesquita 950-304 chnves c|
o porteiro a vista 40 000 prazo
45 CCO'x 20 C00 a v!sta e o resto
financiado tratar Francisco ...
242-0131 das Mh as 18 ho-
ras. __^

e
Ver na 'Rua Al-

berto Patciualine n.° 643 ou
tcl. 258-0044.

CENTRAL

VENDO - Apt. sl. 2 qts. çep.
empreg. tel. garagem prédio
novo NCrS 15.000,00 ènii Doutor
Satamini 57 apt. 103. Porteiro.

ANDARAI -
GRAJAÚ -
VILA ISABEL

VILA ISAEEL - IR. Jorce R_ud-
çje 174 vende-se 'casa 2 salas 3
qtos. terreno 10,60 x 34 gara-
gem tratar proprietário.
VILA ISABEL - Vdo apto. c^o
slo. sep. preco 25 mil a como.
Sua Vise. de Abaeté 1181403.
242-3482 CRECI 480. 

VENDÊ-SE 1 ap. à R. Andarai,
145, ap. s/101, q., s., coz.
banh., c ar. NCrS 8 000,00 de
entr. e o resto a comb. c/o
proprietário 258-108'.

APARTAMENTO muito bom
mesmo c o da R. Haddoc Lô-
bo, 303 ap. 801. Todas es pe-
ças de frente, sala ampla, 3
qts. copa coz garage indivi-
dual. Ah quase esquecia: tem
2 banhs. sociais maravilhosos.
Ver hote e amanhã c/ Antônio
na portaria. Trate c/_ Bueno Ma-
chado -- R. Barão Mesquita,

1 398-A. Til3. 34-0694 ou 
| 23-6946. CRECI 986. Você lica-

| rá encantado...
ATENÇÃO casa. vazia, térre-a,
em bom terreno cJ sl, 5 qts,
quintal e ótimas depends. Pre-

ço de ocasião. R. Prof. Gabi-
zo 21. lnf. c/ Machado no lo-
cal das 10 às 16,30. Telefone
234-1854. CRECI 1537.

APARTAMENTO - Vendo moti-
vo transferência. Otimias d-ep.
Rua Torres Homem 327 apto.
202 - Chaves local lnf.:
234-9956.
ATENÇÃO Vila Isabel

Caslas 137

AQUI - Rua Uruguai 318 V.
n. 2 q Dep. Comp. 90m2 55
M?____ Oliv". ___ 31B-

CONDE DE BONFIM. Vdo. opto.
frente, luxo, andar alto. ç| 

2
sli 3 qtos. c! arms. embs. deps.

gãrãgbm. Infs. 31-2563 CRECI
l" 266.

R. Ou-
que de Caxl3S 13/ vende-se cs-
sa luxo 3 salas 3 qtos. 2 qtos.
omp. cc-pa coz. garagem terreno
15,60 x 30 milhões det. Macha-
dn Av. 28 de Setembro 345 -
CRECI 1275 tel. 58-9746 e 

'....

543820.
APARTAMENTO c/sala, 2 qtsT,
banh. cozinha área c/tanque.
Ver só até 12 horas. Chaves
c/port. Sinal 10 mil. R. Vise.
Sta. Isabel, 497 apto. 206. Tra-
tar clGINA. R Ouvidor 183 s!
506. leis. 243-4205 ou 245-6951
a noite. CRECI 1770.

UNS -
BOCA DO MATO
LINS - Magnífica residência na
R. Bicuiba 184, em ter. de
10C0m2. c/4 qts., 2 sis. 2 varan-
das, deps. gar. e 1 apt. inde-
pendente. Ver e tr. c'o FLO-
.RENTINO. Tel.: 223-5004. CRECI
1286.

AJÍ.NÇÃO ~ Vendo uma
dência com 4 moradias
terreno 11x40 Vir c tra'ar a
Rua Teixeira de Azevedo 435.
Abolição — Com o proprietário.¦ATENÇÃO 

ESCOLHA AQUI O
SEU IMÓVEL - Prezados com-
pradores e vendedores, para
vender ou comprar é só nos

procurar. Hoje estamos anun-
ciando nos Subúrbios da Central
e da Leopoldina, alguns dos
nossos imóveis, Caio V.S._ nao
encontre entre estes a residen-
cia, área sitio, chácara ou o
imóvel que deseja, pedimos por
gentileza nos teiefonar p/ Cetel
90-3879 ou passar p/nosso escri-
tório. Temos para venda cons-
taníe cerca de 50 imóveis, e
estamos certos que possuímos
entre este o im6víl nue V.S.
necessita. Aqui fica o nosso
convite para que V. õ. passe
em nesso escritório ov;s- sabo-
reando um delicioso cafezinho,
fará a seleção dos imóveis que

sitará cm companhia de um doa
nossos promotores terri nenhum
compromisso ou despesa para
V.S. - Atcndetios diariamente,
inclusive eábades, domingos e
foriados c/ expediente Ininter-
rupto. Escritório Av. Ministro
Edgard Romero 176, grupo 201
ao lado do Viadulo a poucos
mis. das CASAS SENDAS. CRE-
Cl 492. . 

pela Caixa Econômica
Federal do Rio de Jô-
neiro. Rua Oliva Maia,
6ó, junto ao Grando
Mercado. Apartamen-
tos de sala, 2 quartos,
banheiro em côr, de-
pendências compitas
de empregada. Presia-
cões mensais a partir
de NCr$ 239,11. Mais
uma incorporarão da
IMOBILIÁRIA TG DOS
OS SANTOS. Informa-
ções no local diária-
mente até 22 horas ou
na Rua São José. 90,
s: 1206. — Telefones:
252-02.75 e 252-0795
- Corr. resp.: Paulo de
Carvalho Cavina
CRECI_nó91_
PIEDADE" - Jto. a Clarimundo
Melo.' terreno 10x40, c| água,

iuz rua calçada e rede lel. —

Preço 11 mil c 2 de entr. prest.
200 si. R. Dr. Luiz Masson,

jto ao 214. Trat. 230-4092 -

CRECI 1602.

OLARIA — Vendo casa varia -

| cbra nova d« 3 qts., sl., coz.,
t banh. social, «3. quintal. Sin-
' 

teco no centro da L. Rego 18
E. R. 50 m. s/i. Não aceito
intam. Tratar na Rua Dona
Canlilda n. 36, c| 4 - Bon-
sucesso.
PJ?ACA DO CARMO - Vdo. ao.
da frente, 2 qts., sala, coz.
copa, banh. varanda. Ent. 10 OCO
prestação 250, Ver na Rua En-
genheiro Moreira Lima, 6 ç] Bar-
bosa. Tratar Trav, Brandura 516
L. do Bicão_Vüalino vj:0195.

PRAÇA" DO CARMO - Vdo.
luxuosos aps. Ia. locação, tedes
pintado, a óleo, 2 qts.. sl. coz.
banh. em cór. Sinal 10 000 -
Prest. 350. Tratar Trav. Brandu-
ra, 516. L. do Sicão. Vitalino.
91-0195;__
PRAÇA DO CARMO — Vendo
casa 2 qts. sl. coz. banh. terr.
11x60. Ent .12 000 Prest. 350.
Tratar Trav. Brandura 516 L.
d o Bicão. Vila lino. 91-0195)

PENHA — Bairro Dourado —
Apto. frente, térreo, banheiro,
em cor ótima área, 1 qts. lu-
y.o. Jto. a colégios, condução <e
comércio. -Ent.: 12 mil c] nvs.
P/est. 350 c| nvs. Tr. c] Olivor
no Foto Mari lia à Est. Saco,
]39-A _. Penha - CRECI 422.

GOVERNADOR - Junto ao la-
tt Clubs no Jardim Guanabara
- Vendo area com 2 200 m2
i projeto para 46 aptos, pela
melhor oferta ho|» e ama<iiiã
tel. 2274472 - Sr. Josi. ¦-___'

ILHA — Cacuia — Apto. vaiio
c| 2 qts. sala, coz. banh. gara*
ge. Vende-se Rua Sargt. João
Iodos. Preço 48 tnil, ent. 16
mil, prest. 300 s|j, Tratar c|
FRANCISCO XAVIER lÁiCVFI
LTDA. Av. Brai de Pina, 96 lo-
ja — Largo da Penha — Tols.j
530-5489 -¦ 230-7558 e 91-2335
(CRECI 1273).

TERRENO - Vondo c] 3 7C0
ir.2 c galpão coberto cl OCO
m2. Junto a ló fètiflcâs. Ver
R. Manoel Te'»s, 1 500, Duque
de Caxias.. Ótimo oreço. Tratar
222-2376 CRECI 902.

PETRÓPOLIS -
TERESÓPOLIS
SERRAS
FRIBURGO - Vtndo - troco e
facilito com paquema entrada —

grando apto. c! 3 qtos., duas
lojas a mais dependências, em
terreno di 1 000 m2. Tratar
coni o próprio — Rio, telefone
230-5747 - Goraldo ou Fri-
burgo — Tel. 3935 — Luísa
até sábado - CRECI 1 354.

HELDER MADAIL IMOVEIS
LTDA. CRECI 748 vende, vazio,
ou troca p/ap. peq. no Rio
ap. c/sl. 3 q. etc. c/ou i/móv,

à R. Carlos Magalhães Basíos,
174/301. Chaves c/port. NCrJ
36 000 fácil. T. 223-4049, ...
243-6512.

TERESÓPOLIS 
'-¦- 

Vende-se^bãrãiõ
ap. pronto sala quarto sep. Feli.
ciánò Sodré 396. Chave ao 

'ado

Rua iMaae com Sr. Linhares.
Tel. 37-5181.

TERESCPOLIS - Vende-se ou
aíuga-íe bela ca.a em centro de
terreno de 6 C00 m2. Informa-
ções. Tol. 29-27, com Diva.

ILHA GOVERNADOR - Cocotá.
Vènde-sé pródio cem 3 aparta-
mentos, rua asfaltada, NCr$ ..
9ü0C0,00 facilitados. R. Marques
de Mcritiba. 340. Chavas no 250 TERESÓPOLIS - Olima casa
c/ Nena. Tratar á Rua Buarciue j onslrução c/220m2. Terrenos c/
de Macedo, 46 aplo. 103. Fia- 18.500m2. Magnifica siluócâo.
manejo. '.- ' lnf. (GB) - 237-1925.

LINS - Rua Vilela Tavares, 355
ap. 201, sl, 2 qts. dep. 40 mi.
c 15 mil entrada e 50 alugueis.
NCrS 500. Ver local. Telefone
223-4481 - Carvalho.

RESIDÊNCIA Moderna - Vendo,
ent. valia, grande fácil, de pgto.
Tratar no local com o prop. ou
nele Tel.: 249-6494 cu 228-6764
Sr. Jaime. R. Joatinga 19.

APARTAMENTO de frenle, salão,
q. c/a óleo, b. completo e
área pintado. Apenas 14 mil,
plano 48 meses s/correção s/i.
trat. proprietário. R. Grão Pará
295/306. Frente ao cinema Eng.
Nôvo. _____

COBERTURA - Próximo Pca."Sa.
rns Pena. Vendemos la. loc.
Alto luxo c| 35Cíii2: 3 gr», qis.
salão c| 60 m2. 2 banhs. coi^a-
C07inha. 2 qls. emp. garagem.
Rui Conde Bonfim 208 - CO 1
Chaves cj porteiro. Tratar tel.
2Í6-6595 - IMOB. ECILA CRE-
C1 J-2C0. 

APARTAMENTO de frent* na
Rua Dona Maria, está vazio.
Tem sala varanda, 2 qts., copa,
coz;, dep. empreg. Preço total:
55 mil c| 25 de ent. saldo em
3ó meses. Chaves c] Bueno Ma-
chado — R. Barão Mesquita, n.°
398-A. Tel.: 34-0694 ou ....
28-6946. CRECI 986 (até 19h).

EXCELENTE NEGOCIO - Ap.
506, de frente. Ed. Dom Már*
cio (Conde de Bonfim n. 101)
com 3 qts., deps. completas,
pronto em 15 meses. Mensal!-
dade 880 — Passo pelos 
31 000 que paguei com entra*
da agora • saido em prestações
após as chaves. Chamar Inácio
— Franklin Roosevelt n. 194 —
9.o - 252-4208 e 252-3913.

HELOER MADAIL IMOVEIS
LTDA CRECI 748 vende i R.
Delgado Carvalho 32, ap. 102
vazio, la. loc. c/salão,_ 3 q-"c7"ãrm. 

êmb. 2~b'a"nhT"ícc"r em
[ côr, gar. e'c. Chaves c/port.

1 T. 223-4049/243 6512.

ATENÇÃO MEIER - Cachambi.
Vendo casas cl sl. 2 qls. coi.
banh. comp. « quintal. Praço
11500,00 - Entr. 2 500,00 -

 j paq. parte a comb. e prest.
VENDEM-SE apartamentos de 2 140,00. R. Aires de Casal, 380
e 3 quartos, tala, cozinha e ba- ft 390, _ esq. R. Alvares de
,heir:s, prcritc* para morar. | Azevedo çl próprio, das 17 às

Ver
gard

tratar R
.0 200 L.

General Bole-
V.T.conccIo!.

JACAREPAGUÁ

ANOTE, por favor. Rua Barão
Cotegipe, B7. Vendo Cosa vazia,
pintada, cj sinteco. composta de
jardim, garagem, lavanderia, sa:
la, 3 quarto:, coz. banh. c"
box. Trote no local c| próprio
lário hoje e amanhã. 
A~.UA ESPOSA ficará encanta-
da cem lindo ap. da R. Teodoro
da Silva, 993 ap. 202. Peças
dc frenle. Grande sala, 3 qts.
ccz. banh. dep. empreg. O Sr.
pagará em 30 meses da forma
ciue lhe convier. As chaves estão
na portaria c| Nogueira. Trato
cl Bueno Machado. Tel. 34-0694
cu 28-6946 CRECI 986.

JACAREPAGUÁ' - Part. vende
espetacular vivenda com _. casa
luxo, c/piscinn, play-ground,
quadra iluminada, salão de fes-
tas, casa hóspedes, garagem,
etc. Base seiscentos mi1!, aceita-
ta-se apto. Zona Sul, como par-
te pagto. Av. dos Mananciais,
273 - 92-0326.

17hs. Trai. PREDIAL IBÉRIA
LTDA., R. Dias da Cruz, 127-69
andar — Meier - Sede própria,
Tels.: 229J1788, 249-1622 i
249-4238. Corr. resp. M. Alva
redo. CRECI 1214 . 

QUEIMADOS - Vendo lotes cie

12x30 com posse imediata. -

Prestações a parlir de 30,00.
Tratar Rua Gustavo Sampaio,
416 2» Tel. 257-7449. CRECI

508; ±.__ RERREIRAiDA SILVAI-,

ÕUÍNTINO — Vendo à Rua Gua-

rànl n.o 52 c1 1, vazia, pinla-
da c1 2 cits. 2 salas coz bann

quintal Chaves c| 4 Condições a

vi«tá 20 mil ou 8 mil entrada
¦ oido a combinar. Tralar fones
249-1292 e 222-4556 Av. Graça
Aranha 81 sola 1003 CRECI n.°
1721.

PÉNKA CIRCULAR - Vendo lot.
9X25. Bairro Sr. do Bonfim.
Milton Magalhães. CRECI 80.
Telefone: 222-6128. NCrS 7 mil.

AÒ SR. QUE deseja uma boa
casa, c] 2 pavtos. no Grajaú.
Tendo jardim, garagem, varan*
da, sala, copa, cozinha, área,
3 qts. banh. moderno. Vendo-a
financ. em 30 meses sliuros.
Vale a pena vé-l3. Funcionamos
pio 19 hs.__ÇhavejL_d Bueno.. Ma*'"chôcfò — "R. 

Barão 
"Mesquita,

398-A tel. 3-1-0694 ou 28-6946
CSECI 936.

JACAREPAGUÁ' - Ótimas resi-
dência c/2 piscinas, boa casa
c/sala, 3 qtos. e deps. emp.
Terreno de *18mx30 Rua asfalta-
da. Preço 70.000,00 c/30.00O,0O
entrada e o saldo em 5 anos.
lnf. Pan-lmóveis R. México 119
gr. 801 tels: 252-5256 -
222;3032_CREa J-308.
JACAREPAGUÂ' - Vende-se ex-
eelente terreno com 25,00 me-
tros de frente e área de cerca
l.OOOrr.2 junto ao Floresta C.
Clube. Loteamento do Banco
Portuquês do Brasil — NCr$
5.000,00 à vista, c restante em
prestações de NCr$ 270,00 -
Tratar - 232-7318 - Após 14h.
CRECI 8B8.
JACAREPAGUÁ"' —' Vendo R~.
Bruges, 41-p apt. 101 tipo casa
l/st. 2/q. coz. banh. e quint.il.
CQnr.trurão-df-.-l-1—fc-^vk.*.í4,0r~

ATENÇÃO MADUREIRA - O se-
nhor é «xigente? Gosta de
comprar baralo. Por 12 000,00
— c' 3 000,00 entr. • prest.
140,00 - Vendo casas prontas.
Vazias, <l ll. 2 qts. copa-coz.
banh. comp. e quintal — Rua
Ewbank da Câmara, 27 - c|
Sf. Mesquita. Das 9 às 17 hs.
Saltar R. João Vicente, 163, on-
de começa. - Trat. PREDIAL
IBÉRIA LTDA. R. Dial da-Cruz,
127 - 6? andjr — Meier — Se-
de própria. Tels.: 229-1788,
249-1622 e 249-6238. Corr.
Resp M. Alvaredo. CRECI 1214.

ALÒ — Compro casa vazia, p-
uso, até Madureira, diretamen-
te c' o proprietário. Urgente —
T«!.: 258-8814. Sr. Meilo.

RADIAL OESTE -Vendo uma
área (plana) com 2 Ó00m2 (24m
x 112m). Preço: (espetacular) 100

mil. Financ. em 2 anos. Veia
ainda hoie na Av. Marechal-
Rondon n9 2675 (Eng. Novo),
lnf. no local ou 232-57J-,
222-5814. ABESiiCRECI 1336. ¦

RIACHUELO - Vendo ótinta
casa c/2 salas 2 quartos banh.
coz. dep. compl. garagem nova
inf EMBRACOR tel. 237,0407.
CRECI 1 334._ .
TODOS OS SANTOS - CASA

TIPO APARTAMENTO c/ 3 qts.
salão, copa • coz. banh. em cor

quintal. C/ apenas 9 mil ent.
rest. 36 x 333 s/iuros, c/ cor-
reção. ACEITO IPEG. Telefone
252-9938 Sr. Ramos — CRECl
928.
VENDEM-SE casas, aotos. e ter-
renos cem entrada de 6 000,00
NCrS 10 000,00 tratar fone ..
249-'8753 e 229-3119 CRECI ..
1481 Meier ale Ca;:adura

PENHA - Olimo aplo. qto.,
sala, coz. banh. área, apenas ó
mil7' entr. saido 200 sjuros. Vor
o. B, bloco 30 apto. 103, cs-
auina c; Rua Bento Cardoso.
Tr. R. Plínio Oliveira, 10311.°
and. Penha.
PENHA CIRCULAR - 

'v,ind"õ

ótima propriedade em terreno
de 17 x 22, outra de 3 casas
He sala, qto., coz., em terre-
no de 11 x 54, ent. NCrS 

'.'.'.

12 000, cada propriedade, —
mensal menos que o aluguel.
Tratar na Rua André Pinto n.
40 - Ramos. Tel. 230-5747 -
CRECI 1 354.

COMÉRCIO E INDUSTRIA

CASAS
COMERCIAIS

ATENÇÃO - Bares, Caipira:?

j L_n:honete5, Padarias, Postes e
s Garagens; Oliveira Cairos, —

AÇOUGUE - Vende-se fórla |
28'30 mil. Motivo de outros ne* j
Çiocios. Rua André Azevtdo n. !
136. Olaria.

ALO — Meireles Filho, vende
bares — caipiras — lanchonetes
e mercearias em todos os bair-
ros da Guanabara «j as entra-
das fac.l-tadissimas. Telef.
252-0436. R. Pedro I n.o 7 GR.
1003 Pça. Tir?dentes.

RAMOS - Casa. Vendo terren;
10 x 30 1.. Gerson Ferreira, 44
p;r: 65 mil fac. inf. c| F30SI-
Nl Tels.t 235-7C77 ou à noite
247-7529 C. 552.
RAMOS - Vendo apto. cl 2
quartos sala cozinha banheiro e
dependência de empregada —
ent. 15 000,00 - saldo a lon-
cio prazo ou treco em automó-
vel. Ver Rua Cardoso de Mo-
raes 429 aplo. 203 chave ci
o porteiro. Tratar Est, Vicente
de Carvalho 1438-B.

dj as melhores car*- 'o ramo
em todo Estado d Yuanabara
cem o máximo d Micnciamen.
io. Bares Caipiras coni férias
aosdj 5000 a 50 000 algumjs
cem moradias em loias de Edi-
fício, so o Sr. deseja fazer uma
boa transação não perca tempo,
pois Oliveira Campos' lhe ofe-
rece os'melhores negócios além
de asseaurar tranqüilamente a
sua economia, nuis detalhes
tratar Rua dos Andradas n.° 96,
9.0 ander.

ABOLIÇÃO — Vendo terreno de
12 x 130, cl casa vazia, 2 qls.
2 salas e dops. 15 mil entr.
prestações a partir de 400. Rua
Fi-aupiredo Pimentel 90. Teleio-
ne 232-5560 E. Bonfim CRECI
1 561. ,
ABOLIÇÃO - Casa antiga 2
qts. sia. coi. banh. centro terr.
Apenas 5 mil entr. saldo 200
~it*'júro_. Ver R. Marta Varnas

."prazo! ló.COO c/50'i financia. | 26. Tr. R. Plinio Oliveira 103:
do. Inq notificado T»l. I.° and. Penha. C! João. Tel.:
261-8438. ' 230-9037.

VENDO p/ 100.000,00 Rua José
Veríssimo 63 Méier casa de ga-
barilo, 2 pav9s. 2 salas 3 qtos.
2 banh. sociais, copa, derxis.
completas, área p/2 carros, iar-
dim, etc. Entrega-se vazia. Vis,-
ias' de 13 às 17 hs. Tratar
D lia ou fone 31-0951 ou
T.-av. Paço 23 ã/207. .

WAITER — Vende C3sa 3 ais.
R. Mário Çalderaro 432 - vazia
sia. coz. ban. área. etcu _gai
- facilito — tel.
CRECI 835.

243-9798

LEOPOLDINA

RAMOS — Vendo apartamento
com sala, dois quartos, cozinha
a banheiro azulsiados »té o te-
to, área da serviço confortável.
Prédio em final de construção.
Entrega em outubro. Ambiente
agradável eom piscina, play
ground • garage. Financiado
em 15 anos Entrada NCrS ..
600,00, saldo como aluguel.
Informações e visita* a combi-
nar com D, Carmem, fones ..
222-6058 » 222-6748.

VISTA ALEGRE - Vendo 1
apartamento de 3 quartos no
bloco 27-B entrega imediata.
Preço 22 000 com 9 000 pres-
tações de 300. Pode ser visto
e tratar pelo Tel. 257-7449 ou
Rua Gustavo Sampaio, 416-2 °

s- 201. CRECI 508 FER REIRA.

VILA'DA PENHA - Aoto. 202,
luqsr excepciona!, aceito troca
c;rro nacicnaY Sa'i_ 2 três
qu.-rtos. Tralar 23-8588 c 23-9201
CSECI 558.

ATENÇÃO — Casas comerciais,
temos em toda a Guanabara
para vender. Bar na Tijuca
chopp Brahma féria 22 mil ven-
do c/ 45 mÜ dos compradores.
Caipirinha tudo em pé no Eng.
Novo em edificio féria 10 mil
preço base 55 c/25--.dè entrada.
Caipira tudo em pé instalações
novas iunto a Praço Saens Pena
féria 24 mil vendo c/60 mil
dos ¦ compradores. Bar em To-
dos os Santos tem boa moradia
féria 12 mil preço base 65
c/25 mil de entrada, bom nego-
cio. Bar em São Cristóvão 1em
uma moradia espetacular, hora-
rio curto, féria 10 mil vendo
c/20 mil dos compradores. Bar
em Bonsueesso tem bom aparta-
mento féria 10 mil vendo c/17
dos compradores. Caipirinha
tudo em pé na Penha féria
15 mil vendo c/50 dos compra-
dores. Café e bar no centro
de Madureira não paga aluguel
ainda recebe chopp Brahma, fé-
ria 16 mil vendo c/55 dos
compradores. Lanchonete em,
Ji-._arepaguá féria 16 mil conrra-
Io na her, féria 16 mil, vendo
c/30 mil dos compradores. Cai-
pira em Jacarepaguâ, féria 8
mil tudo em pé, vendo c/12
dos compradores. Além destas
casas temos milhares deste gê-
nero com boas férias e com
entradas de arrazar. Facilitamus
parte da entrada. Qualquer que
seja o seu capital visite-nos sem
compromisso e verá que real-
mente temos os melhores nego-
cios da Guanbara. Org. Soma-
fiel. Rua Cardoso de Morais,
92 sala 304/5. c/ Sr. João ou
Barbosa.

ATENÇÃO - Bar e caipira tu-
do em pé edifício, féria 13 m.
contrato 7 anos a firma, aluguel
150 mil. T, Av. N. S. da Pe-
nha, 68, s! 403. Cerqueira e
Nogueira *3Í Gomes.

ATENÇÃO .- Bar e caipira tu-
do em pé chopp da Brahma
féria 26 m, no Av. Suburbana,
prédio novo lindas instalações
contr. novo, aiòguêl barato.
Preco 250 m. Entrada facilitada.
T. a Av. N. S. da Penha, 68,
si 403. Cerqueira e Ncgueira •
Gomes.

VENDO terreno na Penha. Tra-
tar te!.: 230-6591 c! proprietário.

ATENÇÃO - Caipirinha feria 5
rn, tudo em pé, preço 32 m.
entrada 11 m. não tem empre*
gados, cisa boa para um casal.
T. Av. N. S. da Penha, 68 t|
403. Ce-queira e Nogueira.

ATENÇÃO - Lanchonete • bar,
lindas instalações edifício féria
22 m, muito facilitada. Pr3co
180 entrada 60 m. T. Av N. S.
da Penha, 68, s| 403. Cerqueira.

A ORGANIZAÇÃO CRUZ tem
para vender os melhores e mais
baratos caipiras^ — Bares — Lan-
chonetes em toda GB. Visitem-
nos e comprovará o que anun-
ciamos. R. Álvaro Alvim 24 s/
604 c/Vrela ou Ismael.

ALO PENHA
vaz., 2 qts.
área.

VISTA ALEGRE - Vendtm-se
aptos, novos de luxo c 120
mts,2 3 quartos, copa, cozinha,
banheiro em côr, irea de 20
mt.2 etc. Ver e tratar diária*
mente < os proprietários na
Rua São Leonardo 417.

VILÃ" DA~PENHA - Rua Anto-
i nio Storino junto à Av. Me*

| riti, vendo otíma propriedade
'Ótimo apta. casa de 2 quartes, si., coz.,

bann, banh., var., mais nos fundos
*n« y-j- r.n.il Lnar t.-tminJe, .-t^-MCti- 35-003-
saidó |- c| finan-!- Ent. NCrS 13 000, mensal

AÇOUGUE - Vendo - Frente
estação contr. nôvo, carne Sunab
2 m. ks p/semana. 36.000, 50%

j entr. Av. Sta. Cruz 1 681 -
Bangu. t

sia,

ÉliSÍ. pt CaÜa 374V,41.'"Vor.| NCrS:;«»i Tiatar na R And..

c.-ra crer Tr. R. Plínio Oliv;!- Pinto, 40 - Ramos. Tel-fone
-a 10311." and. Penha Ci Joio;1 230-5747 - C1ECI 1 354.

AÇOUGUE de aves abatidas, pe-
quenos animais, miúdos de bei,
frios, etc Manoel. Rua Haddock
Lobo, 143. 

'

ADEGA e churrasqueto, vende-se
barati, Casa típica, ver R. Lu-
cidio Lago 325 Meier.

AÇOUGUE vende-se urgente
motivo ooença tem cota d a
Sunab Rua Frdncisco Portela 455
Gu idalupe — Dcodoro.

ATENÇÃO SR. PADEIROS - Pa-
darias boas e baratissimas só
no Rei das Padarias que é Rio
Lisboa quem não sabe que só
nos temos padarias com entra-
da de 20 m. e férias de 15
a 50 rn, fornos franceses e co-"1-
tinos venha fazer uma visita e
depois vai ver cemo o Sr. po-
de ganhar dinheiro, com pcu-
co dinheiro T. Av. N. S. da
Penha 68 s' 403. Cerqueira e
Nogueira e Gomes.

AÇOUGUE - Vendo em frente
a estação Senador Augusto Vas-
concelos, Pode ficar trabalham
do uma semana para wm o mo*
vimento. Barato. Av. Sante
Cru. 5153.

ATENÇÃO — Bares, lanchonetes,
caipiras, mercearias, tenho a
vcnd,i em todos os Bairros, pre-
ciso sócios com capital a parrir
NCrS 6 mil R. do Ouvidor
n9 183 s/219 tcl. 243-8045.

BAR cm São Cristóvão f 9, ho*
rário comercia! só na cepa, tem
2 boas residências t tet, cen-
trato a começar at. d» tudo 300.
Instalações boas. Vendemos per
60 entrada 25 ajudo A compra.
Ru? da Conceição, 105, s/ 310

a 312. Antônio e Aiexandm. —
C. 1632.

BAR no Centro, féria 10, hor.:
curto1_Ccntratj?_Js..pcc_ü^ rw?wcs.
Tem" teíefcn* • instalações no-
vas. Vendemos por 30 de en-
t.-3da, a;udo à oempra Rua oa
Conceição ,105 sl 310 a 312.
r.. 1632.

V
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BAR E MERCEARIA c/ bo» mo.
radie fório, 15 ótima cop» con-
fralo • prédio • Instalações lu-
do em álim.is condições esto-
quo acima do 1$. Vendemos
portas a denlro por 30 cnlra-
da, 15 bom negócio. Rua da
Conceição, 105 s/ 310 a 312.
Anionio. C. 1632.
BAR CAIPIRA Rochn Miranda,
féria 12 só na copa ótimo apar-
idinonto, contrato 5, alug. bara-
to, ludo novo, esq. Vendemos
por 55 «ntrada, 25 ótimo ne-
gócio. Rua da Conceição, 1059,
ti, 310 > 312, osq, P. Vargas.
¦Antônio. - CRECI 1632.
BAR CAlIPURtA Contro do Meior
f, 23 Chopo da Brahma não dá
comida inst. e contrato bom
edifício tem telefone. Vendemos
por 50 doa compradores. Rua
cia Conoelção 105 s! 310 a 312
esq. Presidente Vargas Antônio
C 1632.
(JAR c| depósito do pães inst.
padaria rosd. contrato 5a. ai.
B0. Féria 3 500 entr. 2 000. Rost.
150. Motivo outro negócio. R.
Jo-.ó Ricardo 1228 Olinda.
BAR E MERCEARIA - Vonde-se
urgonto motivo outro negócio.
Pequena entrada saldo a com-
binar. Muílo ostoquo. Rua Dona
Claudina, 382-C. Meior.
BAR em Madureira f. 18 ótima
marg*UTí de lucro 2 residências
insl.' e Prédio nôvo esq. Ven-
demos por 40 dos compradores.
Rua da Conceição 105 s| 310 a
31.2 Antônio C. 1632.
.BAZAR cl material de constru-
ção Vigário Geral. F. 20 rria'1
trabalhada estoque acima de 80
mil tem telefone 2 caminhões.
Vendemos portas a dentro por
70 de entrada ajudo á compra.
Rua da Conceição 105 s| 310 a
312 esq. P. Vargas Antônio C.
1632.
B^R Braz Pin» féria 7 só bebi-
d*s ótima moradia e tel. bca
casa pára casal. Vendemos por

j 40 entrada 15 ajudo a compra,
à iRua da Conceição 105 sj3'10
,i 3)2 Antônio C. 1632.
BAZAR na Penha f. 6 ólima
margem de lucro conlrato 5
nôvo. -Estoque acima de 30. Pre-
r_o portas a dentro 55 entrada
25 aceito oferta. Rua da Con-
ccição 105 si 310 a 312 esq.
P. Vargas Antônio e Alexs.-vdrc
C. 1632. __
BAR São Cristóvão féria 16 hor.
crmeroial ótima moradia lem tel.
contrato na escritura vendemos
por 25 dos compradores. Rua
da Conceição 105 s!310 a 312
Antônio C. 1632.

"BAR 
CAIPIRA Tnage. Féria, 10

só na copa contrato e prédio
nôvo õasá muito lucrativa bca
dc trabalhar vendemos per 17
des compradores 'Rua da Con-
oeicão 105 s| 310 a 312 Antônio
C. 
'1632.

BARES — Ma. Graça, moradia,
contr. nôvo. féria 4. Tomos vá-
rios com bons procos. R. Sena-
dor Dantas, 117. s| 426 - COR-
REI A. .
BAR com instalações novas boa
féria, só em salgadinhos. Vendo
a Av. Bris do Pina, n. 2129
(Visla Alegre).
BAR — Vdo. c.boa moradia.
Féria baixa entr. 3 000, Sr.
Agenor. R. Vde. Rio Branco,
377-A 2.° s|12. Niterói. ;

BAR bem montado vende-se to-
do ou parto sócio. Rua Hilário
Ribeiro. 120. P. Band.

BAR e armazém em Olaria tem
ern estoque mais de 20 mil de
esq. cent. nôvo aluquel 120.
F. de 18 a 20 mil. Vdo. cl 14
dos' compradores. Rua Etolvi-
na, 3-*A sobrado em frente à
passg. subterrânea da Estação
de Ola ria. Santos.
BAR ctro. de Bonsuc. Horário
comerciai cont. novo alug. 100.
F. de 14 mil. Casa muito lu-
crativa. Vdo. c| 30 des com-
pradores» Rua Etelvina, 3-A sob.
fin frente a passg. subterrânea
da Estacãode Olaria^ Santos.
BAR no Jardim América de esq.
tem moradia cont. nôvo alug.
100 tudo nôvo. F. de 4 mil só
na copa. Vdo. c/ 4 dos com-
oradores; Rua Etelvina, 3-A em
frente à passagem subterrânea
d a Estação de Olaria. Santos.
BAR centro de Jardim Améri-
ca. Cont.' novo alug. 200 cl
chopp da Brahma. F. de 20
mil linda casa vdo. c/ 25 dos
compradores. Rua Etelvina scb.
cm frente a passg. subterrânea
da Estação de Olaria. Santos.
BAR o lane. ctro. de Méier de
esq. embaixo de edifício tem
valor de Ist. mais.de 30 mil.
F. de 11 entregue a emprega-
dos. Vdo. c] 16 dos comprado-
res. Ruo Etelvina 3-A em fren-
te -a passg. subterrânea da Es-
tação do Olaria. Santos.
BAR — Ctro. da Penha de esq.
cm prédio nôvo tem apto. cj 3
quart. Inst. nova. F. de 12
mil. Vdo. c! 20 dos compra-
dores. Rua Etelvina. 3-A em
i rente a passg. subterrânea da
Eitação de Olaria. Santos.
BAR na Vila da Penha de esq.
tem grd. moradia cont. de 5
anos alug. de 150. F. de 10 só
na cepa. Vdo. c| 14 dos com-
pradores. Rua Etelvina. 3-A .cm
frente a passg. subterrânea da
Estação 

'de.-Olaria. 
i San los.

BAR CAFÉ' - Vende.sTTeíTa
40 000 contrato na hera, esta
Cr».a está entregue a emprega-
des, cem entrada de 00 000 dos
compradores. Tratar Oliveira
Campos Rua dos Andradas n.°
96, 9.0 andar. .
BAR — Vendo uni na Rua B.
cio Mesquita 5S2-A, com contra-
to nôvo,
BOUTIQUE -- Vendo, linda ur-
genle. Preço 4 000 a combinar.
.Eir' ÇgPacabana.Jraiar 256-7026.
BM? E CAFÉ' no Centro e jun-
fo a Praça Maua, horário co-
mo:ciai, contrato 5 anos, alu-
guel 150,00 .ferias convidativas
em franco progresso, por decn-
ça da sócio, vende-se tôda ou
metade, vende muita bebida e
negócio para amigos. Av. Pres.
Vargas, 446, 3.°, Sr. Queirós
cu Rua São Francisco da Pr ai-
nha n.° 19.
BAR Caipira no centro fino des-
ta cidade, boa esquina, hora-
rio comercial, Bar Caipira e
Lanchonete no centro da cida-
dc, ferias 30 milhões; Bar Cai-
pira no cenír-o cem ferias de
20 milhões; Resturanje no> cen-
tro fino com ferias de 50 mi-
fnces somente almoço; Bar Cai-
pira no centro fino com ferias
de 48 milhões horário comei-
ciai; Bar e Lanchonete junto
ao_ centro com ferias de 40
miíhões iVaimrJcr a-05 domJ^...
Bos; Bar Caipira no centro de
Cçp^cabana com ferias de 30
mühoes, um outro em Copaca-
bana com ferias de 22 milhões;
Bar Caipira no Castelo com fe-
nas de 30 milhões; Bar Caipi-
ra e Lanchonete >na Tijuca com
ferias de 25 milhões; Padarias
e Confeitaria no Meier com fe-
cem ferias de 25 milhões; uma
no Centro de Copacabana com
ferias de 70 milhões e outra
em Copacabana cem, forias de
40 mÜhÕ&s e muitas outras com
ferias de 25, 20 e 15 milhões
andemos cem grandes facili-
aades. Av, Pres. Vargas, 446-
3-9 — Antônio Queirós.
BOTEQUIM - Vendo urg. pl
motivo doença, ótima cozinha
- Bom ponto. Peq. entrada R.
Corcíiel Erandão 5-A. Telefone:
228-0828 - S. Cristóvão.
BOUTIQUE - Vendo ou passo
instalações com telefone, a:u-
guel barato. Ver e tratar à Rua
dai Andradas. 29, sala 401.
CHURRASCARIA restaurando bar
gran do casa pj 2 ou 3 sócios, om
pleno movimento. « c| a cor-
teia do grande futuro, instala*
cõos novas prédio Comorcial,
Vendo à Rua Senador Furtado,
22 d o próprio.
C^BELEIRÈÍRÕ - Vende-se com
telefone e bca freguesia. Ave-
nida Prado Júnior, 150-B. Co-
p 8 cabana. 
CAFE' bar - Vdo. no centro c|
telefone moradia. Féria 5 mi-
Ihões. Ent. 8. Sr. Agenor. R.
Vdo. Rio Branco, 377-A 2." s/
12 Niterói.
CAIPIRA - Vdo. no contro lu-
do nôvo. Féria 12 milhões. —
Ent. 35. Sr. Aoenor. R. Vde.
Río Branco, 377-A 2." s|12. Ni.
terói.
CAFE c Bir - Vendo Iratar
c:m preono. Roa Clarimundo de
M->'o 797-A.
CAFÉ t BAR - Vende-se cm
Copacabana com chõpp d a
ura.ima com ótimas instalações
e feria de NCrS 22 mil mensal,
tonlralo do 5 anos e aluguel
í% *N9'í 800-00- p'<*° base
NCrS 160 mil - facilita-sa 50%Ttelar c/Sr. Monteiro h Av. Rio
Branco. 257 - ,/ 1301 - CRECIn9 463.

CAIPIRAS, bares, lanchonetes <
armazéns. Caipira contro, 25
de f. chopp e salgadinhos, ven-
demos 75 dos comp, Lanchone*
te centro, 50 de f. linda ©squi-
na, vendemos barato e ajuda-
mos na entrada. Caipira centro,
13 de f. chopp da brahma c
horário comercial, vend. c[30 dos
comp. Caipira Tiiuca, 10 de f.
entregue a empregados, vend. cj
20 dos comp. Pastelaria Tiiuca,
20 de f. instalações de luxo,
vendemos barato e ajudamos ate
20%. Caipira centro, 14 de f.
apenas em salg, « chopp. Ven*
demos cl 35 dos compradores
ou menos ainda. Caipira Mara>
cana, 10 de f, edificio e bom
cont. vend. com apenas 22 dos
comp. Caipira Ramos, 8 de f.
base 60 com 18 dos comp. .Cal-
do de cana centro 14 de f. Iiora-
rio comercial e edificio, vend.
com 35 dos oomp. Caipira <Pe-
nha, 6 de f. bom apt. vario,
vend. com 8 dos comp. Caipl-
ra Cancela, 20 de f. vendemos
todo ou aceita-se sócio em oti-
mas condições. Onde quiser pe-
Ia entrada que disponha nos
temos o seu negocio, para cada
situação temos a solução. Org.
Cont. Cruzeiro, Av. 13 de Maio
23 s| 509|12 cl Eduardo. CRE-
Cl J. 295.
CABELEIREIRO - Vondo bara-
to p| tenho urg. ót. ponto,
Uruguaiana 13 s 303 telefone
243-5355.
FIRMA de materiais de constru-
ção s/ passivo vende-se contra-
to a iniciar ao pretendente. Tra-
tar pelo Tel. 226-6875.
FARMÁCIAS DROGARIAS - Mi-
nervino vende - nos melhores
ponlos 14 às 17 horas. 222-8801
- Av. Rio Branco, 108 sl ó03.
GARAGEM - Guarda 100 car-
ros, vende 70 mil hs, fazendo
500 lubrificações, não paga
aluguel. Det. Rua Lucfdio Lago,
91 s/ 405, Méier. Tel. 249-0241.
ANDRADE.
LANCHONETE - Boa féria,
25.000,00 c/9.000,00 ent., saldo
250,00 Av. Roberto Silveira 359
Olinda.
LANCHONETE - Vendo no
Meier barato aceito carro de
praça féria NCr$ 1 400. Rua
Santa Fé, n.o 145-C.
MERCEARIA E QUITANDA" -
Féria NCrS 6.500,00, cont. no
alo, 25.000,00, c/8.000,00 ent.,
Irt. Av. Getúlio Moura 1 353
Nilópolis c/Júlio Bahia. 
MADUREIRA - Vendo" café e
bar com moradia Av. Ministro
Edgar Romero 490 ao lado do
Pôsto Esso.
MERCEARIA - Vende-se boi
féria bem estocada, tem telefo-
ne, moradia, contrato feito na
hora. Aceito apt. carro, no ne-
gócio. Trat. 29-8033.
MERCEARIA - Vendo c| muito
estoque boa feria b. frig. reg.
etc. cont. -novo alg. barato ape-
nas 8 000 a comb. Motivo via-
gem R. Manoel Alves 8-C —
Meier.
MERCEARIA - C. moradia bom
ponto vendo 3.000 ou sócio.
R. São Leonardo 358 esq. c.
Manoel Cícero e Av. Brás o'e
Pina. Vista Alegre.' Irajá.
PÕSTÕ^GÃSOLINÃ ii.tra-rriõdér;
nôvo bandeira livre 1.250m2
área útil. Ótimas facils. pg. Vi-
sltem Av. Suburbana, 2921 Hi-
gienópails. T. 252-8727 C. 1 568.
PENSÃO Centro vdo. c[ mora-
dia ótimas instalações cont.
nôvo 5 anos total 25 "peq. ent.
Tr.il. Prça. João Pessca 8 29
ã"dar 8 às 12h. Araújo.
PENSÃO - Vende-se ccntrato'5

.3nos. Aluguel barato ótima
moradia quartos para sòbneafÁJ-j
gar e boa freguesia vende por
motivo de outra. Rua do Livrva-
mento n9 111.
PÃDÀRlÃTTõnfa. ctro. derGra-i
jaú de esq. Inst. novíssima F.
de 26 mil só no balcão entre-
gue a empregado cont. de 7
alug. 300. Vdo. c| 50 dos com-
pradores empresto p/ compra.
Rua Etelvina, 3-A sob. em fren-
te a passg. subrerranes da Es-
tação do Olaria. Santos.
RAPELARIA_ Livraria, - Venda-se
contrato nôvo instalações esto-
que melhor ponto Catete. Te!.:
56-9325 Sr. Mello.
PADAiRIA no Penha. Féria 22
forno francos contrato nôvo ds
7 instalações de Ia. está entre-
gue a empregados fem telefone.
Vendemos por 45 dos lòompra-
dcies. Rua da Conceição 105 s'
310 a 312 esq. P. Varras Auto-
nio C. 1632.
POSTO c| propriedade - Vert-
de 120 mil -tts„ fazendo 250 lu-
brificações. Maiores detalhes p|
tel.: 249-0241 ou na Rua Luci-
dio Logo, 91 i| 405. Meier. —
Andrade.
PADARIA — Vende-se com boa
féria. Motivo outro negócio. Fa-
cilita-se. R. Casomiro do Abreu
53?-B, Pilares c| proprietário.
PADARIAS no E. de Denlro,
B. Ribeiro, Mnlé, etc. Barato,
féria a parlir de 11.000 - Trat.
Av. Amaro Cavalcante, 1871 S-3.
Sr. Costa 29-1322.
PASTELARIA - Caldo de ca"na.
Vdo. tudo novo. Féria 8 mi-
Ihões. Ent. 15. Sr. Agenor.
R. Vde. Rio Branco, 377-A 2."
s '12 Niterói.
PADARIA- Vdo. clmòradia. íe-
lefcne. Féria só balcão, 12 mi-
Ihões. Ent. 25 Sr. Agenor, R.
Vele. Rio Branco, 377-A 2.» s/
12 Niterói.

PADARIA no J. AmáricTT
mais bem inst. tem apto. do 3
quartos. F. de 23 mil só bal-
cão de esq. cont. dc 7 anos
alug. 2 salários lucro garantido
6 mil liquido vdo. c/ 30 dos
compradores. Rua Etelvina, 3-A
scb. em frente a passg. sub-
terrânea da Estação de Olaria.
Sanlcs.
PADARIA - Vende-se em ótimo
local F. 20 000 forno francês,
onlrada 30 000 dos cempradores.
Tratar Oliveira Campos Rua dos
Andradas n.° 96, 9." andar.
PENSÃO NO~CENTRO - Vendo
com, ótimas moradias contrato
5 anos com pequena entrada,
T. Rua do Resende 167.
PENSÃO no 

"Centro" 
- Vendo

com ótimas instalações e ótima
moradia contrato 5 anos. Total
20 000,00 com pequena entrada
F. 242-9875. Tomas. _
P05TO d& Gaso|Ína vendo p\
tar cutres ne3ocíos e náo poder
estar _ lesta do mesmo. Ütr. 90
a 100 mil 250 lubrif. 5 000
pleos enlat. fer. 45 000 negocio
pj 2 sacies não precisam ser
do ramo. Vendo muito barato e
facilito a entr. Detalhes em J.
ÍASTAH.E!!?*. CIA. Rei dos
Petos d Garagens R. HãcfciÕcü;
Lcbo 75 sob. Auxilio técnico e
financeiro 248-9405.'QUER 

ÇOMPRARf.OU VENDER?
Postos, garagens, padarias, ba-
res, lanchonetes, stc. Não o fa-
ça sem prímoiro consultar An-
drade, ^ quo lha proporcionará
uni ólimo negócio ou um bom
cliente. Det. Rua Lucidio Lago,
91, sil 405. Móior. Telofono
24^0241.
R"ÊC Ã UCHUTA DÓ R A 

" ~dV 
pn~eüs

pequena funcionando. Vendo
tratar Rua Assombléia 93 sala
602. 16 às 18.
SALÃO CABELEIREIRA - Ven-
de-se. Rua Dr. Alfredo Barcelos
n." 546, sala 206 - Olaria -
Aluguel pequeno, prédio 

'novo.

:T|NTURAiS|A rtO-iErvg..., Denlro
ctimo m •'••T.to boas máqui-
nas tem t Jèocia e tel. ótimo
lucro. Vsrrlemcs por 15 dos
cempraderes. Rim da Conceição
'05 s! 310 a 312 C. 1632.
VENDO - Ba"r cj mesa frente
de Club o feira. Rua Antônio
Varrrs 57. M. D-cuça 6 000.
VENDE-SE uma firma de conser-
tos de automóvel inclusive for-
necendo para o I.N.P.S. Av.
Presidente Vargas, 2959. Sr
Edval.

VENDE-SE mercearia c/ moradia"
Rua Silva Baião 2.
VENDE-SE café c bar caipira
muito facilitado muito barato.
Rua Jangadeiros n. 42 loja G.
VENDE-SE oficina do consertos
dc bicicletas e chaveiro. Rua
rias Camélias 35, loia E. V. Vai-
queire,
VENDE-SE uma loja montada
oara bar e mercearia cem te'e-
fcrifl e moradia. Aluguel 200,00
nov;s Rua Xavier Pinheiro 578
V. Geral.

INDÚSTRIAS
GALPÃO - Instalação industrial,
compl. 1 200m2 conlsr. 5.000m2
área murada 150 HP. Via Dutra,
facilidades diversas tel. 243-6491
(C. 1 111).
VENDO 3 galpões cm Bonsu:as.
se. Tralar Tel. 230-6591 - C!
proprietário.

GALPÃO - 'Realengo. Vendo no
Km 30 da Av. Bra«M Rua Bo-
lem 170 gíflpão 2 000 de área
coberta terreno 16 000 m2. Vo>
.L'.. .*.r.?.*a,f „no-__kS___ c' ProP-
VENDO *5* 

galpões galinheiro em
peroba dosmonlável 1 12x4 cm
tolhas alumínio hovar, comedou-
ro automático criadeira p| mil
pintos bebedouro em calha alu-
mfnio tudo barato R. Joaquín/
Pinheiro 205 — Froguosia\ — Ja-
carep.iguá.

LOJAS ~
ESCRITÓRIOS -
CONSULTO! (IOS

CENTRO
ATENÇÃO - Vendo quitanda
f.b. frig. gel. pode morar contr.
n. f. 8 entr. 6 mil ou lroco
por carro. Quitanda c/cob. T,
3 frig. Enlr. 3.500 tratar Rua
Uranos 999 sob. Ramos.
CINELANOIA - Vdo., de fronte,
vazio, 1 grupo c|3 ils„ kit.
e banh. 35 mil. Tr. c/o Sr.
FLORENTINO, tel. 223-5004. -
CRECI 286.
CENTRO - Ed. Darke - Salela,
2 timpl. sa.las, e banh. priv. óti-
ma cons. Ver das 13 ps 18 hrs.
diárkm. Av. 13 Maio* 23 cenj.
2 224. 35 mil à vista saido
IMOB. LONDON - Tels
257-2555 e 236-4767. ORECI
1394.
CENTRO - Av. Presid. Vargãí
963/412, vdo. ótima sala c/
banh. 30m2, Ia, locação, vazia,
23 mil fin. Chaves c/port, Tel.:
256-5937 - SOARES - CRECI
978;
CINELANDIA - Vendo 32~mií
comb. grupo 2 salas c/ 46m2.
Frenle p/ Praça Floriano —
223-9199 - CRECI 318.
SALA - 818 - Ed. Odeon 30
m2. Proprietário vende NCr$ ..
33 000,00. Tratar das 14 às 17
horas no local c| Sr. Nelson.
VENDE-SE 1 ou 2 saias coniu-
gadas em edifício recém inau-
gurado ria Av. Presidente Var-
gas esquino de Uruguaiana.
29 000,00 cada uma com 50%
a vista e o resto em 24 meses.
Telefonar depois de 20 hs. para
Sr. Rrcha - 228-16B2.
VENDE-SE^" o 8> an"dar da~~Ã7.
Rio Branco, 43 cj área de 220
m2 - Tratar Av. Passos, 91 s|
4071410.

FAZENDA vendo na Estrada quo
vai a Miguel Pereira asfaltada,
ótimas envernadas angola co-
lonhão jaraguá aguadas abun-
d.intes. Estabulo casa emprega-
dos currais galpão. C&pinolras
canavial, documentação em per-
feita ordem, dista do Rio 1
hora e 20 tr/inutos. Tratar Av.
Pres. Vargas 243-0655 Soares C.
1 292.

PRAIA DE MAUA' - Vendo
sitio c/2 casas água nascente
prop. 37.000in2. 3.000 pés aba-
caxi, grde m.—oal, galinh. chiq.
etc. Entr. 5,00o, saldo combinar
c/PORTO Av. 13 de Maio, 47
- 149 gr. 1406. Tel. 242-073B.
CRECI 1?25 o 332 Ia. e 10a.
Reg. . .

SÍTIOS em Neva Iguaçu, ledos
plantados, belas nascentes, áreas
de diversos tamanhos, prest. a
partir de NCr$ 45,00, inf. e
vendas em N. Iguaçu — Av.
Mal. Floriano 1798 sl 202 diária-
mente, na GB. Av. Pres. Vargas
633 s!922 de 2a. a sábado.
Camelo ORECI - RJ. 265 G.B.
1044.

SÍTIOS em Magé no Vale das
Pedrinhas vendo com peqnuena
entrada prestações a partir de
25,00 lotes de 14x40 posso Ime-
dieta. Tratar Rua Gustavo Sam-
paio, 416, 2." s/ 201. Telefone
257-7449 CRECI 508 J. FERREI-
RA DA SILVA.

TERESÓPOLIS - Grande fazenda
100 alq, goom. bela sede, matas,
pastos, boas aguadas, asfalto
fac. Tel. 243-6491 (C. 1 111):".'

PRAIAS E
VERANEIOS

SITIO a 2 horas do Rio clima
adorável alt. 560 met. troco por
casa na Ilha do Governador ou
sítio em Jacarepaguá ou Campo
Grande. Tratar Av. Pres. Var-
gas 243-0655 Soares. C. 1 292.

ZONA SUL
BOLÍVAR, 129-A, excelente loia
c/120rn2, vazia, contrato nôvo,
aluguel barato, tratar Av. Copac.
1 072/602 lei;: 256-5937 - SOA-
RFS - CRECI 978.
COPACABANA - Ciral vende
sobrelojas de varies tamanhos.
Ver à Rua Barata Ribeiro 54
das 9 às 19 hs. Preços a par-
lir de 15 000. Tratar CIRAL. R.
B. Ribeiro, 428 li. Tels
236-6303 e 256-8440, até 21 hs.
Corr. resp. CRECI 896.
CONSULTÓRIO p/dentistã ou
médico. Av. Copacabana 29 an.
fte. (Pôsto 6) montado e deco-
rado c/2 sahs coz. banh: vendo
incluindo o imóvel NCrS 60
mil Sr. Darcy 227-3549 .CRECI
547.
COPACABANA - Vondo con-
junto do sala no Edif. Contrai
Copacabana, do frento • canto
— Tratar com Milton pj telefo-
ne 56-2109. ^_
HELDÉR* ,-MADAIL- rM-O.vTTs
LTDA. CRECI 748 ¦- Vende p,
renda, lojas F e G. R. Farani,
l.J___223-4049/243-6512.
LOJA — Rua Voluntários da
Pátria, 1 -- Eodif. Triangular —
Vbndemcs loja n." 30 c/ fren-
le p/ Rua Pref. Álvaro Rodri-
gues, tendo 38m2 banho, cozi-
nha — Preco/ccndicÕes c' IMO-
BILIARIA MOLINARI LTDA, -
Av. Copacabana, 647, %/ 104 —
fols. 237-7436/256-4034 ¦- . .
CRECI^J^Oó.
LOJA GÃLERÍÁ •-; Rua Calote,
214 loja 21. Vendo pela melhor
oferta bem facilitado. Basílío,
Tel. 256-7542 o 237-1133. -
CRECI 1777.
LOJA — Rua Siqu-Dira Campos,
143 — Vendemos Ia. locação c|
44 mts.2 c! magnífico jirau ei
banh0. Preço, cc^dicões c| IMO-
BIÜIABIA MOLINARI LTDA. -
Av. Copacabana, 647 s| 104.
Tels.: 237-7436 255-4034 - ORE-
Cl J1306.

VENDO ótima fazenda em Mi-
guel Pereira 30 alqueires ótimas
várzeas capineira canavial. Re-
sidência colonial ampla confor-
tável luz força telefone, pisei-
na 'riachos nascentes. Várias
benfeitorias tratar Av. Pres. Var-
gas 435 9a. sala 903-A. Tol.
2430655 Soares C. 1 292.

ARARUAMA - Coqueiral vdo.
lote c| 6C0 m2 a 600 metros da
Lagoa. Preço NCr$ 2 500,00.
Tratar . cf Edson pelo telefono
234-3251 
CABO FRIO - Vondo lerronos
600m2 melhor praia NCrí 1.800
urgente motivo * viagem. Tratar
2567026 Olavo.
PRAIA DE PONTA NEGRA, Ma-
ricá — Vendo ótimos lotes NCrÇ
300 de entrada c mais 30 pres-
rações de NCrS 100,00 mensais
c sem juros. Antônio dc Araújo.
CRECI I 047. GB. Tel. 245-44B0,
das 6 às 22 horas. ,

Depósito de
materiais de
construção

Compra-se com movimento
mensal de NCr$ 250.000,00
sem passivo fiscal ou traba-
Ihista. Cartas na portaria dôs-
te Jornal sob o n. 111 483.

Grande loja
na Tijuca

Rádios, peças, acessórios,
eletricidade de automóveis,
estacionamento privativo, ga-
ragem própria. Vende-se ur-
gente. Excelente negócio.
Tol. 258-8816.

EIS-
ZONA CENTRO

CENTRO
ALUGA-SE apartamento mobi-
liado cj roupa de cama, café
da manhã, telefone; 1 ou 2 pes-
soas. Tratar Rua Álvaro Alvim,
48 sl 607. Sr. Haroldo.

ALUGUE apartamento no Cen-
tro com um mos adiantado —
Dou fiador proprietário. Tratar
Praça Tiradentes, 9, sala 906.

ALUGA-SE vagas pj rapazes c/
ou s/ refeições. Ótimo pj mo-
rar. R. Alexandre Mackenzie,
84, esq. Mal. Flor. e R. Sa-
cadura Cabral, 217 — 1.° an d.
ALUGA-SE sala mobiliada a dois
rapazes. Rua General Caldwell
n9 314. Cenlro.
ALUGA-SE quarto sem móveis,
grande e independente. Ver Rua
do Senaoo, 231 sob.

ALUGA-SE quarlo p/2 rapazes
ou 2 moças c/ou s/refoiçoes
próximo da Cinelandia. R. Fran-
cisco AAuratório, 108.
ALUGA-SE quarto e vaga a ra-
pazes. Rua Riachuelo, 224.

ALUGA-SE 1 quarto mobiliado,'
independente a 1 senhor em
ap. de 1 casal só. Rua Aníbal
Benévolo,. 330, ap. 301 - Salva-
dor de Sá. Tem telefone.

LOJiAS COPACABANA.- Ven-
demes de frent. p. P. Isabel.
Pedrcsa Jc-posrt - 236-54S8 e
257-5044. CRECI 1813.
LOJA - Passa-se c! subsolo.
Negócio de ocasião. Tratar tel.
45-4546.
LOJA - Vendo Ia. locação,
pente excepcional c| 47 m?.
Ver R. Pedro Américo 110, jun-
io a Rua do Catete. Tratar .
222-2376 CRECI 902.
LOJAS — Várias.. Copacabana
esquina ponto espetacular paro
bar fino e cutres r3mos. Aluqo
ou Vendo 256-5588.
SALA com banh. o kit ed. lu-
xo lO.o and. fte. 40m2. Vor a
Av, Copacabana, 647/811. lnf.
256-0601 o 257-5976. C. 1387.
VENDO urgente pço. barato —
3 lojas vazias c/porta. R. Sen.
Verg. 203. Entr. 10 000 RT fin.
3 anos s. juros. Aceito oferta
- 243-5924. C. 644.

ZONA NORTE
AGENCIA FEDERAL IMÓVEIS -
Vende ot, loja Av. João Ribei-
ro 623 40 m2. Prédio novo.
Pilares. Chaves porteiro ....
252-4211 CRECI 78^_
ATENÇÃO - Olaria, loja vazia,
posse imediata. Rua Tenente Pi-
montei n9 25-B, c/60m2t Aceito
auto Volks c/parte de pag to.
Vendo proço p/negócio rápido.
32 milhões a combinar. Aceito
oferta. Tralar c/ S. VIEIERA.
Tel. 222-4337 das 12 is 18hs.
Compra e venda de imóveis.
CRECI n? 1499.
LOJA no Méier 3COm2 e.q. c]
Dias da Cruz vendo facilitado.
Excelente negócio. Ótimo pon-
to. 238-3816.
LOJA m:ntada pi mercearia r„
copa vendo urgente 2 800 ent.
Tratar ^v. Suburbana 5655 -
Tçl. 249-4304.

LOJA — Alugo corri
150 m2. Aluguel NCrS
300,00. Ver e tratar à
Rua Conde Loepoldi-
íra 34£r—S3©-Cíísicyão..
GB. (3
LOJA — Vendo cu permuto por
cpartamento n3 Zona Su!, ver a
I ia 3 da Rua Mí.Ur Ávila, 455.
tratar cem o proprietário Sr.
F.ír-urdo Tels.: 236-4966 e
235-4339.
RUA CONDE BONFIM m"wn-
do loia Q (área 24m2), hova,
bom negócio. J. CORREIA
24B-S477. (CRECI 531).
SALA vdo. edif. nôvo, só co-
mercial, cobert. e terr. NCrS
30 000 cond. combinar financio,
melhor pto. Meier. R. Dias da
Cruz, 127 sl C-01. Ta!.: 
249.2302., Ver cí port.
URGENTE - Vendo !;ja Ia. Io.
cação, qualquer ramo, 50 m2.
Rua Matoso 280 loia C esq. B.
llapagipe. Ver local 252-1498
e 252-2232.
VENDEM-SE otimis loias de es-
quina, prédio novo. Ver « tra-
tar n3 Ruâ Verna Magalhães
esq. Rua General Belegard n.°
200.

VENDE-SE urna loja
para qualquer ramo de
negócio 64 m2 na Av.
Brasil n. 17 191 -Tem
3 conjuntos já habita-
dos com 1 500 fami-
lias morando. Tratar —
Pimentel — Telefone
222-4880. (B

IMÓVEIS
DIVERSOS

SÍTIOS —
CHÁCARAS -
FAZENDAS
GRANJA — Vende-se lacilitasc
- Eslr. Maio Alio 3.620. Campo
Grande — Gi/ilhennc. — Tel.
238-1629.

ALUGA-SE uma sala de frente,
p/casal s/filho ou p/fins comer-
ciais, edireito a teelfcne. Rua
Pereira Franco n9 62.
ALUGO ' 

quarto pequeno inde-
pendente 60,00 a rapaz ou casal
s/filhos. R. Benedito Hipólito
2J2._Ccntro:  __
ALUGA-SE quarto duplex com
alguns móveis a pessoa que
tenha referência. Rua Souza Ne-
ves, 41. Estácio de Sá^
ALUGA-SE um quarto de frente
c| refeições a 2 rapazes NCr$
200,00 cada Centro, «ua Saca-
dura Cabral 117 apt. 701
ALUGO quarto Rua Francisco
Muratcri n.° 26 apt. 301 qua-
se esquina da Rua do Ríachueio.
ALUGO qto, e sala mob. ent.
indep. tem tel. a um Sr. ou
doi'$ rapazes. Rua Francisco Mu-
ratbri, 75 — A 10 minutos da
Carioca.
ALUGAM-SE vagas para rapazes
ambiente familiar cj refeições
banho quente, roupa de cama.
Rua do Resende !ó7.
ALUGA-SE quarto frente pj mo-
ças ou rapazes, que trab. fora,
R. Inválidos 172 1.9 and.
ALUGA-SE aplo. mobiliado 2 a.
s. e c R. des Invalides 190
ap. 903 ver e Iratar das 10
as 13 herfls diariamente.

APARTAMENTO - Sala e quar-
to sep. banheiro, cozinha dep.
comp, R. Santana 73 apto. 1501
- Ver local. Tel. 236-5430..
ALUGA-SE um quarto para um
casal sem filhos que trabalhe
fora cu para um sc-nher de res-
peito na Rua Francisco Mura to.
ri n.° 5 aolo. 933 Centro.

ALUGAM-SE vagas a moças c
rapazes cem roupa de cama. -
Não falta água. Rua dos Andra-
das n." 73, 2." and. Telefone
243-9851 Cenlro.
ALÜGA-SÉ quarto c/ mov-sis se
nlior que trabalhe foraTPede-se
referencias. R. Riachuelo 414/
504.
ALUGA-SE - Quartos amplos
c/ cozinha separada em am-
biente familiar Rua André Ca-
valoantc n.o ||2 — Cenlro.
ALUGAM-SE -- Ótimas vagas c/
refeiçõs a preces módicos tre-
tar à Avenida Mem de Sá n.°
134 scb.
ALUGO - Quarto grande a 2
cavalheiros ou casal Rua do Re-
zende 192-A. Tem telefone.

ALUGA-SE um quarto para ra-
paz em casa de famíia,' Rua
Frei Caneca, 95 1.° andar.
'ALUGA-SE um quarto de fren-
te a rapaz cu senhor de r^s*
peito. Rua Gel. Caldwell 257
apt. li

ALUGA-SE um apto. à Rua Car-
cleal leme n9 384 Bairro de
Fátima. Alug 240. Tel. 252-3160.
ALUGA-SE apl d. sala 2 qua.
dependências em c^r, R. Carmo
Neto 332/302. Próximo a Av.
Salvador de Sa,
ALUGA-SE um quarto na Rua
Quintino do Vale, 25, Estácio
de Sá. Com direitos.
ALUGA-SE ótimo quarto c| mô-

¦ffvt.r.O Ho .CpnlTjV e*\A

BAIRRO DE FÁTIMA - Alugo
excelente apartamento na Praça
Aguirre Corda, n.° 16 ipt. 702
grande sala, 2 quartos, cozi-
nha, banheiro, depd. emprgda.
Chaves apt. 703. Tratar ....
232-8902 CRECI 1666.
CENTRO — Alugue, casas, apts.
dou fiador proprietários, com
grandes rofs. para qualquer alu-
guel. Av. 13 de Maio n." A7,
sala 1 009. Tol.: 222-9669.

ALUGA-SE vaga para moças ou
rapazes com direito. Rua San.
Io Amaro n.° 130. Catele.
ALUGO vaga a rapaz, calo, r|
cama, 70,00, amb. familiar, qlo,
do dois. R. Pedro Américo, 2761
Tel, 225-6936 - Catete.

ALUGO ap. 902, Rua Bento Li»-
boa, 73. Sala, 2 qls., cozinha,
banheiro, dep. empregada, —
NCr$ 550. Tel. 256-3934.
ALUGO, fiador Idôneo, amplo
ap. 704 R. Artur Bernardes, 43.
Salão, gde. qto, sep,, banh.,
coz., dop. emp., área, tanq.
pintado. Sinteco. NCrS 420 e
txs. Chove no ap. 704 ou
245-1323.

ALUGA-SE- P/350,00 npl9 507,
Rua Santo Amaro. 36 c/sala —
qto, sepds., armário embutido,
ban. o coz. Chaves no local.
Tratar Trav. Paço 23 's/207.

ALUGA-SE quarto mobiliado
cm casa de familia a um ou
dois rapazes. Rua Pedro Américo
135 sobrado.
ALUGO por 260 mais taxas ap.
114 conj. médio, R. Pedro Amé-
rico 166-B. Cha. port. lnf.
225-0276.
ALUGA-SE vaga a rapaz — tel.
- 245-5768.

ALUGA-SE em ap, 1 quarto pe-
queno e ótima vaga moça dis-
tinta que trabalhe fora c. ou
5. refeições, 245-5203.
ALUGA vaga moça educada tra-
balhe fora. Direito lavar, passar,
40,00. Telefone 225-9235. Calete.
ALÜGA-SE OU VENDE-SE aplo.
qto. sala sep. R, Artur Bernar-
des, 58 «aplo. 409.
AULGO quarto a duas moças ou
a dois rapazes únicos inquili-
nos. Rua Andrade Pertence, 50
apto. 304.

ALUGAM-SE vagas' para rapa-
zes em quartos de 2, 3, 4 —
Ótimo ambiento. R. Artur Ber-
nardes, 44-46 e R. Catolé, 355-
A, sob.
ALUGO com banh. entr. indep.
quarto peq. Sr.(a) com refs. 2
Dezembro, 116.302. 14 às 20h.
22 5-5871.

ALUGA-SE casa Rua Machado de
Asiiis 4 qtos, 2 salas, ban. coz.
e dependências. Teles. 246-2853
ou 226-2830.
ALUGO ap. hall sala -jard. inv.
3 q. dep. emp. 7.° and. fren.
te acabado de pintar e sinteco.
Alug NCr$ 700, Silveira Mar-
tins 156. Chav. c/ port. Trat.
c/ prop. 225-5454.

ALUGO aplo. 501 da Rua São
Salvador 38 de frente com sa-
Ia 3 quartos e dependências.
Pintura nova e sinteco. Chaves
com porteiro, lnf. 242-5756 —
245.5370.
ALUGAM05 ótimas vagas pira-
pazes de trato. Rua Correia
Dutra, n.» 88.

CENTRO — Aluga-se quarto
mobilado a senhor de respeito.
Rua da Lapa, 251 aoto. 62. Es-
quina da Gloria,
CENTRO - Aluqo apto. R. Car"
les 

'Carvalho, 
34 frente, sala e

qlo. (conj.). Hall, banh. kit. ..
NCr$ 250,00 e taxas. Fisdor.
Chaves n3 s/loja 113, c/Pre-
dial Paulo Afonso (ORECI Ii72).
CENTRO - Alugo à R. Senador
Dantas, 119 - Ed. Santcs Vahlis,
apt. 536 por NCrS 330,00 e la-
xas. Chaves no apt. 537 c/ Sr.
Álvaro. Três meses em depósl-
to e referências. Tratar c/ Or*
Lindo. Tel. 38-8148.
CENTRO — Aluga-se 1 vaga"
moça ou sra. que trab, fora. R.
André Cavalcanti, 8 apto. 605.

ALUGA-SE conjugado de frente,
Rua Marquês Abrantes, 18 apto.
301. Ver no lecaj c/porteiro,
Preço 300, incluído gás.
ALUGO quarto e vaga mobília-
dos p/rapaz. Machado de Assir,
65 c/4.

CENTRO - Aluga-se um quarto
para rapaz. Exigem-se referên-
________ Av^Mert^ de 

' 
Sa 148.

CENTRO — Aluga-se vaga a ra-
paz solteiro modesto, apto. de
rapazes na Rua da Carioca NCrS
65,00. Tratar na Travessa Ouvi-
dor 26 -- 1.° andar sala 4.
CENTRO - Ãlüga-se o apl. 601
da R. Santana, 178 c/sala, e
quarto conjugado, kitch. e banh.
Chaves c/porteiro. Aluguel NCrS
300,00. Estuda-se oferta. Propôs-
ta grátis. Tralar c/ADM. SION.
Av. Rio Branco, 155, gr. 1714.
Tel.: 232-1603. ORECI 1317. J-
328.
CENTRO - Aiuga-se o apt. 611
da R, Carlos Sampaio, 364, c/
sala e quarto conjugado, kitch.
e banh. Chaves c/porteiro. Alu-
guel NCrS 260,00. Estuda-se
oferta. Proposta grátis. Tratar
c/ADM. SION. Av. Rio Branco,
156 gr. 1714. Tel. 232-160.3.
CRECI 1317 J-328.
CENTRO — Quartos; alugam-se
pj casais, podem lavar e co-
zlnhar, não tem depósito, R.
A nd_r_é Cyalcan t e^ 110.
ESTACIO — Aluga-se quarta
para uma só pessoa, NCrS . ..
60,00. Pode lav., coz., 2 meses
depósito. Rua Maia Lacerda, n.
447.
EM ap. de Sra. «o procura uma
moça cu Sra. que trabalha fera
pira morar e dividir despesas'.
222-7024.
FÁTIMA - 300.00. Olimos aps.
c| desconto cu 1 mês dep, (sem
fiador). lnf. Rua Carioca, 6 —
4.0 - 222-4774.
Fl.TWA — Apartamento peque-
n:s, ed. moderno. Aluouel ..
NCr.1: 220,CO mais laxss. Rua
Guilherme Marccni 74. ônibus
Mauá-Fátima.
QUARTO - Grande indepe
deht^ aluça-se pode livar co;
ntiár Rua da Gamboa .133 :
brad;.
QUASIOS - Alugam-se desde
70,00 a 120,00 casais, ou solt.
Rua Leandro Martins 46 sobr. e
Livramento 94.
QUARTOS--- Alugo l no"centro
e no Meier e vagas para mocas
em apartamento Ümpinho tralar
Av. Pres. Vargas, 2007 apto.
501. 5° andar.
QUARTOS — Alugo-1 .na Maia
Lacerda, 495 sob. e 2 na André
Cavalcante 145, ótimos lava e
cozinfía, c/depósito.
SANTO '.'CRISTO - Aluga-se
quartos à Rua Comendador Leo-
nardfa n.9 64. Pode lavar e
cozinhar 2 meses em depósito.
SANTO iCRISTQV-' Alupa-se o
*ò. 201 da Rua Sara, 182 cem"¦ 

qusrt.-s, sa>la, coz. banh.,
(do frente), chaves no Iccal —
Tratar na Rua da Alfândega,
338-A l.o and. Tel. 223-9B05.
VAGA — Aiuga-se 1 vaga e
1 quartinho à moça que trab.
fora. Riachuelo, 221 ap. 301.

som filhos. Pode lavar
nhar.

cozi- J

WALTER - Aluga casa Ia. loca-
ção c/ 4 qts. sla. coz. ban.
dpn. emo, aar, etc. R. Monle
Alecre,' 367" _ Tel. 243-9798
CRECI 835.

ZONA SUL

GLÓRIA -
SANTA TERESA
APARTAMENTO: emy;5jn,la.;.Tóre>,
sa — Aluga-se para psisoas de
gabarito, ambiente eslritamsn-
te familiar, linda vista, salão,
4 quartos, cozinha e copa, quar-
to de empregada, despensa,
área e tanque, 2 banheiros,
grande terraço e iardirrr, gara-
gem, telefone, faz-se contrato.
Tel.-. 222-5218. Antônio.
ALUGAM-SE quartos grandes e
arejados, pode lavar e coz.,
não rem depósito. Dias de Bar-
ros_37, antiga Curvelo.
ATENÇÃO — Aluga-so p/môças
qtos. R. Aarão Reis 28-A --
Santa Teresa.
ALUGO - Ap. lateral sala, d;is
quartos, ban. comp. coz. de-
pen. emp. 445,00 mais taxss.
Três meses dep. cu fiador. Rua
Benjamim Constante 35. Chave
Benedito — portaria.
ALUGAM-SE 2 vagas moças -q.
trab. fora. R. Santa Cristina 49/
K)2^ Glória.
GLORIA — Em ambiente sele-
cie nado, sossegado, aluga-se,
entrada independente, 1 vaga
mcb. rica ma; a rapaz traba-
lhando fora. 60,00. Tol
232.7712.
GLORIA - Aluga-s» Rua"Btn.
iamim Constant 60 apt. 708 C-'
2 qtos 2 salas dep. emprega-
da NCr$ 550,00 mais taxas. -
Chaves local. Tratar ACIR AD-
MINISTRAÇÃO. Tel. 252-5320.
GLORIA - Alugo apt. 328__d_a
Rua Santo Amaro, 200, sl. qtõT,"
depend. garagem. NCrS 280,00.
Chave portaria c/ULISSES. Fiador
ou desc. em fôiha.
GLORIA — Aluga-se um bom
apartamento a Rua Hermenegildo
de Barros n? 35 apartamento
301, chaves com o porteiro.
Tratar a Rua da Lapa, 16 sobre-
loja. ,

QUARTO - Glória. Aluga-se
mobiliado c/'refeições, roupas
:'e cama e bom tratamento pj
um senher ou dois rapazes. Av.
Augusto Severo, 306 ap. 805.
RUA CÂNDIDO MENDES, .129.
apto, 806. Aluga-se sala, quar-
to, cozinha e banheiro NCrS ..
350,00 mais taxas. Fone ....
245-2851 .

SÓCIO — Procuro Sr. rcspons.
p/dividir despesas apt9 decora-
do. NCrS 150,00. Tel: -
237-0025 após 18 horas.
SANTA TERESA - 

" 
Aluga-se

ap t9s. Rua Monte Alegre n9
482 - Tratar tel. 232-1220 Sr.
Francisco. Chaves cem porteiro.

CATETE - -
FLAMENGO
ALUGO apart. de quarto, sala
dependências. Rua Bento Lisboa,
20 cp. 504. Tratar tel. 254-0668.

ALUGA-SE ..pto. na Rua Silveira
Martins 146 apto. 504 com 2
quartos sala cozinha e depen-
dências. Chaves com o porteiro.
Tratar com Martins. Tel.
238-1035. _
AlUGA-SÈ qtoT casai-100,00 l
120, moca 50, c/2 a 3 meses
depôs. Ladeira do Russel 39
ao lado da Manchete .Flamenqo.

ALUGA-SE em hotel familiar,
bem quarto com duas camas
clrpandale, boa comida, tel.,
água corrente a pessoas o'o tra-
to. Machado de Assis, 26. Fia-
m-nno. Tel. 245-8177.
ALUGA SE a Praia do Flamengo,
164 apto. 1302, grande salão,
jardim inv. quarto e dependên-
cias. Ver no local tratar ....
225-5022. 600,00 mensais e ta-

ALUGA-SE 1 quarto para 2 ra-
pazes, com ou sem refeiçSo. —
Rua Bento Lisboa, 89-C. 13 Ca-

tele.

CATETE — Aluga-se os aptos.
305, 405, 705 e 803 da Rua
Santo Amaro, 29. C/sala, quarto,
cozinha, banheiro e área c/tánd.
Chaves c/porteiro. Tratar na
Imob. Melba. Trav. do Paço,
23 gr. 1 112. Tel. 231-3673.

CATETE - Aluga-se 2 aplos. 1
conjugado e 1 c 2 qts. sl.
coz. ban, e dep. ver à Rua San-
to Amaro, 14, chqves c! por-
teiro. Trsrar tel. 243-9725.

CATETE — Alugo ótimo conj.
c/ seleta, banh. ccmpl. e C02.
arm. emb. Ver c porteiro. Rua
Santo Amaro, 131 ap. 204 "Al.

c| tedas as des. e tax. niclu.
310,00. D. Alzira 225-8549 -
242-7135. De_D_.
C»TÈTE 6'5"apartr60'2. 

"AÍuga-sT

saia quart. kitch banheiro. Trat.
nó ;local,
CATETE — Alugam-se duas va-
gas para rapazes que trabalhem
e dêem referências. Roupa de
cama e iantar. NCrS 150,00. -
Tel. 45-3772.

CATETE — Aluga-se apartamento
com sala, 2 qtos. demais deo.
à R. Bento Lisboa 63 ap. 902
chaves por favor ap. 901. Tratar
Av. Rio Branco 138 ler. tel.
2328585 - CRECI 1 255.

CATETE — Pensionato pl moças
que trabalhem fora. Preço com
refeição a partir de 150.00. —
Tel. 245-2449. R. Artur Bernar-
des^M;
CATETE - Edifício modeTmT"-
Aluoa-se quarto rapaz. Telefone
2452422. Sr. Nunes.
FLAMENGO - Aluoa-se o ap-
503 da Praia do Flamengo, 88.
C/3 salas, 2 quartos, banh,
disp,, copa, coz., área c/tanq.
depend. compl. e área c/tdria.
Tem telefone. Chaves no local.
Tratar na Imob. Melba .Tnv.
do Paço, 23 gr. 1 112. Tel.
231-3673
FLAMENGO - Aluc;-se aoto.
mobiliado na R. Senacl Ver-
guciro, c/2 otos. sla. e dep.
empreg. c/ t;d~s utemfBos
'amo. Icnoa tr. 237-1133 e ..
256 7542 c/ BASILIO & CIA.
R. Bfirala R'beiro. 212 s/207-A

FLAMENGO - Alura-e R 2
Dezembro 35 aol. 505 cjúartol
*tala, saleta, ccz. banh. chaves
c/ pert. Tratar ' Av. Frí.nk'm
Roos.evelt 39 s/ 1 0C2. NCrS ..
400.00. CRECI I 764. AlWscri.
FLAMENGO - Aluga-se Av.
Osva'do Cruz. 101 aol. 202 c/
3 qtes. 2 salas banheiro dsp.
cçmoletív NCrS 750.00 nwls
taxas. Chaves cl porteiro Tra-
tar ACIR ADMINISTRAÇÃO. -
Tel. ¦252-5320,

FLAMENGO -iAluga«eAv.- Os.
valdo Cruz, 12 aol. 103, con|u-
qado coz. 'banho. NCrS 300.00
mais taxas. Chaves c/ oorteiro.
Tratar ACIR ADMINISTRAÇÃO.
Tel. 252-5320.

FLAMENGO - Aluga-se ap. lu-
xo prédio nôvo vista deslum-
brante, m;bÍ'iado cem tel. 2
salís, 4 q, 2 banhs. arm.' emb.
ecoa ccz. dep. empr; elevador
privativo 2 sa!5es 300m2 para
festividades e oaraoem. Av. Os-
valdo Cruz. 58/1C03. Tclefons
2?5-?953 l__5j£__jt
FLAMENGO - Aluga-se élimo
quarto a 1 ou 2 rapazes. Am-
biente familiar. Rua Paissandu
n° 48 apto. 78.

FLAMENGO — Aluga-se apto.
601, Rua Visconde Cruzeiro 150,
c/sala, 3 quartos, banheiro, co-
zinha e dependências de empre-
nada. Chaves c/por teiro. Tratt
Triunião tel. 223-1875.
MOÇA c/apto. mob. div. c/duas
100 cruz. cada R. Sen. Vergeuel-
ro 203/225.
PRAIA DO FLAMENGO 314, ap.
3 cfsl.; 2 qts,, dep. 2 áreas,
uma 'cjtanque, 

inclusive tel. Pin-
tura nova e sinteco. Ver local.
Tratar ADM. IMÓVEIS PROVIN-
CIA, Alfândega, 8/89 sndar.
Tel. 243-4898.

PRAIA FLAMENGO - Alugo
aót. frente, cobertura linda vis-
ta 2 q. 1 Üv, oanh, terraço 8x
3 deo. emp. garagem. 1 300,00
- 246-1104.
QUARTO aluga-se 1 grande c 1
pequeno mobtilado senhores
trabalhem fora fino trato. Rua
Pedro Américo 218-202.

VAGA — Alugo Fiam. à rap.
c! tôda liberdade. Tralar Av.
Rio Branco, 15511002 das 17 às
19h. NCrS 150,00.
V4GA - Moca distmta q ;ra-
b.Vhc fora. Aroto. familiar. V.
frente. Conde Bahependt 35
apl. 403.
VAGA mrb. de frente p/ rapa-
zes de fino trato que trab. fo-
ra. Catete 206 apto. 801.
WALTER - Aluga ap. i~ã>T.
sla. coz. ban. dep. emp. R.
Sto Amaro, 1R0/402 — Ch. c/
port. Tel. 243-9798 - CRECI
835.
WALTEr — Aluga ap. 2 qts.
sla. coz. dep. emp R. Correia
Dutra, 52/203 - Ch. c/por-.
Tel. 243-9798 - CRECI 835.

LARANJEIRAS -
COSME VELHO

ALUGO amplo ap. sala 2 qls.
varanda dep, compls, R, Prof,
Orlls Monteiro 296 ap. 203.
Chs. 101. lnf. 237-1925.
HOTEL — Alugom-so quartos
mob. c água corrente, banho
quente c frio, p/ mês ou di.i-
rios. R. L-iiran|oíras 394.
LARANJEIRAS - Alugo apt. sa-
Ia, 3 qs,, um com ar condi-
clonado, q. e b. empregada,
garagem, dc frente, armários
embutidos, Rua Pinheiro Macha-
do, 103, apl. 601. Aluguel ..
NCrS 936,00. Contrato com fia-
dor ou depósito. Tratar tols. ..
225.9369 o 242-7173.
LARANJEIRAS - Aluga-se quar-
to com móveis a senhora cu
moça que trabalhe fora. — Tel.
245-1389.
LARANJEIRAS - Aluga-se ap.
.404 Rua Laranjeiras, 147 todo
pintado cl qts, sala salão 2 ba^
nheiros sociais armários embu-
«idos vaga garagem, — NCrS
1 100,00 mais taxas. Chaves c|
porteiro. Tratar ACIR ADMINIS-
TRACAO. Tel. 252-5320.

LARANJEIRAS - Alugo aparta-
mento de frenle, 2fi andar com
2 quartos, 2 salas e demais
dependências. Rua Prof. Ortlz
Monteiro, 220/202 c/- zelador.
Tratar c/ Sr. Álvaro. Rua das
Marrecas, 40 7.° andar.
LARANJEIRAS - Ia. locação -
Aluga-se ap. 1104 na Rua Ge-
neral Cristóvão Barcelos, 89.
Sala, 3 qts., etc. Chaves no
Iccal. Tratar Tel. 245-7084.

QUARTO mobiliado para uma
ou duas pessoas ou casal trab.
fora. R, das Larenjeiras 410 so.
brado.
WALTER aluga ap. 4 qts. sla.
2 ban. dep. emp. 2 vagai do.
carro etc. Ver depois de 10
hs.' R, Laranjeiras, 322/602 —
Tel. 243-9798 - Cr. 835.

BOTAFOGO
- URCA
ALUGA-SE um ótimo quarto para
rapazes, ou um Snr. c/ou sem
móveis. R. Sorocaba n9 764
apt9 3Q1, Botafogo.
ALUGO ap. 511 Rua da P<Tssí-
gem, 78. Sala]quarto, kitch, ba-
nheiro. NCr$ 320. Tel. 256 3934.
ALUGO em minha residência
acomodações mebiliadas e inde-
pendantes a casal sem filhos
ou 2 senhoras que trabalhem
fora. Tralar 226-1224. 
(ALUGA-SE um quarto a senhor
de tratamento ou casal que tra-
balhe fora. Botafogo — Tel.
246-0440.

ALUGA-SE quarto pequeno inde-
pendente mobiliado para rapaz
em casa de família Rua São
Clemenlo 250 casa 10 Bolafogo.
ALUGA-SE um quarto para 2
moças ou 2 rapazes. Rua Pinhei-
ro Guimarães, 30. Casa 1. Bota-
fogo.
ALUGA-SE apto. 1004 da Rua
Marques de Abrantes, 173, sala,
2 qtos., coz. e dep. Tratar p/lel.
222-8794. Botafogo.
AlUGA-SE - Quarto para 2"
pessoas e vaga para moça com
refeições Praia Borafcgo 158
apto. 2 tel; 246-6738.
ALUGUEL - 280,00 ótimos apts.
Botafogo c/ desconto ou 1 mes
dep. (sem fiador). lnf. hoje ..
252-7909. Carioca, 6.
ALUGA-SE aps. 403 (Bloco B)
e 705 (Bloco A) do prédio da
Av. Pasleur, 184 (Cine Veneza)
por 550,00 e 650,00 de 2 o 3
quartos, sala e demais depen-
dências — Tel. 246-8631.

ALUGO quarto a moça cu ra-
paz em essa de família. Rua
Paulo Barreto, 78, casa 1. Bota-
fogo. Tel. 226-1592.
ALUGO -Praia Urca, qt. c'ent.
ind. banheiro, 1 ou 2 rapazes,
trato. Otávio Corrêa 53.
ALUGA-SE apto. í"2Í9~Praia Bo-
tafogo, 460 qt. sl. conj. Ver
de 9 às 13 hs. Tralar lei.
243-6118.
ALUGA-SE quarto pequeno in-
dependente em Botafogo — ..
245-5340
ALUGA-SE um belo apto. R. Hu.
mailá 60-1001 cj salão, 3 qts.,
c1 arm. jacarands, b. social mar-
more, atapetado, papl de pare-
de, copa -cozinha, dependências
completas, todas as peças da
frente — vr no local.

ALUGA-SE vagas para rapazes
60,00 ambiente familiar com
refeição 160,00. Rua Pinheiro
Guimarães 55.
ALUGA-SE boa vaga com café
de manhã para rapaz. Praia Ba-
tafogo, 428 ap. 1 106.
ALUGA-SE 1 quarlo para casal
ou 2 moças Praia Bolafooo, 360
apto. 221 -- último oioco.
ALUGA-SE quartos para casais
e vagas para moças. Rua Capitão
Salomão, 69. Botafogo.
ALUGO — ótimo quarto ban-
heiro anexo a uma pessoa
distinta troco referências.
Praia Botafogo 360 ao. 1112.
ALUGA-SE qunrto mobiliado a
vagas para rapazes. R. Vise.
da Ouro Preto n° 68 — Bota-
figo.

BOTAFOGO - Aluga-se aparta-
menlo 3 quartos, 3 salas, arma-
rios embutidos, qaragehi, mobi-
liado ou não. í; 245-2154.
BOTAFOGO - Aluga-se quarto
paque.no bem mobiliado a ra-
paz universitário, referências.
Tc'. 245-2154.

BOTAFOGO Praia alugo ap.
com 3 qts. c dependências com-
piclas. Pelo tel.: 226-5017 ou
246-5403.
BOTAF-jOGOaluga-sc ótima vaga
a moça distinta única inquilina;
Praia de Botafogo, 360 apto,
526 (3.0 bloco). _
¦BOTAFOGO 

- Alugr~ãpt7~3Õ2.
R. Principado Mônaco 158 sl.,
2 qtos. etc. Chaves c| zelador,
etc. Fiador, chaves no local. Tel.
223-0024 NCrS 450 e taxas.
BOTAFOGO - Aluga-se qlo.
sala sep. Marquês de Olinda,
106 ap. 111. Chaves com por-
teiro Manuel. Tel. 237-5181.
BOTAFOGO - Aluoa-se a • R.
C-abriela Mislral 2 ap. 702, s.
3 qtos, demais dep. Tratar Av.
Rio Branco 138 ter. tel
232-8585 - CRECI 1255.
BOTAFOGO - Alugo conforta"-
vel ap. sl. 2 qts. coz, banh.
dep. emp. frente, pintura nova,
tel. 256-5937. SOARES - CRECI
07R

BOTAFOGO - Aluga-se vagas
a moças de bons antecedentes
Viúva Lacerda, 26 Humaitá es-
quina Churrascaria.
BOTAFOGO ríugo quarto de
frente mobiliado a 2 moças ou
rapaz que trabalhe fora com re-
ferências 26-4789.
BOTAFOGO - Vagas p| moças

Aluga-se c |todos os direitos
26-0034, D. Dulce ou, Real

Grandeza, 178.
BOTAFOGO - Aluga^è::RuaiS".
Clemente, 120, ap. 302. Fren-
te cj 2 qts. sala armários em-
butidos dep. completas. NCr$
650,00 mais taxas. Chaves com
porteiro. Tratar ACIR ADMINIS-
TRAÇÃO. Tel. 252-5320.

BOTAFOGO - Aluga-se ap. 506
Rua General Severiano, 180 —
Conjugado área envidraçada ba-
nheiro coz. NCr$ 330,00 mais
taxas. Chaves c| porteiro. Tra-
tar ACIR ADMINISTRAÇÃO -
Tel. 252-5320.
BOTAFOGO - Aluga-se São
Clemente 88 F ap. 805. 2 q. i.
dep. empreg. reversível. Ia.
loc, tel. por 595 cruz. e taxa;.
Te!.: 235-1947 e 247-4067.
BOTAFOGO - Aluga-se um
quarto mobiliado p/duas pes-
soas de tratamento. Tel.
246-7823.
BOTAFOGO - AlugVse 2 vagas
pode lavar cozinhar. 50,00. Cin-
quenta crs. cada. Tel, 246-5750.

jALUGO—acu_-5D2_ £u> M-ijiiciv.
Ribeiro, 35. Sala, 2 qts., cozi-
nha, banheiro. NCrS 550. Tel.
256-3934.
ALUGA-SE vagas a moças que
trabalhem fora com refeições.
150,00 - Tel. 245-3172 - La-
ranjeiras.
ALUGA-SE vaga para parj. Jt.
Cond» Baepcndi, 69, Laranjei
ras.

BOTAFOGO - Aluga-se o. apt.
407 da R. Gaí. Gols Monteiro
184, c/ sala e quarto conjugado
coz. e banh. Chaves c/ por.
teiro. Aluguel NCrS 300,00 —
Estuda-se oferta — Proposta
grátis. Tratar c/ Adm. Sion —
Av. Rio Branco 156 gr. 1714 —
Te!. 232-1603 

"Creci 
1317 J.328mg_3_

BOTAFOGO - Aluoa-se o aplo.
1003 da R. Marquês de Abran-
tes 26 c/ sala. 2 qts. coz. banh.
área de serv. e dep. de emp.
Chaves c/ porteiro. Aluquel
NCrS 550.00. Esluda-sc oferta
Proposta Grátis. Tratar c' Adm.
Si^n - Av. Rio Branco 156 gr.
1714 — Tel. 232-1603. CRECI
1317 — J.328 (2334)

BOTAFOGO — Alugo-se vagai
para moças — R. S, João Ba-
llsla, 211303,
MARQUES DE OLINDA - ..
280,00. OHmos apts, c/ 1 mei
adientado som fiador. lnf, ..
232-2259. R. Carioca, 6, 4.»
«nd.
SAÒ CLEMENTE - 300,00 olH
mos etpfs. c/desoonto cu 1
mei dep. (sem fiador). R. Buo-
nc» Aires 204, 6," and.
URCA — Aluga-se apartamento
c/2 quartos sala cozinha banhai-
ro na Rua SSo Sebastião n9
105 ss 202 - Chaves com o
porteiro. Favor chamar Sr. Ma-
nocl polo lei. 227-0482.

LEME -
COPACABANA
AL-UGO - Aplos., mob. cl l«lof,
de 1, 2, 3 qls. temporada cur-
ta ou longa. Tel. 257-1264, Ba-
rata Ribeiro 961212,

ALUGA-SE quarlos. Ambiento
olimo. Trav. Frederico Pamplona
20. Copacabana. Pôsto 4, Fones
- 226-6906 - 24B-2382.
APARTAMENTO por temporada
cl telefone, ar condicionado, ge-
ladeira, mobiliado, cj roupa
cama mesa. Av. Atlântica 854
ap. 601. Trai. local.
ALUGO ap. mob.,"sala o qt.
sep., coz., gel., banh., sinteco.
450. Mais taxas, Dep, de 3 n.'e-
ses. Dialma Ulrich, 217. Cha-
ves 401.

ALUGO Pompeu Loureiro 120/
202 frento 108m2 c/3 qts. saleta
sala banh. c/box e coz. copa
var. c/tanq. qt. WC. emp. ga-
rõgem. Chaves porteiro. Tratar
Atlântica 2 806/202 lei.
237-8568.
ALUGAM-SE apartamentos mobi-
liados pl temporada longa ou
curta: Adm. Bolívar Av. N. S.
Copacabana, 605 1004 — Tol.:
236-5565.
ADMINISTRADORA RORAIMA -
Aluga os melhores e bem loca-
lízados aps. mobs, p/temporada.
Av. Copacabana 605/704. Tel.
256-3131.

ASSINO hoje o seu contrato de
aluguel e arranjo o aparramen-
to em qualquer bairro, Av. Co.
nacabana, 109, sala 201.
APARTAMENTOS - Temas o" ar.
ranjamos a partir 250,00 e ..
300.00. Solução rápida. Santa
Clara 33 s. 921.
ALUGA-SE conjugado grand?
de frente cem armário embuti-
do á Rua Saint Roman 430 apto.
7Q3._ Chaves com o porteiro.

Agenda

APARTAMENTOS - Arranlamos
e tratamos a partir 250,00 e
300,00. Apenas 1 mes adianta-
do. Copacabana 1066 s/ 809.
ALUGAR? E' com o PLANTÃO
IMOBILIÁRIO. Temos sempre
uma média de 20 a 30 aptos,
pj temporada curta ou longa,
Todos c roupa de cama uten.
afIios e alguns c tel. Chaves
na Av. N. S. Copacabana, 435
sjóOl - Tel. 257-5793.

ALUGO aptos. mob. cl 1 2 3
q- çji.gel. c utensílios pj tempo-
rada curta e longa — Viana —
Ronald de Carvalho 266J902 -
Tel. 235-0558.
ALUGÃM-SE apls. temporada
curta ou longa, mobiliados, ge-
ladeira, utensilios etc. — Posto
2 ap. 6 alguns cem garagem
e telefone. BASIMAR Ltda. Rua
Barata Ribeiro, 90 coni. 205 -
8 as 12. e 14 as 181». Fones
235-3822 e 236-2972 - CRECI
1375.

ALUGA-SE p| 900,00, Rua Ba-
rala Ribeiro 638 apto. 801, c/
salão, 3 qts., 2 banheiros so-
ciais, armáries embutidos e
depds. completas, Chaves no
Iccal. Tratar Trav. Paço 23
sala 207.
AlUGA-SE apto. mobil. ledo
equip. 3 q. 2 s. etc. Frenle
Av. Copac. Aluguel 1.300 tel.:
237-6629.
ALUGO - Av. Copacabana '387,

apartÇs. 801 e 803. Saleta. coz.,
banheiro e quarto — Chaves
na portaria. Tel. — »237-487ó
e 242-9441.

ALUGA-SE em apT9 Sra. ótimo
qto. mobil. c/roupas cama a
serihor trato. Trab. fora. Barata
Ribeiro 94/B01 tel. 235-0702.
ALUGO apt. quarto sala, figuei-
redo Magalhães, 442 - 1002.
Fiador, 400 e taxas. Chaves por.
teiro. Tel. 225-8514.

ALUGA-SE 2 ótimas vagas em
apto. confortável p/2 moças
sossegadas que trab. fora. NCrS
120,00 cada t/direitos Av. Co-
pacabana, 1213/203.
ALUGA-SE apto. de qlo. e s-a-
!a separados c/ dep. emprega-
das compl. totalmente mcbiiia-
do c/ todos utensílios, temp.
longa até 1 ano. Tr. Barata Ri-
beiro, 87 sí. 202-A. Tels.: . . .
237-1133 e 256-7542.

ALUGO qto. amplo, confortav.
iunto praia 1 ou 2 rapazes do
Comércio. NCrS 120. Tratar di-
retam. Av. Princ. Isabel, 282
ap. 305. - Lido.
AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
íe vaga rapazes roupas de cama
tel, Banho quente. Apartamento
familiar. Tel.: 236-0014.
ALUGO - Posto 6 - Ótimas
cj roupa de cama a cavalheiros
de trato. Casa de família. 120
mil. Tel. 247-9643.
ALÜGÕ - Ao. 1 403 a Av.
Copacabana, 115 (Lido) cjsalela,
s. e q. separados b. e coz.,
mobiliado pitemporada. 

'Chaves

cjporleiro e tralar 237-32/9.

ALUGA-SE apt. 3 dormitórios 1
s. :. b. d. empregada, P. V.
Rocha Leão. 4011002 antigo S.
Cam pos, 264. 
ALUGA-SE ótima vaga para mô-
ça. Aluguel 120,00. Rua Min.
Viveiro Castro, 71/503. Copaca-
bana.
ALUGA-SE apt. 2 qlos. sl. coz.
banh. dependências empregada
residência comércio. Rua Fi-
qi-eiredo Magalhães, 131 apt.
302.

ALUGA-SE Rua Siqueira Campos
241 ap. 601 com 2 salas 3 qts.
dependências completas. NCrS
700,00. Para ver marcar 
227-3952.
ALUGA-SE vagas para moças
ambiente familiar. Av, Princesa
Isabel, 412 casa 3 sobrado.
ALUGO metade de meu apar-
tamento já mobiliado para uma
sí nhora responsável e que te-
nha conceições para dividir des-
pesas. Tratar todos os dias dss
17 hs. às 21,30 hs. Av. Copa-
cabana. 534 apto. 805.
ÃLÚGO cem telefono apto. 12ÍÕ
frente. Rua Siqueira Campos, 43
cem 2 q. s. dep. compl. pe-
cas amplas aluguel 600 e ta-
xas. Vor das 12 às 18 hs. -
Chaves no apto. 1226. Tratar
Av. 13 Maio, 47, sala 303 -
0r. Faig.
ALUGA-SE apto. de frente mob.
temp. q. s. e deps. Av. Copa-
cabana, 395 ap. 304.
ALUGO - Pça. Vereador Rocha
Leão, 42 - 702 Copa apto. 2
qt. sl., coz. dep. compl. Cha-
ves port. Trat. Triunião. Rua da
Alfândega, tírrco 108 - Tel.:
223-1875.
ALUGO qto. frente 2 moças c1
todos direitos. NCrS 100,00 ca-
da. Miguel Lemos, 31 — 402.
Tel.: 235-4468.

ALUGA-SE uma vaga p«ra moca
que trabalhe fora. Sá Fererira,
228, apt. 426, das 8 às 11 horas.
APARTAMENTO 1C08 mobiliado
c/geladeira, sala, quarto sepa-
rado, banh. e cozinha, ver Rua
Santa Clara, 308 c/zelador. —
Tratar R. Quitanda. 20 s'306.
Tel. 231-0823 ou 231-0917 de
ll|18h.
ALUGA-SE vaga a um rapaz
casa de família a Rua Santa
Clara 327J102.

ALUGA-SE vaga, ambiente fa-
miliar. — Rua Santa Clara n.°
151 sáb. Copacabana.
ALUGA-SE cm Copacabana aps.
grandes e pequenas desde 250.
Av. Rio Branco, 185, s| 301 -
Tols. 222-3420 e 232-3854 -
Sem fiador.
ALUGA-SE 1 boa vaga pj mo-
ças cl refeição banheiro anexo.
KufSãria t-iara, vu, 

"cí 
T.~~~~

ALUGA-SE ótima sala, e quarto
conjugado de frente com ou
sem mobília com refeições a
casal cu 3 pessoas. Hilário Gou-
veia, 87.
ALUGUEL 300.00 - Ótimos ap».
Copac. P] resid. ou escrit. com
desc. ou 1 mes dep. (sj fiador)
232-3359 - Carioca. 6.

NAVIOS — Esperados lioje no porto do Blo os
carmielros: DcIU Brasil e Feira Skou, procedeu-
tos dü Sul c Viiinn, Onlarlo, Aristóteles, Ostfrics-
lund e Alkaansk, procedentes do Norte,

rAGAMENTOS — Começa dia 5 o pagamento do
funcionalismo da Guanabara, referente ao mês de
setembro. "* O Banco >do Estado da Guanabara
creditara em conta hoje, através de suas 35 agên-
cias jnetropolitanas, jos vencimentos da Agência
Nacional Lóide — pessoal de terra (ativo); Mc-
trô, Serpro: Fundação Leão XIII —• Grupos 18 e
19, 13.° salário e lérlas; Grupos 18 c' 19 dos se-
guintes: DER, Servidores do Estado, Sursan, Tri-
bunal de Justiça, Tribunal de Alçada, Tribunal
de Contas e ALEG.

AVIÕES — Partida de aviões da ponte aérea ho-
jc quarta-feira do aeroporto Santos Dumont. Pa-
ra São Paulo: 6h — Gh30m — 7h — Ih30m — 8h

8h30m — 9h — 91i30m — lOh — llh — llhSOm
12h — 12h30m — 13h — 14h — 14h30m — 15h —
lõh30m — 16h — 161i30m — 17h — 17h30m — 18h

18Ü30m — 19h — 19h30m — 20h — 20h30m —
21h — 21h30m — 22h. Preço da passagem: NCrS
74,00 — Brasília; Gh (via Belo Horizonte), 6h4âm

8h — 91i — 10h'— 10h30m (via Belo Horizonte)
17h30m. Preço da passagem: NCr$ 204.00 —

Belo Horizonte; 6h — 9h — lOh — 10h30m —
14h30m — 18hl5m. Preço da pa-ssagem: NCr,? 
84,00.

TRENS — Saem diariamente da Estação Dom Pe-
dro II; para Mangaratiba, DI-1, 7hl5m e DI-5, às
líih. Preço da passagem; NCrS 3,00. * São Paulo:
SP-1 (Expresso Matutino) às 5h30m. Preço da
paisagem: Ia. classe, NCrS 9,32 e 2a. classe, NCrS
5,G0, SP-5 (Expresso Vespertino), sai às 17h30m.
Preço da passagem: Ia. classe, NCrS 9,32 e 2a.
classe, NCrS 5,60. DP-1 — (aço diurno) — llh30m.
Preço da passagem, NCrS 9,30. NP-1 (noturno),
21hl5m- Preço da passagem, NCrS 9,32 mais leito
superior NCrS 5,00 c, inferior NCrS 6,00. DP-3
(aço noturno de luxo) — Santa Cruz, parte as
23hl0m. Preço da passagem, NCrS 10,25, mais:
leito individual NCrS 16,00; leito Inferior: NCr.? ..
13,00 e superior NCrS 10,00. * Minas Gerais: D-l
(autometriz para Santos Dumont) — 18hl5m. Pre-
çu da passagem NCrS 5,50. N-l (noturno), parte
às 17h20m. Preço da passagem NCrS 11,72 mais
leito inferior NCrS 6,00 c superior NCrS 5,00. D-3
'aço noturno de luxo) — Vera Cruz, parte às
20hl5m. Preço da passagem: NCrS 12,90, mais leito
inferior NCrS 13,00 e superior, NCrS 10,00.

DEFICIENTES" — O Instituto Oscar Clark da Sc-
cretaria de. Serviços Sociais vai realizar a partir
do dia 10, a II Semana Social de Deficientes Pisl-
cos.

#
ELEIÇÃO — A Assembléia-Geral Extraordinária
do Instituto Histórico e Geográfico do Sstado da
Guanabara será amanhã, às 16 horas, para pre-
enchimento de vagas no Conselho.

ENGENHEIROS — Será iniciado no CÜ3- 22, um
curso sobre- Controle de Qualidade para Engenhei-
ros Metalurgistas e Mecânicos. Inscrições na Es-
cola dc Engenharia no Largo de São Francisco,
no saguão do andar térreo, com o engenheiro Net
Barata, das 17 às 19 horas.

ESPÉG — A Escola de Serviço Público do Estado
da, Guanabara informa que as inscrições para o
Concurso de Contador para o Estado da Guána-
bara foram prorrogadas até o dia 10, e para o Cl-
cio de Palestras de Aplicações Clinicas de Mediei-
ua Nuclear estarão abertas até o dia 10 de novem-
bra.

GRÀFISMO — O Instituto de Seleção e Orienta-
ção Profissional da Fundação Getúlio Vargas pro-
moverá de 11 de setembro a 9 de dezembro, cur-
sos específicos das Técnicas de Grafismo (árvore,
figura humana, wartcgg e PMK). Informações*;
pelo telefone 223-5024, ou Rua da Candelária n.°
6, 2.° andar.

DIFTEItlA — Tôda a criança da faixa de dois
meses a oito anos de idade deve ser vacinada con-¦tra a difteria, maneira mais simples de evitar a
doença que é grave e pode ocasionar a morte. A
fim de providenciar a vacinação de seus filhos os
pais ou responsáveis devem procurar os seguintes
Centros Médico-Sanltários: Rua Rivadávia Cor-
reia n.° 188; Rua do Resende n.° 128; Rua Elpi-
dio Boa Morte n.° 232; Rua Silveira Martins n.°
161; Rua General Severiano n.° 91; R^ia Tonele-
ros ri;? 282; Rua Jardim Botânico n.° 187; Aveni-
da do Exército n.° 1; Rua Desembargador Isidro,
n.° 144; Rua Visconde de Santa Isabel n.° 56;
Rua Gérson Ferreira sai; Rua Leopoldina Rego n.°
.754; Rua Santa Fé n.° 35; Rua Bicuiba n-° 181;
Avenida Ministro Edgar Romero n.° 276; Rua
Cândido Benício n.° 791; Praça Cecília Pedro sn;
Rua Dr. Augusto de Vasconcelos n.° 254; Rua Sc-
nador Câmara n.° 56; Rua Paranapuã n.° 435;
Praça Bem Jesus sn e Rua Áurea n.° 42.

PRESBITERIANO — O Orfanato Prebisteriano
vai comemorar no dia G o seu 59." aniversário de
fundação cem o seguinte programa: 9 horas: aber-
tura, hasteamento da bandeira nacional e desfile
de equipes esportivas; 91i30m: início das atividades
esportivas; 11 horas, almoço; 14 horas: continua-
ção do torneio de futebol; 15 horas: apresentação
do Grupo Dramático Universitário Americano, de-
litóhstráçáo de esgrima pelo Fluminense e de arco
e flecha. As 16 horas, Flamengo e Vasco (dentes
do leite).

CONFERÊNCIA — Hoje, às 17 horas, no Instituto
Histórico e Geográfico do Estado da Guanabara,
conferência sobre Itinerário da Independência de
São Cristóvão ao Ipiranga, pelo Sr. Enéias Mar-
tins Filho.

MÉDICOS — O Exército está admitindo médicos
no posto de 1." tenente para completar o seu
quadro no Serviço de Saúde. Informações na Es-
cola de Saúde do Exército, na Rua Moncorvo Fi-
lhe n.° 20.

TEMPO — Previsão do tempo para hoje, na região
salinelra fluminense: tempo bom com nebulosida-
de variável. Condições de evaporação boas. Re-
gião salineira nordestina: tempo nublado com
pancadas esparsas, entre Salvador e Natal e bom
com nebulosidade, entre Macau e São Luis. Con-
dições de evaporação sofríveis, entre Salvador e
Natal e boas, entre Macau e São Luis.

VETERINÁRIO — A Semana de Médico-Veteri-
nário será realizada entre 8 c 13 do corrente, na
Scciedade Brasileira de Medicina Veterinária. .
TREINAMENTO — O Centro Nacional de Pesqui-
sas Habitacionais iniciou o III Curso de Treina-
mento para Iniciadores do Banco Nacional o\e Ha-
bitação. Hoje a palestra será sóbre o Sistema Fi-
nanceiro da Habitação.

MEDICINA — O curso de Fotomecanocardiogra-
fia prossegue hoje, no Centro de Estudos do Hos-
pitai Sousa Aguiar, com o programa seguinte: 20h
30m. O Purso Carotideo (Dr. Hans Doliman) e
2lh30m, O Cardiograma Apexiano (Dr. Airton P.
Brandão). *°* Amanhã, no Centro de Estudos
Médiéos Sanatório Botafogo, às 13h30m, a confe-
rencia sobre Psiquiatria na Previdência Social,
pelo professor Nei Marinho. "»* Até o dia 30 de
setembro, será realizado no Centro de Estudos doAmbulatório 13 de Maio, do INPS, curso sobre Te-
mas Atuais de Cardiologia. Lrscrições na Avenida13 de Maio n.° 13, 14." andar, com Dona Glória." Dia 9, no anfiteatro da 4a. Disciplina' de Cli-
nica Médica, Serviço dó professor Lopes Pontes,
àõ 9 horas, aula da disciplina de Gastroenterolo-
gia. "¦" Programa do Centro de Estudo* jc5ian
Peter Frank do 8.» Distrito de Saúde Escolar, no
dia 25: 13 horas, palestras sobre Radiologia em
Odontologia pela Doutora Vilma Moreira Pereira
e Alergia, pelo Dr. Osvaldo Seabra. •*• A Socic-
dade Brasileira de Oftalmologia vai realizar a VI"Si.-sfcão t.\'Crãõrftniarf£""ír<5"fiiS'5,'lis" 201i50lH7 Tia Po-
liclínica Geral do Rio de Janeiro. *** Curso de
Especialização em Radiognóstico que se realiza no
Instituto Estadual dc Radiologia e Medicina Nu-
clear terá amanhã palestras sóbre Anatomia Ra-
diológica do Crânip e Alterações Estruturais nas
Anomalias Congênitas.
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Sociais
ACONTECIMENTO

O jornalista Tiago Luís Barato. Filho será lio-
mcnagcado, no dia 27 do outubro, às 15 horas,
na ABI por funcionários do Ministério da Aero-
náutica, pelos 35 anos do serviços dedicados ao
Exército e Aeronáutica. Seguido ao coquetel, que
será oferecido na ocasião, haverá uma exposlçfio.
Detalhes poderão ser obtidos pelos telefones:
222-0778 e 242-0821 com os Srs. Giram Lopes c
Rui Roque.

DESTAQUE

O Lions Clube do Rio de Janeiro — Vila Isa-
bel promoverá duraaite o mès de setembro várias
solenidades para festejar a data da Independên-
cia e o aniversário de sua Carta Constitutiva.

VISITANTES

O Sr. Bruce Wilton, professor universitário do
Canadá, veio de Johannesburgo e ficará uma se-
mana hospedado no Copacabana Palace.

; Veio dos Estados Unidos o físico Mertin
Hatch e está hospedado no Hotel Trocadero.

O Industrial Fraaicisco Baltazar chegou ontem
de Madri, para ficar uma semana no Copacabana
Palace.

O Sr. Cristiano Dias Lopes, Governador do
Espirito Santo, está no Hotel Glória.

• FESTA

loca-
uma

BARATA RIBEIRO - 300,00 -
Ollnioi aps. c| desconto ou 1
mes dp. (sem fiador), Inf. R.
Carioca. 6 - 252-7909.
COPACABANA - Aluga-se aplo.
sala 2 qtos. dep. comp, Rua
Francisco Otaviano 67 apt. 311.
Chavos porteiro.
CASA — Alugo mob. tel. gar.
Rua sossegada [andím no terra-
Co NCrS 1 800 a casal de bom
çiosto mínimo 6 meses ,'»
236-1794.
COPACABANA — Aluga-sa gran-
de apto. mobiliado av parcial-
mente mob. Rua Domingos Fer-
ralra 242 (903) à uma quadra
da praia c| tel. Ver k% quar-
tas a sábados d» 9 às lóhoras.
E diariamente as chaves com
o porteiro dai 16 is IS hs.
COPACABANA — Apartamentos
claros e «rojados, andar alto;
Ia. locação, sala e quarto sapa-
rados. Av. Princesa Isabel n.°
181. Ver n» local e tratar fone
3311-057».
CONJUGADO espaçoso, propr.
aluga Av. Copacabana 861 ap.
1110 c Belfort Roxo 56 ap.
802 (Lido). Ini. 236-4461 -
257-5720.
COPACABANA - Aluga-se 1
quarlo gnande, mob, luxo,
bonh. compl. c| tel: Rua Pau-
Ia Freitas. 45, apt. lilOl.
COPACABANA - Aluga-se óti-
tna vaga em ambiente familiar
para moças. Tratar pelo telefo-
ne 235-1056. Sla. Clara, 352|30l.
COPACABANA - Aluga-so quar-
to de frente cm ap. senhora só
a três moças que trabalhem, fo*
ra com direitos. BaraVa Ribeiro
n.o 450-708.

A Associação Bahiana de Beneficência,
lizada na Bua Torres Homem, promoverá
festa cívica em homenagem ao Dia da Pátria, do-
mingo, das 16 às 23h.

# CASAMENTOS

Regina Mendes Barata c João Gonçalves Go-
mes Filho — Casam-se no dia 23, às 19h, na
igreja do Bom Jesus do Calvário, na Tijuca, a
Srta. Regina Mendes Barata com o Sr. João Gon-
çalves Gomes Pilho.

Carmem Maria c líugènio Fernandes — Ca-
sam-se, hoje, a professora Carmem Maria, íilha
do casal Sr. e Sra. José Garcia de Morais, com
o engenheiro paulista Eugênio Fernandes da Sil-
va. A cerimônia será às 10 horas, na igreja de
Nossa Senhora da Glória tio Outeiro.

Angela Maria Monteiro c Luís Nepomuccno
— Realiza-se sábado, às 19h, na Matriz de San-
ta Teresa, na Várzea de Teresópolls, o casamento
da Srta. Angela Maria Monteiro com o Sr. Luís
Nepomuccno Costa Júnior.

Marlcne c José Arli — Casam-so sábado,
18h, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em
Niterói, a Srta. Marlene com o Sr. José Arli,

Jasiua c Ari — casam-se no próximo dia 27,
às 19h30m, na igreja de São Sebastião, na Vila
Militar, a Srta. Jostna com o Sr. Ari.
mente é engenheiro da Divisão Cerâmica de Kla-

Kobcrta c Gileno — Sábado, na igreja dc San-
ta Teresinha do Derbi, cm Recife, será realizado
o casamento da Srta. Roberta dè Almeida com o
Sr. Gileno de Almeida. A noiva é íilha do casal
Ernâni Bérgamo—Daroi de Almeida Bérgnino e o
noivo é filho do casal José Baltazar de Almeida—
Eulina Calado de Almeida.

Maria Luiza e Leonardo — Dia 20 próximo,
às 18h, na capela de Santa Teresinha do Palácio
Guanabara, será realizado o casamento da Srta.
Maria Luisa Cardoso Pinto com o Sr. Leonardo
de Faria. Ela é filha do casal Luís Cardoso Ein-
to e êle é filho da Sra. Eulina Oliveira de Faria.

• ANIVERSARIAM HOJE

Engenheiro Arnaldo Balestc Filho — Aoual-
mente é engenheiro da Divisão Cerâmica de Kla-
bin Irmãos e Cia. e engenheiro responsável de
Onnaterra — Organização Nacional de Terraple-
nageni S. A. Foi diretor da S. A. Fábrica Co-
lombo e da Lautier Fils Brasileira S. A. Fêz es-
tágdos na Rheem Metalúrgica S. A., na Cidade
Universitária — Bha do Fundão e na Divisão de
Obras Públicas do Estado do Espirito Santo. Es-
tndou na Escola Nacional de Engenharia; no Ins-
titulo Brasileiro de Relações Humanas e no Ins-
tituito de Administração e Gerência da PUC. Nas-
ceu no Rio. Casado com a Sra. Vera Olinto Ba-
leste e pai de três filhos: Adriana, Fernando e
Isabel Olinto Balestê.

Advogado Paulo Queirós — Advogado mili-
tante em .Três Lagoas; advogado da Super Lojas
Àirápuâ e da Empresa Téonica Construtora Aresta.
Pertence à Ordem dos Advogados 'do Brasil. Exer-
ceu as funções de arquivista da Prefeitura Muni-
cipal de Lins; advogado da Estrada de Ferro No-
roeste Brasil e secretário da Prefeitura Municipal
de Três Lagoas. Estudou no Colégio Salesiano,
de Lins; no Colégio Estadual de Lins e na Facul-
dade de Direito de Bauru. Nasceu em Três La-
goas. Casado com Ana Maria Magalhães Queirós.

Outros aniversariantes:
i

Jornalista Pádua de Almeida, membro da Aca-
demia Carioca de Letras; Cláudio R. de Holanda
e Nelson da Silva M. Guimarães.

Noticias dc aniversários, festividades, lio-
menagens, casamentos, etc., devem ser envia-
das ã seção Sociais do Departamento de Cias-
slficados do JORNAL DO BRASIL, Avenida
Rio Branco, n.° 110, sobreloja.

COPACABANA - Alugo bom
apartamento todo mobiliado,
com telefone. 1 sala, 2 quar-
tos, cozinha, banheiw, depd,
empgd. Aluguel inicial NCr$ ..
700,00. Inf. 232-8902. ORBCI
1666.
COPACABANA - Alugo exce.
lente apartamento todo mobi-
liado íom luxo e conforto. 2
ss Ia, 4 quartos, 2 banheiros so-
ciais, 2 quartos empgd. Tele-
Fone, garagem etc. etc. Peças
claras o amplas. Inf. 232-B902.
CRECI I 666.
COPACABANA - Alugo Paula
Freitas 19(512 p| praia, apto.
sala, kit. banh., qto., NCr$ 350
e txs. Inf. 247-4382. Ver
porto.
COPACABANA - Aluga-se co-
mo quarto apto quarto s| sepa-
rados, banh. coi. (mob, sim-
pios indepedente 1 a 3 ou mau
pessoas combinar tel. 257-1171.
COPACABANA - Aluga-se o
ap. 1002 da Av. Atlântica, ..
2710. C|sl. 2 qts. banh. dep.
comp, emp. e telefone. Tratar
Adm. Orvan tel.: 222-1791 -
CRECI 206.

rKULUKA-ÜC fP. O OU * qi»., JL
»li„ 2 banha., tal. oar. ati. 5.°
pav., fr., c| ou il móv., Posto
3 ou A, 237-7070.
PRECISA-SE apto. pequeno com
tolal. moblllado, c/ contr. ou
som pncjto. adiantado. Telefone
242-3462, Sr. Castro.
PRECISAMOS aptos, mobilíados
por temp, curta ou lonoa de 1,
2 ou 3 qtc«., iparo as 'famílias
que noa proouram, Tr. 237-1133
e 256-7542. iR. Barata «iboiro,
87, sal-a 202-.A.
QUARTO — Aluga-se o casal
do boas referências, NCr$ 300,
tel. 236-7595.
QUARTO — Alugo de fronte

para moça mobíliado com te-
lefone e direitos à R. Siqueira
Campos. 235-7195.
QUARTO mob., è moço dlstln-
ta que trabalhe fora. Rua Ba-
rão de Ipanema, 15 ap. 401 —
Copa. Fone: 236.7672.
RUA LEOPOLDO MIGUEZ 133
— Aluga-se apto. sala-quarto
separados banh. box. coz. qto.
e depend. empregada. Ver com
porteiro.
RUA MIGUEL LEMOS 8, ap.
1203 — Alugo para temporada
muito bem decorado. Tratar no
local das 14 as 17 horas.

RAPAZ si cabeleireiro divide
eparlamento com outro 
236-«S285. Copacabana. Cjarli-
nhos.
SA FERREIRA - 250-280,00 -
Ctimos aps. c! desconto ou 1
mes efíp. (sem fiador). Itif,
R. Carioca, 6 - 252-7909.
SENHOR aceita cavalheiro ido-
neo p/ compartilhar apto. mob.
c| si qt. sep. banh. coz. NSo
é p| morar. Inf. Av. Erasmo
Braga, 227 a| 1015 do tarde.

SA' FERREIRA,, 89 - Aluga-se
ap. 701 de frente, pinturas no-
vas, grande sala, saleta, 3 quar-
tos, armários embutidos, dep.
completas. Chaves na portaria.
Tratar Av. Pres. Vargas, 542.
91. 404. .
SÓCIO — Preciso Sr. resp. p/
apt. luxo, não morar. Pasto 3.
Tel. 223-9678. Sr. Campos.
SÓCIO — Emrçragado da avia*
cão procura sócio para dividir
despesas «m atraente apartamen-
Io conjugado da 3 poças, com
armário embutido. Mobiliado.
Rua Sta. Clara, 166 ap. 903.
T.l. 252-8070, das 9 is 18 hrs,
Maciol.

ALUGA-SE p/ NCrS 650,00 o
ap. 502 (frente) n Ru» Ataulfo
de Paiva, Si, u oala, varanda,
2 quartes, dependônolaa com-
pletas inclusive de lemproçjada.
Chaivea c/ iportelro. Tralar na
IMOBILIÁRIA LUMAR i Rua
México, IN sl. 706 dai 12 às
V7 horas.
ALUGO apto. tipo casa do fren-
to entrada própria duplex 3 qts,
2 sls, dep. Barão ds Torre 217
Tol.: 227-9465.
CASTELINHO - Aluga-ae Avl
Rainha Ellzabeth, 521, ap. 303
c[ salão, 2 qts. armários embu-
tidos cl sinteco por 750 e ta-
xas. Inf. Adm. Fluminense S|A.
- Tel. 252-8281 - C, 661.
IPANEMA — Alugo quarto mo-
bitiado para rapaz. Aluguol ..
50,00, Rua Gorcolx 30, térreo.
IPANEMA 50 mts da praia R.
Paul Rodlcrn 52 apto. 105 sa-
Ia e cito. sep. banh, coz. área
e banh. empr la. locação c|
sinteco. Chaves cj porteiro
264-3578 D. Marina.
IPANEMA — Aluga-se apto,
302 Rua Maria QuHéria 83, sa.
Io, quart, banh. cozin. depen-
dència empreg. arm. emb. sin-
teco. Chaves port. Tratar TRIU-
NIÃO. R. AlfSndega 108, tér-
reo. Tel. 223-1875.
IPANEMA - Aluga-se Rua Vise.
Pirajá, 525 ap. 420 - Qt. sala
separado banh, coz. Chaves c|
porteiro. Tratar ACIR ADMINIS-
TRAÇÃO. Tel. 252-5320.
IPANEMA - Aluga-se a 20 m
da praia, Posto 9, local prlvi-
legiado. R. Anfbal Mendonça,
16, ap. 312, qt. s. separados,
demais dep. Preço 3. s.m. Cha-
ves c| port. Tratar R. Senhor
dos Passos, 209.
IPANEMA - Aluga-se a-p. de 3
q. sala demais dependências. —
Ver Rua Visconde Piraiá, 288
e tratar Rua Beneditinos, 10 so-
breloja com proprietário.

PENSIONA/TO p| moças • te-
nhoras vagas c| refciçón» 120
R. Pedro Guedes 15 esq. Sen.
Furtado tel. 34-7725 Tijuca.
QUARTO — Aluga-sa podo lavar
e cozinhar — por 80,00 com
depósito. R. Genoral Roca 568.
QUARTOS — Aluga-se Rua do
Bispo, 287. Pode lavar » cozi-
nhar — Tiiuca.
QUARTO kimpto, do fronte, mo-
veis novos, para 2 rapazes. Rua
Afonso Pena n.° 5, 3.° andar,
esq., Haddock Lobo.
RIO COMPRIDO - Aluga-se o
apto. 406 da Rua Aristides Lobo.
112. Sala, quarto, cozinha, ba-
nheiro o área c/tanquo. Chaves
na portaria. Tratar na Imob.
Melba. Trav. do Paço, 23 gr.
1112. Tol. 231-3673.
SAENS PENA - 300,00 - OM-
nico apts. c/ desconto ou 1
mes ds,p, (sem fiador). Inf. R.
Carioca. 6 4.0 ar]d. 252-9048.
SALA GRANDE de frente aluga-
se a rapazes ou casn'1 que tra-
batha . fora. Rua Santa Sofia,
134. Praça Saens Pena. Tijuca.

ALUGA-SE um quarto Indepen-
dente em casa d* um casal pa-
ra rapazes. Rua Professor Eu-
rico Rabelo, 215 casa 7: Ma-
racanã.
ALUGÁ-SE um quarto ou vaga
para rapaz. Rua Sousa Franco,
279. Vila Isabel.
ALUGUEL - 156,00 - Ótimas
casas Cascadura c| desconto ou
1 mes dep. (sem fiador) R. Ca-
riooa, 6, 4,0 - 222-47784.
ALUGA-SE apto. fronte, sala, 2
qtos, coz, banh. compl., dis-
penso, peq. terraço c| tanque,
NCrS 300,00 e taxas R, Viana
Drumond 29 apto. 201. Trator
local, das 9li às 12. Grajaú.

ALUGO — Bo» tala d» frente a
pessoas do trato, NCrS 150, c/
pag. adiantado. Rua Fíack, 91.

ALUGO «asa sala quarto • de-
pendências cômodos grandes R.
Camela 52 c. 3, Tratar mesma
rua 58 Cascadura entrar pala
Rua Forrai fronte * estagio.
Aluguol 200,00 preferencia dei-
conto em folha.

TIJUCA - Aluga-se o aplo. 403
da Rua Conde de Bonfim, 527.
5ala, 2 quartos, cozinha, banhei-
ro, dependências e área. Tem
armários embutidos. Chaves c/
porteiro. Tratar na Imob. Melba.
Trav. do Paço, 23 gr. 1112.
Tel. 231-3673.
TIJUCA — Alugo ótimo; apto.
Ia. locação sob pilotis quarto,
sala, quarto do emp. tanque,
sinteco, venosianas Rua Barão de
Mesquita 463 apto. 604 chave
porteiro. 

COPACABANA - Alugo exce-
lente ap. c|.apetes e sinteco,
grande living, 2 quartos c|arm.
emb., coz., ban. côr, dep. emp.
Aluguel NCr$ 900,00. Ver c|
porteiro Rua 5 Jullw, 350 ap.
702. Tratar Yeda. 223-5848.
CLARO amplo apto. c] jardim
Ínv„ sala, quarto separado ccz.
c| exaustor, banheiro em cor
com armário. Alugo em Copa-
cabana. Tratar D. Beatriz 
256-4122.
COPACABANA - Aluga-se ap.
1012 da Av. Copacabana, 387
com telefone. Chaves porteiro.
Tratar Rua da Assembléia, 45
gr. 1002. Tel.: 242-9441.

TEMPQRAD . - Frente, próx.
praia, mob, gel. e utens. sl.
qto. sep. e deps. Constante Ra-
mos, 53 ap. 1C04. Chavos b]
port.
VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA -
260-320,00 ótimos aps. c| desc.
ou 1 mes dep. (sem fiador) —
243-3413 - R. Buenos Aires
n.9 204.
VAGAS — Tenho p| rapazes,
apto. frente com liberdade —
80,00. R. Carvalho Mendonça,
29 ao. 706. Bloco 29.
VAGA — Alugo p/môça trabalhe
fora, apt9 defronte praia, c/te-
lefone, R. Miguel Lemos, 8 ap.
702. Tel. 235-3565, Da. Carmem.

IPANEMA — Aluga-se ap. na
Rua Visconde Pirajá, .145. Ver
no loca! e tratar corri proorie-
tário. Rua Beneditinos, 10, sj
loia:
LEBLON — Ãluga-se ap, .mobil.
c| 2 qts., 2 salas, dep. compl.
e telef. Rua José Linhares, 57,
ap. 402. Tratar 252-0071 - CRE-
Cl 574.
LEBLON - Aluga-se Av. Ataulfo
de Paiva,. 1015 ap. 403 c| qt.
sala separado coz. banh. em-
pregado irea cl tanque. Chaves
cl porteiro. NCr$ 350,00 mais
taxas. Trotar ACIR ADMINISTRA-
CAO. Tel. 252-5320.

LÉBLÓN - Ãluga-se Rua Dias
Ferreira 135 ap. 502 pintado
óleo c\ 3 qts. sala dep. com-
pletas banh. cor la. locação.
Chaves cl porteiro. Tratar ACIR
ADMINISTRAÇÃO. Tel. 252-5320
— NCrS 850,00 mais taxas.

WALTER - Aluga ãp.
s!a. coz, ban. cfao. en
Pompeu Loureiro, 60 Bl.
202. Ch. c/Sr. Silvio
243-9798. CRECI 835.

2 qts.

A 8|
Te I

WALTER aluga ap. conj. coz.
ban. R. Sá Ferreira 228/325 -
Tel. 243-9798 - CRECI 835.

COPACABANA T Aluga-se cen-
iuoado grande à Av. Copaca-
bana-, 3S7 ap. 508 por NCrS
340,00. Chaves porfeiro. Tratar
Rus da Assembléia, 45 gr. 1007
- Tel,: 242-9441.
COPACABANA - Aluga-se apt.
sala quarto sep. ccz. c| lugar
pj geladeira banh. Ver cj por-
teiro. R. Júlio de Castilho, 63
apt. 402 e 502. Tratar 
222-2376 - C. 902.
COPIAGABANA - Vai alugar seu
imóvel, cuide da segurança do
seu rendimento, consulte-nos, te-
mes 20 anos de experiência, e
somos profissionais habilitados.
Av. N. S. Copacabana, 807 so-
breloja 204.
COPACABANA - Alugo no Lido
ótimo ap. 2 quartos, sala, sale-
ta, banh., qt. emp. c| WC, área
serviço. 600,00 e taxas. R. Ro-
nald Carvalho, 154, ap. 15 —
Tel. 256-8262.
COPACABANA - Aluga-se Av.
N. Sj-Copacabana, 1175, ap. 501
c| 3 qvs. sala coz. ban. dep.
empregada. NCr$ 750,00 mais
taxas. Chaves c| porteiro. Tra-
tar ACIR ADMINISTRAÇÃO -
Tel. 252-5320.
COPACABANA - Alugo ap. fvc.
2 qts. dep. comp. de emp. co-
pa, coz. ban. etc, mob. gel.,
área c| tq. V. R. Raul Pom-
péia, 1S6|501 e tratar 256-7714
- CRECI 1061.
COPACABANA - Alugo apl.
901. Rua Gastão Baiana, 90. Ap.
mobiliado c/telefone, geladeira,
sala, 2 qts. dependências. Ver
local c/porteiro e tratar
232-7971.

WALTER - Aluga ap. 2
sla. coz. ban. dep. emp.
Barata Ribeiro 255/302 -
243-9798. CRECI 835.

ÍP<.ME/V\A -
LEBLON

LEBLON — Aluga-se apto. quar-
to, sala, dependências empre-
gada. Aluqual NCr$ 500,00. Rua
Ataulfo dc Paiva 994 apto. 101.
Chaves porteiro. 

_.

L¥bLON - Alugo : aplo. sala
oto. separ. c/nrmários depend.
de empren., árca, copa, coz.
oaragem. Ver Ataulfo de Paiva
386, aplo. 406 preço NCrS
690,00 tel. 227-5B0Q.
RUA PRUDENTE de mõrãesT
564 — Aluga-se aptos. c| sala,
3 quartef. o dependências.

TIJUCA - Alugam-se apls. 304
e 404. Rua Znmenhof 5 esqui-
na Haddock Lobo NCr$700 três
amplos quartos frente. Chaves
porteiro 237-5088.
TIJUCA — Praça Saens Pena —
Aluga-se ap, c| sala, qto. sep.,
coz., banh,, etc. Pintado de nô-
vo. Ver à Av, Maracanã n.°
1 C01, ap. 801. Chaves c por-
teiro: Inf: 232-5735. Trator: Av.
Rio Branco, 156 s| 909. Adm.
Bens Pedro da Silveira. C. 1336.

ALUGA-SE um quarlo Indepen-
dente para 2 rapazes ou senho-
ras que trabalhem fora. Preço
NCrS 130,00. 2 meses de depo-
sito. Rua Torres Homem n.°

868 C, 1. Vila Isabel.
ANDARAI — Aluga-se o apto.
102 da Rua Barão de São Fran-
cisco, 178. Sala, quarto, cozinha
e banheiro. Chaves no n°. 176.
tratar na Imob. Melba. Trav
do Paço, 23 gr. 1112. Tel.
231-3673.
GRAJAU - Alugo ap. 201, R.
Teodoro Silva, 950, frente, com
sala, 3 qts. banh. coz. dep.
empr. ároa. Choves tel. 232-9400
- Aluguel 500 - CRECI 413
GRAJAU' - Aluga-se R. Cana-
vieiras 753 ap. 104 sala 2 q,
- etc. - Base 2,50 S. M.
Ver c/WaWemãr R. Canavieiras
740,

ALUGA-SE cosa q, s. coz. banh.
área. Estrada Intendente Maga-
Ihãcs 436, Campinho. Só des-
conto om folha.
ALUGOI Cascadura, Madurolra
casas 150, 170, com dois quar-
tos: 200, 240. Tratar Carolina
Machado, 472 sala 5 frento a
ponto de Madureira. ^^

ROCHA - Alugo
2 ql9s., sala dop.
R. Figueiras Lima
252-4952. 

ótimo ept9
empregado.
13 - Tol:

SALA com cozinha independên-
to e quarto, aluga-st:. Rua Ba-
rão do Bom Retiro 1550 — En-
genho Novo.

ALUGA-SE 1 casa Rua Aibu 18.
Tratar Rua Assaré 34-A. Silva.
Eng. Novo.

SAO FRANCISCO XAVIER -
Aluga-so o ap. 201 da Av.
Marechal Rondon, 489 com 3
quarlos sala, coz,, ban., de.
pendências de emp. e garagem.
Chaves no ap. 202. Tratar a
Rua da Alfândega, 338-A. 19
and. Tol. 223-9805.

RAMOS - Aluga-se a casa IV
da R. Dr, Miguel Viana Ferreira
109-F c/sala, c quarto separado!,
coz., banh, e quintal. Chaves
p/l. no 109. Aluguel NCrS
180,00, Estuda-se oferta proposta
grátis. Trotor c/ADM. SION. Av.
Rio Branco, 156 gr, 1714. Tel.
232-1603. CRECI 1317 J-328.

«

TODOS OS SANTOS a Meier
-• 180-300,00 Ótimos aps, c|
desconto ou 1 mes dep. (sem
fiador). R. Carioca, 6, 4,° and
- 252-9048.

ÃLUGAM-SE 5 casas no Jardim
Belacap lote 17, Rua A, quadra
1, Magalhães Bastos, junto do
4. Dr. A. Brasil. Tratar na Rua
Mundaú, 13. Parada de Lucas.

ALUGO casa, s., quarto cozinha
b. completo e área. Rua Taubaté
37, c/3. Osvalod Cruz. Chave
c. 6 tratar, Adalberto tel.
229-5982.

GRAJAU' - Alugo-se R Marc-
chal Jofre 117 ap. 102 - 2
s. 3 q. - etc. Base 3,40 S.
AA. ver c/Waldemar R. Canavieí-
ras 740.

'1JUCA — Aluga-se um quarto
¦nebiliado a uma mora ou t-2-
nhora ciuc trabalhe fora telef.
£54-2786. Pode-se referências.
TÍJUCA — Ap, aluga-se frente'l 

qts. %l saleta dep. R. Pereira
Nunes 255-302. Chaves 201 -
370,00.
TIJUCA - Rua Barão de Mes-
quita, 707. Aluga-se sobrado c/
sala, 4 quartos, coz.. banheiro,
área c/tanque e varanda. Preço
550,00. Chaves na loja de mó-
veis. Tralar cjlMAR IMOB. e
Adm. Ravinct Ltda. Tei.: 
252-9827.
TIJUCA - Ap. frente cl 2 qtos.
sala e depend. grande área ser-
viço ampla varanda, pintura fi-
na c| sinteco. R. dos Artistas,
63 - 101. Preço 429. Tel.: ..
48-2943.

GÁVEA -
J. BOTÂNICO

APARTAMENTO mob. sala 2
qutos. etc. Visconde Albuauer-
que 3751403 - Inf. 256-1481.

ALUGO conjg. grd. coz. c| to.
gão 4 bocas banh, compl. Av.
Ataulfo de Paiva, 1166, ap. 504.
Chaves porv. Inf. 243-4205 -
CRECI 1770.
ALUGA-SE o ap. 202 da Rua
Visconde de Piraiá n. 558. Ser-
ve também para o comércio,
tedo a óleo < com sinteco, 2
quartes, sala, cozinha e área
cj tanque. Tratar 227-5028. .
ALUGA-SE casa, quarto sala etc.
220,00 e quarto separado. Estra-
da do Tambá 528 Vidigal.

ALUGA-SE vaga moça que tra-
balhe fora, única inquilina —
Rua Barão da Torre n. 464, ap.
401 — Ipanema.

ALUGUEI - 300,00 -
otco. Cti^mss .aots. cj
cu 1 méb dep. (sem
Inf. R, Caricca, 6, 4
232-3359.

J. Bota-
desconto

fiador) —
o - Tel.

AlUQA-SÊ iipart.ime.ito mebilia-
do com telefene, para pessoa
d? trato-, um quarto <c duas
salas. Eoitácio Peiso», 1714 —
Apto. 201 

ALUGA-SE quarto para casa!
que trabalhe fora, outro peque-
no para rapaz.
tinico, 697.

Rua Jardim Ba-

JARDIM BOTÂNICO - Aluga.
se 2 ótimos apartamentos à
Rua Eno.° Pena Chaves, 43 de
n.° 20Í com 2 quartes, sala,
banheiro, cozinha, quarto de
empregada e apto. s]201 quarto
e sala separados banheiro, co-
zinha. Alugueis: base NCr$ ..
700,00 e NCrS 400,00. Chavos
cem o porteiro — Tratar a Rua
do Carmo, 38 sala 708 — Tei;
242-9074 - cl Dr. Carlos.

TIJUCA — Aluga-se quarto e
sala com entrada separada. Rua
A Ves de Brito, 27 cl 9.
TIJUCA - Aluga-se sala ríi
frente c/ díre:to a lavar e co-
z.nhsr. Ver Av. Paulo de Fron-
tin. 176. Tel. 249 024i.

GRAJAU' ~ Alugo amplo ap.
de 1 q. 2 salas banheiro em
côr copa coz. dependências em-
pregada fi, Itabaíana 88.
GRAJAU' - Aluga-se R. Maré-
chal Jofre 114 ap. - 401 -
2 s. - 3 q. - ele. Base
4,00 S. M. - Ver c/Waldemar
R. Canavieiras 740.

ALUGO ap. qto. e sala sep.
coz. ban, area. R. Luiz Zancheta
75/202 - Tel. 243-9798.
CASCADURA - Alugt-se aplo.
e/ 3 quartos, saia, coilnha,
área, 2 banheiros, apto. 201.
Trt. no local. R. Silva Gomas
66^ aplo. 301.
BANGÜ - Alugam-se apts. 302'
e 406. Av. Cônego de Vascon-
celos 54, c/sala, 2 qts., coz.,
banh., area de serv. Chaves
c/porteiro. Aluguel: NCr$
350,00. Estuda-se oferta." Pro-
posta grátis. Tratar c/ ADM.
SION. Av. Rio Branco 156, gr.

1 714. Tel. 232-1603. CRECI
1317 - J-328.

LEOPOLDINA

URANOS - Ótimos apts
270,00 c/desc. ou 1 mes dep.
sem fiador. (Inf. hoje) Rua da
Carioca, 6, 4° - 5520153.

VILA DA PENHA - Aluga-se
um apto. sala quarto coz. banh.
area quint. A Rua Maestro Hcn-
rique Vorgilez 129 aplo, 101
fone 248-4600.

GRAJAU - Pça. Verdum aluga-
mes Barão Mesquita, 1002 apto.
201 c/sl. 2 qtos. dep. chaves
porteiro. Tratar Triuniao 223-1875
- Alfandeoa 108.
MARACANÃ - Em frente esta-
dio casa 2 q. 2 sal. coz. boa
área. Rua Prof. Eurico Rabello
215 cj4. Alug. 400,00.
PRAÇA 7 -
ci descento
fiad-r). Inf.
ca, 6 40 -

Ótima casa 300,00
ou I -mes dep. (s|
hoje. Rua da Cario-
252-7909.

OUARTO — Aluga-s* um, pode
lavar, e cozinhar. Dois meses
em depósito. R. Visconde San-
ta Isabel/ 542.
QUARiTO — Alugo p/lavar coz.
60 mil R. S. F. Xavier, 786 e
Barão Vassouras, 36, trat. R,
Mareilio Dias. 20/^02.
QUARTO - Aluga-se em casa
do familia a casal sem filhos
ou duas mocas. R. Visconde
Santa Isabel. 214 c| I apt. 302.

CAMPO G «ANDE - Alugam-
be prex. estação 2 aps. tipo ca-
sa cl sala, 2 •» 3 qts. etc. Cha-
vas Rua Ccronel Agostinho, n.°
113-A, Icja.
CACHAMBI 

"200,00 
ótima 

"casa

c| desconto cu 1 mes dep. (sem
fiador). Inf. hoje. Carioca, 6,

!£ —__2?2-3359.

CASCADURA 
"- 

20Ò 
"e ~3ÓbTÕÕ

ótimos aps. c| dsseento ou 1
m^s dep. (sem fiidcr) Inf. ho-
je. R. Carioca, 6, 4." 222.474

ALUGi^ casa, 2 qtos. s. coz.
b. boa área, jardim, sint. fiador
ou dto. R, Lisboa 346, esq.
CamÕes. Penha ^
ALUGA-SE uma casa com sola
quarto cezinha na Rua Carva-
lho Artoutinho n.° 40 em Ramos
aluguel NCr$ 250,00 chaves nos
fundos.

ALUGO por 260 op. 202 c/salão
3 q. c/armá„ c. b., área c/t.
Chav. ÍOI. Inf. 2250276. _
ALUGO - Quartos 90/10Ò, mô*-
ças ou casal trabalhe e casa
quarlo, sala, etc. NCrS ISO, la-
xas e depôs. — R. Armando
Sodré, 18 - Olaria - 9/I IJis.
ALUGA-SE ótimo apto, 3 qtos.
sala, bro, em côr, cozinha, mais
dependências. Avenida Londres
38. — Bonsucesso.

VILA DA PENHA - Alugo res.
c/garagom var. 2 qtos, sala sa-
leta cop-coz, separ. ban. cm
côr etc. R. Almirante Ingrans
426 próximo Largo Bicão. Alu-
guel 300, tralar Av. N. Iorque
7) c. I 085 Bonsucesso t.
230-5724;
WALTER - Aluga 

"casa"na 
R.

Flora Lobo 84 — c/3 qts. sla.
coz. ban. írea etc. Tel. 243-9798.
CRECI 835.
WALTER - Aluga casa c/ 3
qls. sla. coz. ban. dep. R. Ra-
mos de Queiroz 32 — Tel.
243-9798. CRECI 835.

ALUGA-SE apto.
Io Setúbal, 43,

ÍOI,. Pça. Pau-
Vila da Penha.

ALUGA-SE por 220,00 um apar-
tamento bom, grande área. Rua
Iraçú, 584. Parada de Lucas.

CENTRAL — Alugue, casas, aps.
dou fiador proprietários, com
grandes refs. para qualquer alu-
guel; Av. 13 de Maio n.° 47,
sala 1 009 - T.l,: 222-9669.
CASCADURA — Largo Rua Igua-
pé n° 40 — Aluga-se 1 quarto
e cozinha 100,00 e 1 quarto
taqueado pintado independente
90 muita água. Desconto ou
depósito.
CASCADURA - Alugo 2 casas

qt. s, NCr$ 150, 170 c de
qls. á 200 c/ 1 mês depó-

silo. Tr. Estrada Portela 20 s/
302 Madureira.

IIJUCÁ — Casa — Alurj3-se c/
3 cômodos p/ NCr$ 280,00 -
Rua Medeiros Pássaro 91.

- Aiugo ap. 2
coz. dep. emp. gar.
Franoso 33/202 - Ch.

Tèl. 243-9798 - CRECI

TIJUCA - Aluga-se o ap. 301,
de frente, à Rua Conde cie
Bonfim, 446, com 3 quartos,
sala, coz., banh. Chaves no ap.
302. Trator a Rua da Alfândega
n9 238-A, 19 andar. Tel.:
223-9E05._
TIJUCA - Aluoa-se 

"o 
7p.~~\0,C,

da Rua Alves de Brito, 21 bloco
B, com 2 quartos, sala, coz.,
banh., dep, dc emp. Chaves
c/zelador. Tratar >a Sua da A.!-
landena, 338-A 19 and. Tel.
223-9005.
TIJUCA - Aluga-se ap. 2 q.
sala danais dependência3. Ver
Barão de Mesquita, 424 e tra-
tar Rua Beneditinos, 10 sobre-
loja com proprietário.

ZONA NORTE

COPACABANA - B. Ribeiro 771
ap. 501 tol. 236-4367 alugo apt.
frente 2 quartos sala cozinha
e dependências.
COPACABANA - Aluga-se Rua
Raimundo Correia 28 apt. 203
todo mobiliado tel. 3 s/conj.
3 qts. por 1.200 tratar no mes-
mo.
COPACABANA - Aluga-se o
ap. 205 da Av. N. S. Copaca-
bana, 71 com sala, quarto, coz.,
banh. Chaves com porteiro. Tra-
tar na Rua da Alfândega, 338-A,
19 andar. Tel. 223-9805.
COPACABANA - Aluga-se O'
ap. 501, de frente, i Rua Belfort
Roxo n? 391, com 2 quartos,
sala, coz., banh., dep. dc emp.,
c garagem. Chaves c/zelador.
Tratar a Rua da Alfândega,
338-A 19 and. Tel: 223-9805.

ALUGA-SE metade ap. telefone
235-5281,. aeromoça — Copaca-
batia.
ALUGA-SE p| NCrS 450,00 o ap.
903 (frenle) à Rua Rodolfo Dan-
tas, 85 c| «ala, quarto, banheiro
c kitinet. Armários embutidos.
Mobiliado. Chaves c| porteiro.
Tratar na IMOBILIÁRIA LUMAR
à Rua México, 111, s| 706 das
12 bs 17 hs. ¦

AILTON - Alugo aps. mobilia-
dos 1, 2 ç 3 qts. temp. curta
ou longa. B. Ribeiro 90J210 —
256-0943 e 236-7888 - CRECI
n.o 192 - 4a.
ALUGAMOS - Para temporada
curta ou longa, ótimos aparta-
mentos dc 1, 2 e 3 quartos,
completamente mobilíados, com
geladeira ç todos utensílios —
COPACABANA HOLIDAY LTDA.
Rua Barata Ribeiro, 90, sala 204
- Tel. 235-5181.

ALUGA-SE vagas a moças. Pre-
ço 100,00 novos. Av. Copaca-
bana, 750, ap. 809.
ALUGA-SE quarto grande uma
duas mocas, preço 150, motivo
ap, não ficar só. Sta. Clara. —
Tratar 56-4374.
ALUGÃ-SÉ ótima vaga a rapaz
da respeito NCrS 80,00. Ver de-
pois das 14 hs. Av. Copacaba-
na, 2091102.

ALUGO ou vendo ap. sl. var,
3 qts, 2 banh. coz. banh. qt.
emp. área. Tel. 237-7998 - Co-
pacabana.
ALUGO qt. de frente, amplo
p] 2 rapazes, 2 moças ou ca-
sal c| direitos. Ambiente fami-
liar. 257-2646 - Belfort Roxo,
3511202."

ALUGAM-SE APTOS, por fem-
porada curta ou longa, todos
tamanhos, mobilíados c| todos
pertences, temos dezenas do
Leme ao Posto 6 - IMOBILIA-
RIA BASILIO & CIA. Rua Ba-
rata Ribeiro, 87, 5ala 202 —
Tels. 237-1133 e 256-7542, CRE-
Cl 1777.

COPACABANA —¦ Aluga-se o
apto. 606 da Av. Prado Júnior
281 c/ sala e quarto separados
kitch. e banh. Chaves c/ por-
teiro. Aluguel 400,00 Estuda-se
oferta. Proposta Grátis, Tratar
c/ Adm. Sicn Av. Rio Branco
156 gr. 1714 - Tel. 232-1603

CRECI 1317 J-328 (244-3) 
COPACABANA — Aluga-so o
apto. 411 duplex da R. Figuei-
rodo Magalhães 823 c/ saia, 2
qts. coz. banh. área de serv.
e dep. de emp. Chaves c/ por-
teiro Aluguel NCrS 650,00 —
Estuda-se oferta — Proposta
Grátis Tratar cl Adm. Sion Av.
Rio Branco 156 gr. 1714 -
Tol. 232-1603 Creci-1317 J-328
(193-4).

P. DA BANDEIRA
- S. CRISTÓVÃO
APARTAMENTOS - Alugam-s.
da quarto • sala separados —
Contrato c| fiador. Ver na Rua
General Argôlo n? 72. S. Cris-
tóvão.
ALUGUEL - 156,00 - Ótimas
casas n/ Caju, c/ desconto ou

1 mes desc. (sim fiador). R.
Caricca, 6, 4.° and. 232-3359,

ALUGA-SE ótimas vagas. NCrS
40,00 à r&pazss. Tratar na Rua
Licinio Cardoso, 107-A - Tel.:
2285Ó36.
APARTAMENTO - Alugo mui-
to amplo R. São Cristóvão,
1186 apto. 204. Aluguel 300,00
mais taxas.

APARTAMENTO - TIJUCA -
Alugo c/sala, 3 qts., depend.
completas e v.iga p/carro —

R. Lodislau Nelo, 65/201. -

NCrS 600,00 mais taxas. Chaves
c/porleiro Júlio — Trotar o Av.
Pres. Vargas, 446 - 129 -

Tels. 223-0216 o 223-1330.

ALUGA-SE o melhor apto. da
Tiiuca com 3 grd. qts. salão,
copa-cozinha, banh, em côr, 2
grd. áreas e deps. cornpis .a
Rua Senador Muniz Freire, 70.
Tratar no apto. 302-F. Fica próx.
da R. B. de Mesquita, 442.

ALUGA-SE um quarlo d-; frente
8 repares de respeito na 'Rua
Barão da Itapagipe 302 c/ 6 -
Tijuca.

TIJUCA - Aluga-se o apt. 104
da R. Conde de Bonfim 890,
c/sala, 2 qts., coz., banh,, área
dc serv. de dep, de emp. Cha-
ves c/porteiro. Aluguei: NCr5
400.C0. Estuda-se oferta. Propôs-
ta Grális. Tratar c/ADM. SION.
Av. Rio Branco 156, gr. I 714.
Tel. 232-1603. CRECI 1 317 -
J-328.
TIJUCA - Alugo-se o ap. 802
da R. Dr. Satamini 158, com
sala, 2 qts,, coz., banh,, área
de serv. e dep. de emp. Cha-
ves c| porteiro. Aluguel: NCrS
520.00. Estuda-se oferla. Pro-
oosta Grátis. Tratar cl ADM.
SION. Av. Rio Branco 156, Gr.
1714. Tc:. 232-1603. Creci 1317.
J-328.

PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-
gs-se o ap, 615 da R. do Ma-
toso, 125. De frente c| sala,
quarto, cozinha, banheiro e área
cl tanque. Chaves no locat. —
Tratar na Imob. Melba. Trav. do
Paço, 23, gr. 1112 - Telefo-
ne 231-3673.
PRAÇA DA BANDEIRA - Quer-
tos — Alugam-se a casais que
trabalhem fora e quo dêm re-
ferência Vodos de frente, com
água corrente e encerados, jun-
to a Praça da Bandeira. Preços
a partir de 160,00 - 2 meses
de depósito.

APARTAMENTO ótimo alugo
mobiliado, sala e quarto sep.,
cozinha, geladeira, telefone de-
pend. empreg. uVens. 850 taxas
incluídas a casal ou peq. fa-
mllia. Telefonar 237-4210.
ALUGA-SE vaqa a moca
trabalhe fora. Tel. 237-2881.

que

ALUGA-SE no Pôslo 4 112 óti-
mo ap. de sl. qt. sep. dep. de
fte. p| temp. de 6 m a 1 ano
com mob,. roupas, utens. arms.
emb. pint. de novo gel. p| ca-
sal Sfm filhos. Tratar telefone
256-5205.

ALUGA-SE apartamento, sala e
quarto separados. Av. N. S.
de Copacabana apto. 205. —
Chaves com porteiro. Telefone:
256-3938.

COPACABANA — Temporadas
curtas ou longas, temos para
alugar ótimos aps. compostos
de todos utensílios cm geral,
fnamente mobi liados, ar cond.,
roupas de cama e banho mais
serviços diários de arrumadei-
ra, etc. Ver a Av. N. S. do
Copacabana n.° 1085 cj Sr. Pau-
Io, sala n.o H15. Tel. 256-3560
- Posto 5.

PASSA-SE o contraio de prédio
de 3 pavimentes, grsnde loja
terreno 89 m fundos. Entrega-
se vazio. Tratar Rua São Cristo-
vão 495 loja.
BRAÇA BANDEIRA - 300,00 -
O+imofl aipts. c/ descotvto ou 1
mês xdeo. (sem fiador). Inf. R.
Carioca,' 6, 4." - 232-3359.
PRAÇA DA BANDEIRA - Alu-
ga-ss o apto. 513 da R. Mariz
è Barros 1025. ci sala e_ quarto
separados, coz., banh., área de
serv, e dep. de emp. Marcar
p! tol. 225-1156. Aluguel: NCrS
350,00. Estuda-se oferta. Pro-
posta Grátis. Tratar c! ADM.
SION. Av. Rio Branco, 156, Gr.
1714. Tel. 232-1603. Creci 1317.
J-328.

ALUGA-SE quarto cem banhei-
ro indípendsnte a moca cu
SiETthcra Rua João A-Fredo, 8(
aoto. 104 — Tijuca.

TUUCA - Aluga-se apt. 801.
R. Condo de Bonfim 519, c/2
salas, 3 qts., coz., banh., área
serv., dep. emp., arin. emb.
sinteco. Chaves p/f. no apt.
702. Aluguel: NCrS 800,00. Estu-
da-se oferta. Proposta Grátis.
Tratar c/ADM. SION. Av. Rio
Branco. 154, gr. 1 714. Tel.
932-1603, CRECI 1 317 - J-328
TIJUCA - Alug. apto. sl. qto.
demais dop. Rua Barão Itapa-
gipe 405 apto. 308.
TIJUCA — Rua Lúcio Mendon-
ça, 17. Alugam-te quartos pa-
ra raoazes e moças que traba-
lhe fora c também quarto e
sala conjugado com direito a
cozinha e foqão podendo lavar
— Tratar no local ou pelo tele-
fone 225-7701.

VILA ISABEL
qts. sla
R. Rcch
c; port.
835.,;:.
VILA ISABEL - Quarto p/" 2
moças trab. fora c/ móveis e
direitos. Entrada ind. s/ dep.
casa família - 254-1115.
WALTER - Aluga ap. 2 qts".
sla. coz, ban. dep. emp. R.
Ccnselheiro Otaviano 81 — Tel.
243-9798 - CRECI 835.

LINS -
B""~A DO MATO
ÃTÜGÜEL 156700~~Otin-ia-, 

"<

sas n> Lins c[ desconto r.u
mes dep (;em fiador). R. Cari
ca, 6, 4.° - 222-4774.

CASCADURA - Aluga.se 
"ap..

poquano aluguel 225 Rua Cas-
tano da Silva 493 fronte cha-
ves ap. 101.
CAMPO GRANDÍ"^~ÂTJgoT"círa
nova 2 quartos banh. em côr
ele, 232-8376.
ENGENHO DENTRO - Alugo
cara qt. sl. coz. ban. NCrS
170 e 1 de 2 qts. NCrS 230
c/ 1 mês depósito. Tr. Estrada
Portela 29 s/302, Madureira.

AlUGO 1 ápt. c] sala quarlo
cozinha e banheiro à Rua Pe-
dro leixeira, 644-F. Vista Ale-
gre. Tel.: 230-5671 cj Azevedo.

ÃLUGA-SE 2 aptos, novos, 
'.. .

240,00 cada desconto em folha
a R| Aurora 33 perto da Esta-
ca o da Penha e do correio.
ÃLUGA-SÉ apartamento com 2
quartos sala e dependências de
empregada e garagem à Rua
Quiraré 32. Brás de Pina.

AUXILIAR E
RIO DOURO
ÃGENcl Ã~" 

"FEDERAL 
I MOVElS

aluga aps. 301 e 401 2 ót.
qtos. área com tanque etc. Av,
João Ribeiro 623, Pilares -
252-4211 - CRF.CI 781.
ALUGA-SE uma casa Rua Ibi-
rap! tanga n.° TI 7 Inhaúma —
Fazenda das Palmeiras.

ALUGA-SE casa 2 q. s. c. NCrS
170,00. Rua Gregorio de Matos
331 tratar na mesma n? 84.
V. Geral.

ALUGUEL - 156,00 ótimas
sas n/ Jardlin América, c/d1
ou 1 mes dep. (s/ fiador), Inf
7/7 hs. R. Carioca, 6, 4.°.

St..

ALUGAM-SE
zcs solteiro,
bizo, 53 -

vagas para rapa-
Rua Professor Ga-
Tijuca.

ALUGO - Olaria, Ramos. Cosas
150, 180 com dois quartos: 200,
250. Tratar Carolina Machado,
472 sala 5 frente a ponte de
Madureira.
ALUGA-SE ótimo aparVamento
na Rua Bonsucesso, 404, ap*o.
310, Edifício Melo. Tratar na
portaria c] senhor Abel.
ALUGUE apartamento na Loopol-
dina com 1 mes adiantado. Dou
fiador proprietário. Trat. na Pra-
Ça Tiradontos, 9, sala 906.

ALUGA-SE uma pequena casa
à Rua Aiera, 469 — funoos
tratar pelo lei. 22-8794 - Alug.
NCrS 220,00 mais taxas. Vicente
de Carvalho.
ALUGA-SE uma casa c/ qto.
sla. e mais dependências, a
Rua Armandiú n.° 55, Irajá —
Ver e tratar no local,
ALUGA-SE ótima casa a Rua
Ga li leu 95 — Maria da Graça,
ÀLUGA-SE casa c7 3 quartos.
2 sala:, cozinha, banheiro. Ver
até domingo, Av. Autotpóvel
Clube n.° 1081 -- Inhaúma.
ÀLUGÃ-SE um apartamento com
2 quartos, sala, cozinha e ba-
nheiro sito a Estrada Vicente
de Carvalho, 767 ap. 202 Tel.
261 -264_6J

ÀLÚGÀ-SE ótima casa no Par*
que Colúmbia, A. General^ Ide 1-
fonso n. 345, Parque Colúmbía.
Tratar na Rua Mundaú, n, 13 —
P. Lucas.
ALUGUEL 156,00 - Ótima cisa
em Rocha Miranda c| desc. cu

1 mes dep. (sem fiader). Rua
Csrteoã, 6-49 - 252-7909.

1

COLÉGIO - Ap. ci qt. sl coz.
ban. Alugo dois. Rua Iraplrãn-
ga, 420 fundos. Alg. 170 e 150.
Tratar 23-8688 e 23-9201 - CRr
Cl 558.

LINS - Aluga-se ótima casj 2
pav. Travessa Narceía 48. Cha-
ves Barcivaza Uruguai.-,na 59.

JACAREPAGUÁ

ENCANTADO - Aluganvse
.-iot3. tròs quartos, dependên-
cias completas. Rua Goiás 414
aps. 101 e 201 casa I e 101.
casa III. NCr$ 290 e fiador . .
237-5088^
ENGENHO NOVO - Aoto. -
Aluge-s: 1 sl. 2 qt. demais do-
pendências, local saudável. Rua
%téú\o Leitão, 501 ci 17 apto,
101. Chave; com D. Alice ca-
ss 15. (r. particular).

ALUGA-SE la. locação 2 qtos.,
sl., área, entrada p/carro etc.
Rua Guaranese 95 Vila Valquelre
Jacarepaguá. 222-J402.
ALUGO apto. tipo casa 3 qtos.
área e grande terraço 300,00,
Est. Bandeirantes, 543, Taquara.
Trata Tindiba, 2.100 S. 203.
ALUGA-SE apl. 102 Av. Gere-
mário Dantas, 214 fds., ver lo-
cal, tratar tel. 52-3538. Jaca-
repaguá.
ALUGUEL - 156.00 - Ótimas
casas Jacarepaguá c/ desconto
cu 1 mes dep.' (s/ fiador) ?í.
Carioca, 6, 4° - 2520153,
ALUGA-SE apt. 102 2 q. I s.
demais dependências, todo re-
formado. Rua Pirassinunga, 173
Tanque. Chaves local. Jacareoa-
guá..

ALUGO apartamento grande na
Rua Saryta Alexandrina, 86/202
— Chavos no 201. Tratar d
Carlos. 95-2385.
ALUGA-SE quartes. Rua CcíkIo
Bcrvfi.m, 758 — Tijuca.

ALUGA-SE ou vende-se aparta-
mento a Rua dos Araújos, 40-104
2 quartos, 1 sala, cozinha e ba-
nheiro, 2 g. áreas. Trafar no
local Miranda das 9 as 16.

ALUGA-SE quarto Independên-
te mobiliado com refeições pa-
ra uma pessoa só Rua Haddock
Lèbo, 331 tolof, 228-0504,
ALUGA-SE apart. c| 2 _quortos.
sala e demais dependências à
Rua Mariz e Barros, 1105, ap.
304. Vor no local e tratar pelo
telefone 234-0485.

TIJUCA -_S. Pena. Vaijas rapa-
zes e moças educados, amb.
familiar, p. referencias, fone,
234-5267.
USINA - 300,00 - Ótimos
apts. c/desconta ou I mas (sem
fiador); Inf. Rua da Carioca, ò
4 o _ 252-0153.
UMA VAGA p. moça dc respei-
tQ'.fcu.a.-yri-lf?ua' 530 c. 6 Tijuca.
VAGAS — Ãluga-se 3 em qtos.
gdes. arejados de frente ban,
qte. p/rapazes Rua Conde de
Bonfim, 696. Tel. 236-7425. :

ALUGO quarto, grande com boa
varanda sem m4veis. Av, Co-
pacabana 1256 apto. 301. Co-
pacabana.
ALUGA-SE o aplo. 302 à Rua
Pompeu Loureiro 107 ci 3 quar-
tos e sala — Chaves oi o por-
teiro. Tratar lei. 34-2290.
ATENÇÃO PROPRIETÁRIOS -
Precisamos da aptos, mobília-
dos oi) vazios de todos os
tamanhos, para alugar por tam-
poradas ou com contratos. Te-
mos inquilinos idôneos. O Sr.
quer alugar muito bom teu Imo*
vel? Para ficar tranqüilo e uiu«
fruir de tudo o que o Sr. «s-
per* de sua propriedade con-
sult. a R N C — Imóveis Av.
N. S. Copacabana 374 gr. 303
T.l. 2564819 - Cr.ci 1604.

ALUGO — Otímo quarto mobili-
iado para uma ou duas pessoas
Rua Bolivar 35 apt 703.
ALUGO — Excelente apto. 3
qtos., sala, 2 banheiros sociais,
dep. completas, garagem, sinto-
co, primeira locação,, prédio nô-
vo. Aluguel 1 000,00 mais taxas.
Ver no l:cal. Rua 5 de Julho -
162, apto. 1002. Tratar fone
231-3024. Flávio.

COPACABANA - Aluga-se ap.
Av, N. S. Copa, 36/401, 3 qts.
sendo 2 c/ armar, embt., 2
banh. sendo um completo ou-
tro c/ pia e WC, salão, oaíe-
ta, coz., área c/ tanque dep.
ccmplt. v/ garagem, telefone.
Pintura neva, sinteco novo, 2
p/ and. lado sombra. NCr$

1 100, taxas e condomínio por
conta proprietário. Chav. com
porteiro. 243-2025 ou 243-8572.

ALUGO — Ap. temporada longa
ou curta vista p/Av. Atlântica,
Domingos Ferreira 311704. Sal.

2 qtos. bn„ coz., dep emp.
área 236-5159.
ALUGA-SE — Apart. mobiliado
c/telefone. Vista da praia. 2
gdes, salas, 2 quartos e depen-
dèncias. R. Ronald ds Carvalho
21 apt. 602. Esq. Av. Atlântica.
Tratar apt. 603.

ALUGA-SE aplo. bem mobiliado
com tel. 3 qts. salão, o dep.
gar., junto a praia. De 1 a 5
- Chav.s RNC - IMÓVEIS -
Av. Copacabana, 374, gr. 303.
T.l. 256-4819 - CRECI 1 604.
ALUGAM-SE «pios. mobilíados
pl temporadas de todos os 1a<
manhos c todos pertences, ai-
guns c| tel., oar. • TV. Chavei
RNC - IMÓVEIS. Av. Copie»-
ban, 374 t! 303. Tel. 256-4819
- Sr. Renato. CRECI 1 604.

COPACABANA - Alugo ótimo
ap. de frente cl linda vista pro
mar Vodo mobíliado e atapeta-
do c] 3 qts. salão conj., tel,,
gel. e garagem, dep. empre-
gada. Rua Belfort Roxo, 201601.
COPACABANA - A~luga-se ap.
Av. N. S. Copa, 36/1001, 3 qts.
sendo 1 c/ arm. embt., 1 banh.
sendo um completo outro c/
pia, e WC, salão, saleta, coz,
área c/ tq. dep. compl. v/ ga-
ragem, te!"efcne, sinteco uzávsl
2 p/ and. lado sombra. NCr$
1 100, taxas condomínio p/ c/
proprietário. Chav. c/ porteiro.
Tratar 243-8572 ou 243-2025.

QUARTOS - Aluga-se Rua Cos-
ta L6bo, 47 — S. Cristóvão —
Pode lavar e cozinhar.
QUARTO c/ cama, casal, moça
ou rapaz, 150, 1 mês diant.
p/ lavar e coz. R. Chaves Fa-
ria, 220, apto. 301, f. S. Cris-
tóvão.
QUARTOS — Alugam-se pode
lavar e cozinhar c/ deposito.
Rus Gan. lAAmérfó de Moura
n.o 605 - Perto da Praça Ar-
oentina — S. Cristóvão.
SÃO CRISTÓVÃO - Ra-pazes,
vagas e quartos. Aluga-se na R.
Bela, n.o 402, apto. 101.

ALUGA-SE ap. com quarto sala,
coz., banh., área. Rua General
Roca, 454 ap 301. S. Pena.
ALUGA-SE - Quarlo
em casa de famíl
quente Rua Uruguai
V 4, Tijuca, S. Davi.

c/ moveis
a banho
n.o 530-A

ALUGA-SE quartos. Rua Mari:
e Barros n.° 653 scb.
^LUGA-SE uma sela de frente.
imbiente selecionado. Exigem-
ee refer. R, Campos da Paz 14
spt. 203. Rio Comprido.

ALUGA-SE apt. de quarto e sa-
ia separados. Rua Garibaldi 74
opt. 304 NCrS 250 e taxas.
Chaves no 301. Ver pela ma-
nhã.
ALUGUEL - 300,00 ótimos
apts. n/Tijuca o/desconto ou 1
mes dep. (sem fiador). Inf. R
ri oca, 6, 4 o - 22-4774.

TIJUCA -
RIO COMPRIDO

ALUGA-SE quarto mobiliado
com ou sem refeições. Rua Vis-
conde de Cabo Frio, 10. Ti-
jucá.
ALUGA-SE 1 qto c| refeições a
2 rapazes distintos em casa dc
Família. R. Andrade Neves,
197 aot. 12. Tel. 258-8354.

ALUGAMOS apartamentos para
temporadas, dias ou meses, mo-
tiliados dc 1 ou mais quar-
tos. Av. N. S. Copacabana 374
s 304. D. Angela. Tel. 237-9358.

ALUGO aptos, mob. p/ temp.
de todos tam. Dias ou meses.
Tratar Tel. 235-5919 D. Gessi.
COPACABANA - Alugu., c»-
ses, apts. dou fiador proprictá-
rios, c/ grandes refs. para qual-
quer aluguel. Av. 13 d» Maio
n.o 47 sal» 1 009 - Telefone:
222-9669.
ALUGA-SE um ótimo quarto pa-
ra duas mofis ou dois estudan-
tes ou um casal com ou sem
r.f.icão, «im t.lefona. 235-5-173.

DJALMA ULRICH - 300,00,
mos aptos, c/ desconto
mes dep. (sem fiador). Inf.
da Carioca. 6 - 232-3359

ou 1

GARAGEM — Aluga-se vaga Rua
Bulhões de Carvalho 238 Tratar

telefone 247-9971.
HELDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748, aluga op.
ap. 1102. R. Anchieta, 21, e]
salão, 2 q. etc. Chaves ap.
201. T. 223-4049 243-6512.
LEME - 300,00 - Ótimos aps.
de 1 qt. cj desconto ou 1 mes
dep. (sem fiador). Inf. hoje
R. Carioca 6, 4.9 - 232-3359."POSTO 

2 - R. Felipe de Oli-
veira 19 apt. 704, sl, qt. sep.,
mobiliado. Aluguel 450 mais
!ax, Chav. port. Tratar 
257.0143.

ALUGA-SE ótima casa 2 pavim.
pintada de novo a R. Satamini,
213. Ver de 8 as 17 horas.

I ALUGA-SE ótimos quartos para
I casal ou solteiros com direito

a lavar e cozinhar. Rua FéÜx
da Cunha, 44, Tijuca.  •

WALTER — Aluga ap. qto. e
sla. sep. coz. ban. R. Almirante
Gavião 11/404 - ch. c/port.
tel. 243-9798 - CRECI 835.

ANDARAI -
GRAJAÚ -
VILA ISABEL
ALUGAMOS í R.- !',V!sci;;Stà. - Isa-
bel 507 apto. s|106 2 sls. coni.
qt. dep. Chaves porteiro Tratar"ÍRIUNIAO 

223-1875 Alfândega
108.

JACAREPAGUA - Alugo uma
casa com 1 quarto. NCrS 140,00.
R. Comendador Siqueira, 670.
Tel. 1091 Jpagua.
JACAREPAGUA'
c/2 q., sala o
mário Dantas n(.
Freguesia.

— Aluga-se apt.
dep. Av. Gere-

1.158 a. 202

VILA VALQUEIRE - Aluga-s.
apto. sala, dois quartos, coz.
banh. e área. Rua Jambeiro 21
Canal. Tralar Rua Ci-méÜas 367
ap. 202 Tel. 90-0911. i. Ro-
driques.
WALTER - Aluga
sla sep. coz. ban.
Mapendi 579
- CRECI 835.

ap. qto. e
área - R.

Tel. 243-9798

WALTER - Aluga - R. Coman-
danle Ruben Silva 781 ap. 2
qts. sla. dep. coz. etc. tel.
243-9798. CRECI 835.

CENTRAL

ENGENHO NOVO - Aluga-se
ótimo apartamento a Rua Barão
de Bom Retiro, 1339 ap. 201
dois quartos, grande sala, etc.
Chaves no mesmo ou no nume-
ro 1359 ap. 201 infor. 243-8732.
Aramis.

ENCANTADO - Aluga-se a casa
da R. Joaquim Martins 333 —
fundes, casa XIX, c, sala, 1
quarto, banheiro e cozinha. —
Chaves no Iccal.
ENCANTADO - Aluga-se apto.
202 da Rua Joaquim Martins,
363 c/19 c/qto. sla. coi. e
dep, contrato e fiador — alug.
207 mais taxas. Chaves c/22
fundos - tel: 223-9071.
MADUREIRA - Alugo ap. sala',
3 quartos demais dsp. - Alug.
5.60,00. R. Padre Manso, 83,
ao. 403. Ver c! zelador cu 131.
232-4916 - Natan.

BONSUCESSO - Aluga-se Rua
Luiz Ferreira 55 Bloco E apt.
201 c/ 2 qtos. sala coz. banh.o
area. Frente. NCrS 280,00 mais
taxas. Chaves c/ Sr, Francisco.
Tra-tar "ACIR" ADMINISTRAÇÃO
- Tel. 252-5320.
BONSUCESSO - Aluga-se apt.
novo sal. qt. coz. grande area
R. Joana Fontoura 117 apt. 202
ciiaves.no 102 esta r. é quase
principiojaa R. Uranos.
BRAS bE PINA - Alugo casi
2 qtes 1 s. e dependências —
Ceniro terreno com árvores fru-
tiferas. Próximo a Vila da Pe-
nha. Tratar na parte da manhã
â Rua da Passagem, 125. Fone:
226-9670 - Sr. Pereira.
BONSUCESSO - Alugo casa sl.
qto. coz. banh. 230,00. Rua
Sargento Pinto Oliveira 83 -
fund. esq. Cardoso Morais 480.
Tratar R. Conceição 105 s/506
das 10 às I2h ou 16 às 18h,
c/ Araújo, 23-9428.

BRAS DE PINA - Aluga-se 1
grande apto. térreo de frento
— 2 qtes., pode ser p/2 casais
de adultos
Guará n,°

NCrS 260,00, na R.
37, final da Cuba.

MADUREIRA - 220-280,00 Oti-
mes aps. ci desconto cu 1 mes
ciep. (sem fiador). Inf. heje —
R. Caricca, 6, 49 - 222-3774.
MADUREIRA - Aiugo 3 casas
NCrS 156; 170 e de 2 qts. à
NCrS 200, 230 c/ 1 mês clspó
sito. Tr. Estrada Portela 29 si
302 — Madureira.
MEIER - Alug. no Cachambi
apta. 302 R. Getulio 483 sl.
2 qtos. etc. Chavos ci zelador,
Tel 223-0024. Fiador. NCrS 280.
MADUREIRA - Campinho a;u-
aa-se ótima essa c/jatdim e
quintal NCrS 280,00 r taxas.
254-3982. Ver Estrada Intentíen-
Ie Magalhães 323 c/ 47.¦

MEIER — Alugo quarto mobi-
liado rapaz trabalhe fora ....
249-3432.

BRAS DE PINA - Casa Rua
Puriatá 66, próximo a estação.
Grande terreno e garagem. Alu-
quel NCrS 300,00 fiança idônea.
T^atarJ460J3K
CARDOSO DE MORAIS - ..
300,00 ótimos apts. c de*con*
to cu I mes dep. (som fi-ado-r).
243-3413 Carioca 6, 4,o.

CASA para casal s/ filhos ¦-
Aluga-se Rua Cardoso Qüíhíão
610 — Cavalcante. Tratar no
local.
HONORIO GURGEL - Portinlto
da astaçáo Aluga-so apto. ttôyo
fino acobtj', S. 2 q. coz, banh-
nrea c[ tanqua Rua Gonoral Cor-
reia do Lago 251.

HELDER MADAIL IMÓVEIS
LTDA. CRECI 748, aluga em
la. Icc. ap. cl s!.. 2 q. etc, a
R. Itália D'lncau, 269. 1. ,.
223;4049^43;65]2i_
INHAÚMA - 130 -"250,00 Of-
mos aps. c| desconte ou 1 nm
dep. (seni fiador). Inf. hoje —
R. Carioca, 6, 49 - 232-3359.
TRAJA - Alugo a
paz quarto banh.
R. Gu.ii.imu
legio 702.

casal ou m-
tanq. p. 120

124 com. Est. Co-

IRAJA' - Aluga-se Av. Brasil
17 191 apto. 103 Bloco 29 c/
2 qtos. sala banh.° coz. ares.
NCrS 250,00 mais taxas. Chav-s
apt.o 101. Tratar "ACIR". A D
M1NISTRACÃO - Tel. 252-5320,
IRAJA' - Alugo c/2 Av. Mon-
senhor Félix 349 e c/3. No
304 fun. choves na c/3 — Alu-
guel 200,00 aceito dasc. em
folha.
PAVUNA — Aluga-se ou vende-
se casa com 2 quartos, sala,
cozinha banheiro etc. Rua asfal-
tada, ônibus a porta. Rua Co-
mendador Guerra 225 Preço:
220 novos. Chaves no 276 tol.
227-9536.

CORDOVIL - Aluga-se o ap.
201, à Rua Paralinga n° 281,
com 2 quartos, sala, coz., banh.,
2 varandas. Chaves no ap. 101.
Tratar à Rua da Alfândega 338-A
19 and. Tel.: 223-9805. 

'

H1GIENOPOÜÍS - 2Òò-2ó0,00' -
Ótimos aps. c| desconto cu 1
mes dep. (sem fiador). Inf. hoje
- R. Carioca, 6 - 222-477.1
HIGIENOPOLIS - Al apt. 2 q
s. 2 varandas frent. independên-
te. Frederico de Albuquerque,
169-A. 236-6676. Dark Matos.

ALUGAM-SE - Aplo. c/grande
sala, 2 qtos. e dependências
em prédio c/elevador sob pilo-
tis. Ver R. Aristides Caire 262.
Sr. Antônio. Tratar R. Arquias
r-«rd«ir0 273 c/Sr. Luiz.

ALUGO quarto grande indepen-
dente a casal s| filhos cu 2
moças. Rua Eduardo Raboeira,
143 defronte ao Col. Pedro II
— E. Novo.
ALUGO quarto' saleta cozinha
independsnte' Rua Licinio Car-
cioso 277 Estação São Francisco
Xavier 258-8028 c/ Sylvio.

ATENÇÃO - Alug:, ap. todo
pintsdD de novo em edifício
novo de frente junto à Praça
Verdum à Rua Campina;, 205,
ap. 101 e 301 composto de
hall, ampla sala, 2 grandes
quartos, banheiro, copa e cozi-
nha, área, deps. empregada. —
Aluguel NCrS 370,00. - Tratar
tel. 226-0281 ou 246-7603. Ver
no local chaves com o portei-
ro - CRECI 763.
ALUGA-SE ótimo ap. 102 sl.
2 quartos, varanda, área. Rua
Sousa Franco, 194.
ALUGA-SE apartamento novo 2
quarfos sala cozinha a banheiro.
Ver e tratar a Rua Barão de
Cotegipe, 650, c| 3, ap, 201.

ALUGO uma sala de frente c/
entrada independente. A pessoa
que trabalhe fora. Rua Enge-
nheiro Adel n° 36 esquina c/
Haddock Lobo — Tijuca.
ALUGAM-SE vagas p/rapazes c/
ou s/refeições. Pedem-se refe-
rências. R. Visconde de Figuei-
redo 93 — Tiiuca - Tel.
248-2843.
ALUGA-SE apart. c/150m2,
todo reformado c/3 quartos, sa-
lão copa etc. Rua Santa Alexan-
drina 481/401. Chaves com por-
teiro. Tratar tel.t 227-2853.
ALUGAM-SE aptos, com 1 • 2
quartos • dependências, contra*
to c| fiador. Var na Rua Condo
de Bonfim n.° 59. Tijuca.
ALUG/Csimãwn—íÃiãfõne, , ,^T..
1. 3 qts., 2 sal. quintal grande
e apt. 2 qts. 1 sal. Rua Padre
Miguelino 69. Todo pintado.
Tratar local diariamente — Ca.
tumbi.

ALUGA-SE
Pinto, 17.

quarto. Rua Alfredo

CONDE DE BONFIM. 117 - Alu-
ga-se apt. 213, l.a locação, es-
merado acabamento, 2 quartos,
sala e dep. empregada. Chaves
sindico.
CATUMBI:- :Mugo .o: apt.310
da R. do Chichorro, 29, 2 quar-
tes, sala, área com tanqu* e
deoindêncUs de empregada ..
38Ó,C0 — Tratar cem o preorie-
tário. Av. Alte. Barroso, 22 -
901. le'. 242-6487. Chaves com
u zelador.

ALUGA-SE apartamentos Ia,, lo-
cação sala 2 qt?s. dep. comple-
tas. Rua Torres Homem 80 tra-
tar no local Vila IsabcL
ALUGA-SE p/550,00. Rua Silva
Teles 47 apl. 302. c/sala, 3
qtos. armários embutidos,
depds. completas. Chaves no
apt. 102, c/Dcmingos. Trat. Trav.
Paço 23 s/207,
ALUGO apts. novos, amplos,
fte. 3 q. arm., salão, qar,, dep.
comp., elevador Av. 28 de Se-
lembro, 277 ap, 201.
ÃLUGA-SE ap. 2 q. Yai7 dep"
emp. R. Souza Cruz, 47-202.
Ver no local tratar Av Al.
Barroso 90-610. Tels. 228-7598.
2224)798:
ÂLÜGÃ-SE apto. R. Conselheiro
Paranaguá n9 48 c/2 q,, «ala,
coz. c banh. dependências com
elevador. Tratar 245-1369.

ALUGO 2 aptos. V.r . tralar na
Trav. Andrade 18, aplo. 202 -
Quintino Bocaiúva. Preços mó-
dícos. |
ALUGAM-SE casas 1, 2, 3 e

4 da Rua Ana Leonídia 278,
c| qto.1 sala coz. banh, por
180,00 cada. Chaves no local.
Tratar Trav. Paço 23 sala 207.

ALUGA-SE p/ 180.00, Rua Ma-
cedo Braga 98 c| 5 c| sala
qto. coz. banh. e área, Trata;
Trav. Paço 23 sala 207.

ALUGA-SE p/ 160,00 Rua Pe-
reira da Costa, 160, 2a. casa.
Chaves no local. Tratar Trav.
Paço 23 sala 207^

MEIER — Aluga-se ótima casa
com 2 quartos, sala, cozinha e
banheiro. Sinteco novo. Rua
Pedro de Carvalho, 786 casa 12
apto. 101. Fone: 49-1200 (Rua
Éden).
MEIER - Alugo ap. 2 qts. sa-
Ia 4x4 qt. emp, perto do [ar-
dim NCrS 360 e taxas. R. Co-
ração de Maria 166 ap. 302.
MÉÍER - CACHAMBI. Aluga-se
Um bom quarto, bem mobilia-
dò confortável direito telefone.
NCrS 120,00. Tel. 261-7749 -
Rua C. Bloco 126 apto. 203 -
Miguel Ângelo.

MEIER — Alugo apto. tipo ca-
sa, sala, 3 quartos, copa-cozi-
nha c dependências p/ empre-
gada. Ba:e NCrS 500,00. R. Lu-
cidio Lago 395 c/16 apto. 201.
Chaves ao lado na casa 17.
MEIER — Aluga-se casa Rua Ho-
nório n9 150 com 10 cômodos
ver no local das 2 às 6 horas.
Tratar Travessa do Ouvidor n9
37. 5? andar das 3 às 5 horas.
MEIER — Alugo aptos. 2 quar.
tos, 1 sala e depend. N.B.
Tenho aptos, sala e quarto sepi-
rado, ver a Rua Maria Calmon,
116 aplo. 101, das 7 às 11
horas, _Sr. Cardoso.  
MEIER — Alugo casa 3 q. 2
s. coz. banh. còr. copa, etc.
NCrS 400 s/taxas. R. Barão Sto.
Ângelo, 64 junto a Dias da
Cruz.

HIGIENOPOLIS -- Aluga-se. 2
apt. Rua Magalhães Correia n.°
68 cem o proprietário no lo-
cal.
HIGIENOPOLIS - Alugo findo
apto. 2 quartos, sala e depen-
dencias. Rua Astrcia n.° 1631
404, Tel. 222-5828.
JARDIM AMERICA - Aluga-se
casa grande c/ garaoem. Rua
Plínio Barrato, 62. Base NCr$
300,00. Chaves no local.

| 
LEOPOLDINA - Alugue casas,

¦ apts dau fiador proprietários,
} c/ grandes refs. para qualquer

aluguol. Av. 13 de Maio n.°
47, sala 1 009. Tel.: 222-9669.

ALUGA-SE casa de sala, 2 quar-
tos demais oependêncas Rua
Clarimundo de Melo 101 c/5
Encantado — Ver no local. 

HADDOCK LOBO 456 ap. 503
— 2 qts., sl., deps. empr. Cha-
ves port. lei. 243-6491 (C.
1 1111.
LARGO CATUMBI - Quarlo oti-
mo c/ janela alugo para tott.

casal com direito. R. José"íTêrnardino"""l54 
."

ALUGO quarto c/móveis para
dois rapazes e/cn trada inde-
pendente c/famiiía R. Uruguai
530-A c/3 Tiiuca.

MUDA - 300,00 - Ótimos
apts, c/desconto ou 1 mes dep.
(«am fiador). Inf, Rua da Cano-
ca, 6, 4° - 232-3359.
PRAÇA SAENS PENA - Aluga
se apto. 2 quais., sala Rua Ma-
lor A./}'a 345 aoto. 102 tel.t
:;4C760.

ANDARAI - Rua Dona Amélia,
126 - Aluga-se amplo sobrado
c/ sala dupla, 3 quartos, coz.
banh. dep. compl. empreg. área
c/ tanque, varanda toda frente.
Chaves no térreo .— Tratar na
IMAR — Imob. c Adm. Ravinet
Ltda. Av. Rio Branco, 120 s/
1124. Tei. 252-9827 - CRECI
1769.
ALUGO quarto grande indepen-
dente pode lavar e cozinhar,
para 1 ou dois senhores. Exi-
qem-se fiador e referências —
28 Setembro n.° IVacouque -
TeL t 48-9959.
ALÜGA-SE quartos para rapazes
ou vagas. Rua Dona Zulmirs n.
19, Maracanã.

ALUGA-SE apt° 101 Av. Subur-
bana 8 930 c/sala, 2 ql9s., coz.
e banh., dep. empregada. Cha-
ves com Sr. José zelador. Pie-
dade. „
ALUGA-SE qto. o' direito a
lavar e coz. Ver Rua Bela Vis-
ta 191 Eng. Novo, Telefone
249-0241.
ALUGA-SE cl 1. R. Miguel Ran-
gel. 632, ver local. Tratar tel.
52-3538. Cascadura. 
ALUGA-SE .um quarto mobilia-
do no Eng. Novo a um rapaz
que trabalhe fora 60 cruzeiros.
Tratar tel. 261-7308. ^_

ALUGO sala e 2 quartos e gde.
ér-ea. Rua Piauí, 347 casa 1
apto. 101. Ver dia 3 e 4
tarde.
ALUGO
391 2 i
folha -
Virgínia
353

de

apto. 204. R. Mauro,
250 tudo. Desc. em

BNH. Trat. 248-7384 -
R. Assis Vasconcelos,

Abolição.
ALUGA-SE um apto. de dois
quartos, dependências de empre-
gada, etc. Sem criança. Rua
Juiz Jorge Salomão (aniigt Ba-
Ia Vista) n;° 141 apto. 102 -
Engenho Novo.

OSVALDO CRUZ - Ótimo apto.
Rua João Vicente, 781 ,ip. 202.
SI., 2 q., demais deos. Aluguel
220,00. Tratar no local.

OLARIA -- Aluga-se apto. sl.
2 qts. banh. coz. área c/ sin-
teco. Rua Proiolada B. 10F -
apto. 403. Ver até 12 horas -
Tel. 91-2962.

PENHA — Aluqa-se aptos. la.
locação: 201 - 202 - 203 -
204 - 302 - 303 - 304 -
402 - 403 - 401-A. Rua Ni-
carágua, 482. Tratar Rua do
Carmo, 17 VI! andar. Chaves
no local.
PENHA —. Ãiuga-s" apto., sa-
la, 2 quartos, coz, banh. còr,
área de íerviço. Rua Conde de
Agrolongo, 1 112 - Apto. 402.
Tratar Av. Brás de Pina 110,
loja K — Penha.
PENHA - Ótima casa de ...
200,00 c/ desconto ou 1 mas
dep. sem fiador. Inf. Rua Ca
rioca, 6, 4.0 - 252-7909.

ROCHA MIRANDA - Alugamos
várias casas, c/l ou 2 quartos.
Desc. folha ou fiador prep.
Trav. Maoejana n.° 36-A, prox.
Banco Nac. M. Gerais. R. Mi
randa - CRECI 1233.
VILA KÕSMOS - Ãiuga-se
apto. de frente c. 3 quts. --
s, c. sinteco copa, coz. varanda
área todo independente. Av,
Meriti 256 p. final ônibus P.
15 - Vila Kosmos.
WALTER - Aluga ap. 2 qts.
«Ia. coz. ban. etc. R. Luiz ds
Brilo 79 - Tel. 243-9798
CREO_835_. _

ILHA DO
GOVERNADOR
- PAQUETA
ALUGUEL - 280,00 - I h
Ótimos apts. c/desconto cu
mes dep. (sem fiador), Inf
232-3359. R. Carioca, A, 4.°.

Aluga-seCOCOTA'
mento 2 quartos Família
criança Kva Fanal 36 ap
yerVnoMocal', NCrS?28O,O0, 

'

ILHA - Ap. 2 q. saía
gar. aluguel 2 salários. R.
Guimarães 231 ,ip. 101.
Guanabara. T. 47-7899.

aparta-
sem
103.

dep.
3rano
Jard.

IlHA DO GOVERNADOR - Alu-
go ap. 101 na Av. da Para-
napuã, 1.966 junto a praia de
Olaria o| garagem e terraço.
Tratar na Estrada da Porteira,

£°í^- 
''0"<bu»'t 326 P. F. _

WALTER" - Aluga ap. c/ 2
tf 3 qts. sla. coz. ban. dep.
emp. gar. R. AltinÓpolis 148

Ch. c/ Sr. Silva. Tel.
243-9798. CRECI 835.

ESTADO DO RIO

CAXIAS - SÃO
(!. DE MERITI

qt-

PIEDADE — Rua Bernardino de
Campos, 67 aluga-se ap. 304 cl
s.-.-la, 2 quartos, coz., banh. e
área citanque. Chaves p/f. na'oja. Tratar na IMAR — Imob.
e Adm. Ravinet Ltda. Tel. ..
252-9827. CRECI 1769.

ALUGA-SE casa la|e c| sala 3
qts., copa, coz., banh. comple-
to, jard. quintal. R. Frei Anto-
nio, 40. Cascadura, esq. Cer.

-Ehrftro--—

QUINTINO - Alugo 2 casas.
R. Manuel Murtinho 70 e 74
fundos aluguel 160 e 180 chaves
no 74 frente tratar P, Vargas
583 sala 712 das 9-12 ou 17-19
hnr*e,
QUARTO - Alugo p/ 

~iâvã'r

coz. 70 mil. R. São Gabrial,
108, Meier, trat. R. Mareilio
Dias 20/402.
QUARTOS - Aluqa-s.» a Rua
Almeida Bastos 130. Encantado
^_"!^^5S dft...depósito.
QUARTOS - Alugam-se, pode
lavar e cozinhar, 120,00. Tem
também quarto, corrlnha e ba-
nheiro ittntss, 180,00. Rua Fer-
reTa de Andrade n.° 254 —
Meier  
RBMiENGO - Aiuoí ¦: terreno
com mais de 3 000 nv2. cem
cu sem casa, serve para horta
ou outros fins. Rua Piraquara,
1197. Aceito cfsrta. Com c
oreprietário. Av. P. Varoas, 446
orupo 1205, 12.0 andar. Tel.:.
223-0216 e 223-1330.

ALUGA-SE um quarto indepen-
dente, para rapaz, ou senhor.
Av. Amaro Cavalcante 2351 ter-
teo — Encantado.'ÃTÜGUEI 

- 156.C0 - Olim»
ca-ia Cascadura c/ desconto ou
1 mes dep. (sem fiador). Inf.
R. Carioca, 6, 4.° - 232-335».

RIACHUELO - Aluga-se apto
sa'_a, quarto, cozinha e banhei'

1 ro cl sinteco e sancas. R. Fran-
I cisco Berr.ardlnd, 52 ap. 101.

i REALENGO ¦=;; Alüga-«e.:o .eíii; I .RAMOS'
201 da R. Magoari 162, c/s-Ja. "" "

coz., b?nh. e área de serv. n
Chaves o/i. no apt. 101. Alu-
guel: NCrS 220,00. Estuda-se
oferta. Proposta grátis. Tratar
c'ADM. SION. Av. Rio Branco
156, gr. 1 714. lei. 232-1603
CRECI 1317 - J-328.

FRACA DO CARMO - Aluga-se
casa quarto, sala, depend. R. .
F-ei Gaspar, 268 c/l - 150,00. | \ai
Trat. tel. 230-2301 - José.
PENHA — Aluga-se apartamento
de 1 e 2 qt9s., sala, cozinha,
banheiro, dep. completas. Rua
Jequiriçá, 298 — Procurar apt9
103.
PENHA — Aluga-se o aparta-
mento 202 do Av. N. S. da
Penha, 332, c| sala. 2 quartos,
cozinha, banheiro, área cl tan-
que. Chaves loja A. Tratar tei.
252-2213.
PENHA - Circular frente
ao H. G. Vargas. Alug. ap.
novo a casal quarto, sala, co;í.
Rua Albertino Araújo 49. Fone
230-0457.
PENHA — Alugo apto. grande
2 qtos. sala dep. emp. garage.
Ver, tratar R. Conde Agrolon-
go 1112 apto. 201.
PENHA - Rua Maestro Henri-
que Vogeler, 153. Aluga-se ap.
202, c/ sala, 2 quartos, coz,
banh. área c/ tanque. Chaves
no ap. 302. Tratar c/ IMAR -
Imob. e Adm. Ravinet Ltda.
Tel. 252-9827 - CRECI 1769.
PENHA - Aluga-se a" casa 766
da Rua Ten. Araquém Batista,
com sala, quarto, coz. banh.
Chaves na casa ao lado. Ttàtar
a Rua da Alfandeqa, 338-A. I?
and. Tel. 223-9HÜ5.
QUARTOS - Aluga-se" Rua C:rT
de ce Agrolongo 1199, pede Ia.
vár e cozinhar. Preços a part;.-
de 80,00. Penha.
RAMOS — AÍugo bem ap. tipo
casa 1 bom qutP grande sola
1 saleta nos fundos bom ba-
nheiro cozinha e boa área. Tre-
vessa Laurinda 121.

boa
c*sa com 2 quartos, sala, cozi-

Aiuga-se úni
quartos, sala,

, uma boa varanda e quin-
Rua Araquari n.° 572 -

230-8278. I
RAMOS — Aiugo cosa nova 2
qts. sl. copa sinteco fiader ver
e tratar hoie 9 às 11 hs. R
Paranapanema 166.

ATENÇÃO — Alugo casa i
Sida cozinha b. aroa, luz,
aluguel 120,00, aceito desceu'¦)
em folha. Tratar a Rua Cindi-
da Pires,_693,_S. _J. Meriti._
ALUGUEL 

"156,00 "- 
Õiinws" ca-

Caxias c| desconto ru
I tnes deo. (süm fiador). Inf.
R. Carioca', 6, 4.0 _ 232-3j;-9.

NOVA IGUAÇU
- NILOPOLIS
ALUGUEL - 156,00 - Ótimas
casas Nilopolis c/l 2 qls. c/
desc. ou 1 mes dep. (s/ fiaderi

Inf. R. Carioca, ò, 4.0 —
252-0153.
ALUGA-SE - S*'j quarto cozi-
nha banheiro — Preço NCrS
90,00 novos apenas 2 meses
adiantado. Ver Rua Fernandes
Mendes 1 160. Nilópoüs. Das
8 às 12 h^Sr.^^Aário^
NÍLÕPÒLÍS - AlugtTcasa, sal.
quarto banh. vzranda, água, luz

NCrS 9S.O0. Rua Coronel
França L.ltc, 190S esq. R. Mi-
randela,

PETRÓPOLIS -
TERESOPOLIS -
SERRAS

TERESOPOLIS' - Aluga-se ólim
ap. - NCrS 150,00 mensal. le
237-9827.

COMÉRCIO
E INDÚSTRIA

CASAS
COMERCIAIS
FROTA - Taxis oferece-!;. 

"j;~—

ge Iccsqão. Rua Marques Pcnv.biL EL'_
PASSA-SE contrato de í~sõbrãrio
c/3 ;alas e instaldçcct para con-
fecção de roupas. Localizado eni
São Criítovão. Aluguel 250,00
— locação 5 «nos. Tratar telef
2^68674.



IMÓVEIS - ALUGUEL • CLASSIF. EST. RIO t UTILIDADES • OPORTUNIDADES - NEGÓCIOS CLASSIFICADOS - Jornal ilo Drniil, 4.".falr<, 3.9-69 - 5

RASSA-SE arrendamento do ho-
tol em Italpava. Tratar 261-1108.
SAENS PENA - Passo-io lo|«,
5 anos - Aluguel NCf$ 280,00,
3 vitrina*, jirwiu — r&gltslradorfl

FórÍB semanal NCr$ 2 500,00
Proposta Telef. 258-8T06.

INDÚSTRIAS
ALUGO A galpões em Bonsu-
cesso. Tratar lei. 230-6591 c/
proprietário.
AlUGA-SE 2.o andar c| 90 m2
ampla com muita luz, p| in-
dústria, comércio, artes, oscri-
lórios, laboratórios. Rua Luiz da
Camões, 101 — Chaves na Io-
ja da esquina — Tratar Ouvidor,
131)133, 1.° and. Com Sr. Go-
ma» - Tel. 222-0913.
CONFECÇÃO e m Petrópolis,
área 150m2, máq, novas, total-
mente equipada, Hor. comercial
Sr. Abrahão ou Rubons — Tel
W-5223.

LOJA — R. do Rosário, passo
«nlrato, 180 rr>2, por 160 mil
íaç, Inf, c| fWOSINI - Teltefo-
nes 235-7077 ou a noite 247-7S29
- CHECI 552.
LOJA GRANDE CENTRO 190m2
passo com Instalações, ótimo
ponto comercial servindo para,"bancos, supermercados, dep. de
fábricas, distribuidoras, etc. Fa-
cilira-se contr, Comerc. 5 anos,'lr.it.ir 

Largo Sanla Rita, 12 das
12-I7hs. Tels, 243-0669 ou
235-1839.
MÉXICO, 98 S 512 - Alugam-
se 3 amplas salas c.prlv. 1 000
cr/.. Ver local. Tratar s|609.
Tali 232-2637. Dr. Samuel.
PRESIDENTE VARGAS 482 s|
1305 sl saleta e banh. Chaves
na portaria. Tratar 264-3578. D.
Marina. Base NCr$ 400 mil.

GALPÃO — Passa-se contrato 5
anos ótimo galpão, cimento ar-
mado, na Penha, 800 m2, fôr-
ça, luz - Telefone CETEL
escritório, sanitários. Telefone:
242-6207.
GALPÃO — Alugo excelente
galpão com íiijm 150 m2, ser-
vindo para pequena, indúslria,
depósito etc. Ver à Rua Bias
fortes n.° 19 Tratar: 232-8902
CRECI 1 666.
GALPÃO — Aluga-se com 150
in2 para depósito ou indústria
leve, à Rua Dr. Rodrigues de
Santana, 68 -- Benfica — Tel.
238-2629.
GALPÃO INDUSTRIAL - Aluga-
íe em Bonsucesso a 50m, da
Av. Brasil, em rua asfaltada,
galpão e escritório para indús-
Iria.- Área 1,000m2 cobertos.
Subestação da força moderna,
telefone. Preço NCrS 4.000,00.
Telefonar 243-9571. Dr. Homero.

GALPÃO - Alugo de
concreto c| 6 mts. pé
direito e área 120 m2
pj peq. indústria ou
deposito. Ver Rua Bar-
bosa da Silva 95. Ro-
cha. _JB
INDUSTRIA MFXANÍCA - Com
fabricação própria * freguesia.
Constituída de tornos, plaina,
prensa, furadeiras, aparelhos dc
solda etc. Contraio novo de 7
anos. Força de 35 H.P. e amplo
terreno para expansão. > Tratar
p/ tol. 229-9870 Sr. Mario das
18 h. om diante.
SERRALHERIA. Passa-s. o con.
traio, com dois ano; • meio
com todas as ferramentas e má.
quina o pretendente podendo
iniciar Imediatamente e uma
loja e uma área com parte co-
berta. Ver na R. Agrário Me-
nosos 173 — Vaz lobo. Sr. Ma-
nufil das 16 às 20 hs.

LOJAS -^-
ESCRITÓRIOS -
CONSULTÓRIOS

CENTRO
ALUGO diversos grupos — c/
banheiros privativos. C/30m2
NCr$ 2201240 - Mayrink Veiga,
32, porteiro Martinclli.
ALUGAM-SE 2 grupos de salas,
num total de 125, m2 com 2
privativos preço 8,00 m2 to-
das as talas tem tapetes •
dois armários ver a Avon ida Ve-
nczuela 131 cem o zelador.
ALUGO loia vazia o| .170- m2;
Rua do Mercado, 51, de esqui-
na. Tratar tel. 231-3232.
ALUGO sala 2. Rua Ouvidor
55/29 andar. Qualquer ramo.
tfCrS 250. Vtr local. Telefone:
256-3934.

ALUGO salas e 1 ou 2 andares
juntos ou separados. R. Can-
delária, 106. Tratar 231-3232.
ALUGA-SE 1 sala c| jirau, Pça".
João Pessoa 13, sala 3, com o
Sr. Nicola.
ALUGO ótima sala c| vista
banh. compl. na Rua da Quitan-
da 199 sala 1204. Inf. 243-4205
- CRECI 1770.

AVENIDA RIO BRAN-
CO, 14. Aluga-se o
16.° pavimento. Ver
no local c| o zelador e
trat. cj o proprietário
na Rua Beneditinos, 10
sl loja. (B
ALUGA-SE uma ou duas salas.
Rua Acre, 47 sala 1201. Tratar
no mesmo ou telf. 223-1072.
ALUGA-SE .apto. frente 40m2
junto Av. Rio fico. Comércio
ou escritório. Ótimo ponto. R.
Alcântara Machado, 36/203 cha.
ve no 204.

ALUGA-SE l.o andar. R. Li-
vramento, 85. Área: 200m2 di-
vidida em salas. Alugue!: 8
salários. Fiador proprietário.
Ver Iccal. Tratar Av. Graça
lAranha, 206 s|510. Dr. Bolivar.
ALUGAM-SE salas à Rua Ria-
chuelo, 46 ver local. Fiador
proprietário ou depósito, tra-
tar Av. Graça Aranha, 20o sj
SIO. Dr. Bolivar.
ALUGA-SE - Sala a Rua Mexi-
co 70, c/ ba,nh. privativo para
fins comerciais preço NCrJ ..
350,00 ver diariamente na por-
taria com o Sr, José Maria.
ALUGA-SE uma vago em os-
critório com telofone e socre-
tiría — Largo de São Francis*
to 26. Tel. 243-5118 Dona Mar-
(jarida.
AlUGA-SE na Av. Rio Branco
257 - 9.o andar 3 salas iun-
tas já c] instalações o banhei-
rus privativos, telefonar' ....
222-0090 c| José Roberto.
ALUGO MESA u.cr)t.-:C_ .dlr.;jtt|j
máq. alvará, cj pessoa p| aten-
der recados. México, 70 1103
_____ 242-3355.
CENTRO - Aluga-se loia 

"cio

esquina com 4 partas, excelen*
íe ponto para açougue, frutas
e lanchonete. R, Carlos Sam-
paio, 21 -A, esquina da R. do
í-enado.

SALA —. Aluga-se com telefone
para escritório curso cu outros
ramos. R. Senador Pompeu 160.
SALA telefone alugo escri. co*
mer. cont. comer. Pedro I n.°
7 gr. 1003 chav» sala 3 .sq.
Pç. Tiradentes tel 245-5683
SALETA — Alugo com telefone.
Av. Venezuela, 27, s! 515. A
partir das 13 horas.
SALAS Y GRUPOS"- ÃTügõ
várias salas e grupos de 2 —
3 — 6 — c 8 salas. Ótimas
para oomércio, escritório, pe-
quenas industrias etc. Rua da
Relação, 35 continuação da Av,
Chile. Ver com porteiros. Inf.
232-8902. CR5CI 1 666.
SALA — Alugo vaga «joritórto
c/telef. Ia. locação R. S. Dantas
71 trafar México 70/1 105 t.
42-4444.
WALTER - Aluga boxes na R.
Machado de Assis 31 — Tel.
243-9798. CRECI 835.

ZONA SUL
ALUGA-SE loia H Rua Pradr
Júnior 281 . Tratar na Rua Gal
Cristóvão Barcelos 24 ap, 301._
AUjGCTVobreloia 217. Av. C?
pacabana 1 063, esquina. Djal-
rria Ulrich. Saleta, sala, banhei-
ro — Chaves porteiro — Inf.:
236-3386.
ALUGO loja ótimo ponto em
Copacabana. Posto A para co-
mércio salão cabeleireiro bou*
tiquo etc. Com cerca 40 m2 •
depósito subsolo. Ver a R. Sta,
Clara," 175. C| port. Tratar ...
222-7502 - 222-9719.
ALUGA-SE - Apartamento 300
m2 de mármore luxuoso tervin-
do para comercio ou residên*
cia com ou sem moveis. Tratar
no telefone 236-4951.
ALUGO ou venda sala piara
ftns comerciais na Av Copaca-
bana 435 inf. Dr. Mario ....
256-7487.
ATENÇÃO. Por motivo saúde
passo clinica fisioterapia mas-
sagens totalmente equipada para
médicos ou fiaioterapeutas. Av.
Copacabana 605 sala 601.

COPACABANA ' - Praça Serze-
delo Correia, 15 — Aluga-se 2
salas e dependências, 44 m2.
Só comércio.' Chaves porteiro.
Telefono 237-7951.
COPACABANA 1072/404. Alugo
ótimo conjunto comerc. novo
frente com tel. 42m2 base 3
e meio salários fiador idôneo
marcar visitas t. 247-8450.
CENTRO COMERCIAL de Copa-
cabana — Aluga-se excelente so-
breloja com instalações para
boutique ou outro ramo e vi-
trine externa. Ver Rua Siqueira
Campos, 43 s.lo.a 418. Chaves
na 417. Tratar Rua da Assem-
bléia, 45 gr. 1 002. Tel.: 
2.12-944__.
LOJAS Copacahana — Ia. loca*
ção aluga-se em otímo local
para comercio, externas e de
galeria. Av. Princesa Isabel n.°
181 a Prado Júnior n.° 160. V.r
no local e tratar fon» ....
231-0579.
LOJA - No C-.tetê passa-s*
contrato instalada para diversos
ramos com telefone. Tratar com
Sr. Ângelo dc 8 ,1s 12 hs; pslo
telefone 256-0957.
LEBLON - Alugo lojas s7 luvas
para pequena ind. ou cem. Av.
Ataulfo de Paiva, 1174 infs.
242-2jOO,_252-6667. CRECI 200.

LOJAS — Transfiro contrato e
vendo nos melhores pontos Ipa-
nema, Copacabana, Ouvidor, AI-
fandega, Gonçalves Dias, São
Cristóvão, Tijuca, Meier, Madu-
reira, Cascadura, Nova Iguaçu,
D. Caxias, Niterói. Tratar ....
222-2376. CRECI 902.
LOJA c/subsolo no Leblon. Pas-
so contrato e instalações. Facili-
to. Av. Afranlo Melo Franco,
170 c/porteiro Wilson.
PASSO contrato ótimo 'ponto

comercial em Copacabana, loia
de frente térrea com entrada
por galeria 25m2 conjugada ba-
nheiro e quitineti contrato 5
anos aluguel NCr$ 300,00. Ser-
ve para consultório médico,
dentário, boutique etc. NCrS
8 000,00 a vista ou NCrS 16 000
com NCr$ 8 000 e 16 x 500.
Cartas para portaria deste Jor-
nal n.° 239435.
SALA — Aluga-se conjunto no
Ed. Brasil - Est. Unidos Av.
Copacabana 690 s] 701, pró-
prio pi firmas, consultórios etc.
Ar condicionado central. Trd-
tar tel: 256-1399.

ZONA NORTE
ALUGA-SE ímpia loja com
220m2 situada a Rua Mariz e
Barros, 645. Tratar com D. Alina.
243-6477 ou 257-7904.
ALUGA-SE lojas novas na Rua
Pernambuco n° 381 esquina da
Rua Dr. Bulhões Eng. de Den-
tro. Tratar no local.

CENTRO — Alugo sala frente
mcb. ti tel. aluguel 250,00 e
taxas. 'R. Pedro I, n.° 7 gr.
303 - Sr. Franclsoo.
CENTRO - Aluga-se sala Av.
Rio Branco 185 apto. 814. Atu-
guel NCrS 400,00 mais taxas.
Chaves c/ porteiro. Tratar ACIR
ADMINISTRAÇÃO. Telefone:' ,.
252_-53__0_
CENTRO — Alugo saleta, mesa
c/tel Av. Rio Branco, 185 6".
Tel. 252-1922.
CENTRO — Aluga-se ótimo gru-
po c| 5 salas. Av. Franklin
Roosevelt n.° 23 n." 1108/09
e 10. Tratar tel 252-4418. Cha-
ves c] o porteiro.
CENTRO — Passa-se contrato dê
2 salas, saleta e banh. priv.
luxuosamente decor. vendendo-
se todos os móveis, ar cond.
máq. arq. e telefone. Ver à
Rua 7 de Setembro, 67, safas

1 103/4.
CENTRO - Aluga-se sala 

~7Ói

R. República do Li baio 61, c/
W.C. interno. Chaves c/porteiro.
Aluguel: NCrS 600,00. Estuda-se
oferta. Pre posta grátis. Tratar
c/ADM. SION. Av. Rio Branco
156, gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1317 - J-328. (110).

ALUGO excel. loja c/ çjirau
olimo ponto tratar R. Conde
Agrolongo 1034 Loja "A'" —
Penha
ALUFA-SE sala comercial na Rua
São Cristóvão 1127. Tratar no
bar.
CASCADURA - Alugam-se as
lojas "A" e "B" R. Cerqueira
Daltro, 416. Chaves no local.
Aluguel NCrS 500,00. Estuda-se
OFERTA. Proposta grátis. Tratar
c/ADM. SION. Av. Rio Branco,
156. Gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1317 ___3__8.
HIGIENOPOLIS - Aluga-se" lofa
B. R. Eudoro Berlinck, 34. Alu-
guel NCrS 300,00. Estuda-se
oferta. Proposta grátis. Tratar
cl ADM. SION. Av. Rio Branco,
156 gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1317. J-328.

Loja tipo casa |:
Ótimo ponto de Copacabana. Passa-se

vantajoso contrato aluguel baratissímo. Monta-
do com requinte para Instituto Clínico de Be-
leza Estética, com salão de cabeleireiros, sala
de massagens oü pequenos desfiles, 2 banhei-
ros em côr, ar condicionado. Serve magnífica-
mente para 

"boutiques", atelier fotográfico, clí-
nicas dentárias ou médicas e pequenos nego-
cios que precisem de bom ambiente. Informa-
ções pelos telefones 236-3805 ou 236-1200.

TIJUCA - Passa-se loia 204
— Rua Conde de Bonfim 685.
Aluguel NCr$ 570,00 - Féria
semanal NCrS 1.500,00 - galaria
de luxo — lo|a c/52m2. Vor
no local e tratar Rua Desembar-
gador Isidro, 10 Io.o B.
TIJUCA — Ailuqam-se ,em Ia.
locação, salas 703 e 704. R.
Hadock Lobo, 200 c/wc. interno.
Chave* c/porteiro. Aluguel NCr$
350,00. Estuda-se oferta. Propôs-
ta grátis. Tratar c/ADM. SION.
Av. Rio Branco, 156 gr. 1714.
Tel. 232-1603. CRECI 1317 J-328.
TIJUCA — Aluga-so em Ia. loca-
Cão loia 5. R. Haddock Lobo,
145 (Galeria Cine Comodoro).
Aluguel NCrS 500,00. Estuda-se
oferta. Proposta grátis. Tratar
c/ADM. SION. Av. Rio Branco,
156, gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1317. J.328.
WALTER - Aluga box - R.
3 de n9 13 do Mercado da
Capitão Félix i- Tel. 243-9798
- CRECI 835.

IMÓVEIS
DIVERSOS

DIVERSOS
ALUGUEL 156,00 - Ótimas ca-
ses nj N. Norte c) desconto ou
\ mês dep. (sem fiador). Inf,
R. Carioca, 6 — 4.0.

Passa-se
contrato novo
Escritório montado 3.500.

Evaristo da Veiga, 35, s| 1804
— Urgente molivo viagem.
Tratar no mesmo local — Sr.
Alfaia.

Aluga-se
Loja com 225 m2 na Av.

Mem de Sá, 77, esquina pa-
ra a Rua do Lavradio, ver
no local e tratar na Rua- Mon-
te Alegre n. 12, das 14 às
18.

Classificados
do Est. do Rio

IMÓVEIS

Compra e Venda

NOVA IGUAÇU
E NILOPOLIS
NILOPOLIS - loia C.ntro Co-
mercial d* Nílópolis, contrato
novo construção nova 70m2.
Tratar Rua Carmola Dutra 1776
- T.l. 2611 c| Luiz.

NOVA IGUAÇU - Casa c| entr.
de 1 500 e 100 mensais na pos-
se. Inf. Av. Nilo Peçanha, 301.

IMÓVEIS

Aluguel

NOVA IGUAÇU
E NILOPOLIS
NOVA IGUAÇU - Aluga-se ca"-
sas e quartos a partir de NCrS
60,00 e 35,00. Tratar N. Iguaçu
- Av. Mal. Floriano, 1798 s|
202. Diariamente, na GB. Av.
Pres. Vargas, 633 s| 922 de 2a.
a sábado. Carmelo. CRECI RJ
265 GB 1 044.

AUTOMÓVEIS
CAXIAS — Vende-se um cam!*
nhão Chevrolet 51 em perfeito
estado de funcionamento. A tra-
tar com o telefone -1122.

UTILIDADES

Portas para box
Tel. 242-3355

Fechamentos de área, varanda, fachada e divisões de
interiores, basculante: etc. Vendas à vista ou a prazo.Alu-
mínto, Esquadrias Metálicas Ltda.

"'*£

PAPEL de PAREDE 1
Sempre

Novidade com qualidade"mesmo"!!!
.' ainda, a única fábrica

no Brasil com estamparia veludo
Rua da Uniào, 18 - Tei,: 23-2725 ^

TAPEIE PERSA - Compro usá-
do, mesmo necessitando censer-
to - 245-1632.
TEMOS variado esloque de g.
roupas de portas, 2—3 — 4
— 5-6 em caviúna imbuía,
peroba, duplex caviúna, jaca-
randá, veia. Aristides Lobo n."
123.
VENDE-SE sala de jantar com*
olcta, guarda-roupas .de 2,20m
e uma cômoda. Av. Paulo de
Frrntin 390 - apt. 101.
VENDE-SE _3 guarda-roupas, 2
camas, 2 cômodas, 1 mesa ferro
com 2 cadeiras, 1 mesa Birlba
com 4 cadeiras, 1 bar com
4 bandos, 2 escrivaninhas/ ele,
etc. Ver Rua Figueiredo Maga-
Ihães, 108/901.
VENDO 1 sala de iantar I guar-
da-roupa, 5 portas, 1 cama de
casal, 1 mesa fórmíca, com 6
cadeiras, 1 camiselro, 1 cama
Boliche. Tratar na 'Rua Barata
Ribeiro, 200 ap. 2C0 ap. 220.
VENDE-SE estante madeira.vidro.
Ver e tratar. 1.0 Março, 37-A
8.0 andar f<jndos. 14,30 as 17
horas. •

VENDE-SE uma sala tipo chi-
pandale, maciço, por mofívo de
mudança, em ótimo estado. Tra-
tar à Rua Maria Lopes, 544
aoto. 202. Madureira.
VENDE-SE móveis usados de
quarto e sala de todos òs tipos
e peças avulsas. Rua General
Artigas 325-D Leblon.
VENDEM-SE sala e dormitório
chipendale completos em per-
feito estado, por 500,00 é se-
parados. Aristides Lobo n.° ,.
128.
VENDO - Sala e dormitório
marfim e caviúna' conjugados
muito baratos desocup. íugar,
Av. Salvador de Sá 184 Estácio
de Sá.

MÓVEIS -
DECORAÇÕES
ATENÇÃO —• Compro movais
usados, dormitórios, armários
duplex, chipand.il», império, *r-
cas a salas, pav marfim • ca-
vlúna. Rústicos, coloniais, ma-
dalhões — At»ndo rápido. Pago
valor máximo^ Tel. <8-4558.
ATENÇÃO — Compramos moveis
usados. Precisa-s* dt grande
quantidade d» dormitórios e ta-
Ias de jantar Chipendale, pau
marfim, caviúna, Luis XV rus-
tico » colonial. Paga-se o valor
máximo — iAtt-nde-se rápido «m
qualqu.r bairro. T.l. 228-8229.
ATENÇÃO — Compro seui mo-
vais. Tf, 232-0111. Paga-s. o mi.
lhor preço, atende-se rápido em
qualquer bairro. Marfim, caviu-
na, jaearandá, império medalhão
arcas duplex chipendaile rústico
« colonial 232-0111.

CENTRO — Aluga-se o grupo
.'.02 c/2 salas, 1 ante-sala, e
w.c. internos. Da Av. Pres.

Vargas 542 Ed. lasa II, próximo
à R. Uruguaiana. Chaves c/por-
teiro. Aluquel. NCrS 800,00. Es-
tudá-BQ oferta. Proposta grátis.
Tratar c/ADM. SION. Av. Rio
Branco 156, qr. 1714. Tel.
232-1C03. CRECI 1317J 328.
(602).
CENTRO - Aluqam-ss em Ia.
locação salas 907 e 911. Av.
Pres, Vaigas 962, c/arm. emb.
WC interno. Chaves porteiro.
Aluguel: NCrS 350,00. Estuda-se
oferta, proposta Grátis. Tratar
c'ADM. SION. Av Rio Branco
156, gr. 1714. Tel. 232-1603.
CRECI 1 317 - J-328. (128).
ESCRITÓRIO - Passo contrato
de 3 salas Edifício Santoi Vah-
les grupo 523. Aluguel barato
ver no local — Drumcnd —
CRECI 716.

LOJA — Aluga-se em ponto
central de Cascadura, ótimo
ponto para qualquer negócio.
Ver na Av._Sub_urbana 9 B36.
LOJA — Passa-se grande, cj resi-
dência, quintal * grande galpão
c| forca ligada. No melhor ponto
5. Cristóvão. Tel. 228.4667.

OLARIA — Alugo lojas s.luvas
para pequena ind. ou com. Rua
Tenente Pimen tel, 140 esq. c/
Urancs, inis. 242-2100, 252-6667•_- j:rk__ _2oo.
RIACHUELO - Aluga-se em Ta',
locação loja c[ 370 m2, dotada
dc jirau, em edifício de fino
acabamento, na Rua Magalhães
Castro n.o 160. Chaves no local.
Tratar Trav. Paço 23 sala 207.
SALAS — Aluga-se a Rua do
Mütcso 51. Diversas e de diver-
sos tamanhos. Todas de frente,
cem água corrente, servindo pa-
ra consultórios médico, dentas-
tas, veterinários, advogados, re-
presen tantes comerciais, alfaia-
tes, cabeleireiros, atelier, pw-
quenas oficinas, etc. Preços a
partir de 160,00 2 meses de
CÍ5 pó S i tÇK
SALÃO - l.Varitf.vR, Figueira
de Melo, 426 esq. da R. Souza
Valente, com 452m2, 4 sanitá-
rios, 2 entradas, 'lado da som-
bra. Próprio para grandes em-
presas, indústria leve, clubes,
cursos, etc. Com o proprietá-
rio. T. 252-3695 e_236-3304.
SALAS — R. Figueira de Melo,
426, diversos tamanhos, tôdat
de frente, 1.° andar. Tratar ..
252-3695 e 236-3304.
SAENS PENA - Alüga-se casa",
grande para qualquer comércio
a Trav. Inácio Büencourt, 9 ver
diariamente das 14 às 17 hs.
T. 234-5454.

ATENÇÃO — Compro moveis
usados, dormitórios, armários
duplex, chipendale, império,
arcas • salas, pau marfim • ca-
viuna. Rústicos, Coloniais, nu-
dalhões — Atendo rápido. Pago
valor máximo. Tel. 248-0996.
'ArcMARlOídüpló* 

de 4 e 5'por.
tos veqde-se por preço convida-
tivo._ Rua _Hoddock_Lob_____J 8K
ATENÇÃO vendem-se para deso»
cupar urgente dormitório rúsli*
co, cpsal 190 e uma sala 150.
Aristidj_s_Lôbo__n.° 128.
ATENÇÃO — Compro móveis
usados - 248-4119 - dormilo-
rios Chip. Rúst. moderno* Im-
pório » armários duplex, salas
caviúna, jaearandá, Império e
arens — Atendemos rápido. Te-
Jlafone 246-4119_
ARMÁRIO EMBUTIDO - Vendo",
novo, cedro, 10m2, desmonlá-
vel, p/louça, talheres e roupa.
NCr$,;1'200iOO. _JeJ__247-6643 __r
ATENÇÃO, dormitório marfim
Luiz XV. Maciço, completo, e
uma arca de iacarandá. Baratis-
simos. Av. Salvador de Sá, 184.
ATENÇÃO vendo moveis de ja-
carandá. Arca 250, cadeira ml-
neira 60, medalhão 80, mesa
console ou retangular. Cama
marquesa casal e solteiro 100,
cômodas armário, sofácama mar-
quesa duplo. Grupos estofados.
Estantes Moduladas. Mesinhas la-
do_ sofá abajours. Carrinho de
chá, Canapes, banco de igreja
espelhos, apliques, lustres, bíórri-
bo, escrivaninha holandesa qua-
dro e Vudo mais que decora
meu luxuoso apto. R. Santa Cia-
ra, 166, ap. 207_.
ARCA em jaearandá, 280 — Me*
sa redonda l,10m colonial, 220,
cadeira meaalhão 90, jogo 3
mesas_ c/rpármore de Ia. 130,
Cflnapé console, guarda-roupa
duplex, cama" marquesa 110,
grupo estofado almofadas soltas,
vitrine, arca barroco, cama com
palhinha, etc. Fábrica mudando
de ramo quer des. lugar. Rua
Honório 1427 (quase esq. Rua
Cachambl). Fone 261-4483. _
ATENÇÃO vendo dormitório em
caviúna e sala juntos ou separa-
dos. Rua Haddock Lòho, 370-B.
A VENDA guarda-roupa 5 portas

1 cômoda 2 mesas cabeceira,
1 sofá quadros espelho, etc.
R. Carvalhp de Mendonça 12
apt. 70J. Copacabana, Lido esq.
da R. Duvivier.

BARATISSÍMO vdo. dormitório
casa I em est. de novo. Muito
barato sala mesmo estilo pl ...
NCr$ 250. R. Haddock lobo,
303-C.
CADEIRA de balanço, estofada,
giratória, * uma- poltrona cama.
Vendo a particular. R. Miguel
lemos, 74 - 502. Ver só 

'das

8111 _hs.
ÇAVIUNÃ - Dormitório sala
iantar vende-se barato desocupar
lugar. Rua Haddock Lobo 206.
CHIPENDALE dormitório dt cã"-
sal completo em perfeito eslado.
Vendo barato' p. desocupar lu-
gar. R. Haddock lôbo.n?^ 18.
CHIPENDALE dormitório -VCa.
sal preço barato para deso-
cupar lugar. Rua Haddock lo-
bo, 181,
CHIPENDALE 

~ 
Dormitório"

maciço casal. Vendo baralissi-
mo, sala igual 250,00, juntosou scpar;,dos. Haddock Lobo,
303-C._
DORMITÓRIO CnTpãndel ilíí
colonial desocupar lugar urg.
R. Bento Gonçalves 185 esq.
J^sé doa 'Reis. Eng. Dentro.
DÜPfEX.cl* 3. 4, ÒV o ipoi-ràs
em caviúna marfim e iacarandá
vendem-es preces razoáveis R.
Haddcdc Lobo 370-B.
DORMITÓRIO moderno Cimo -
casal, novo p^650,00 sala jantar,
moderna, mesa console, 0/
270,00. R. Bela, 262-A. S. Crlslo-
vão.
DORMITÓRIO CH1PANDALE paracasal armário 280 de largura,
cor clara, vende-s: barato para
desocupar - R. Haddock Lobo,
370-B.
DORMITÓRIO, cama, colchão m«.
dicinal, penteadeiras espelho
grande, guarda-roupa 4 portas,
novo, moderno. Vendo barato,
mot mud. R. Paissandu, 41, ap.
n.» 201.

GELADEIRAS E AR
CONDICIONADO
ATENÇÃO — Geladeira conserta
na sua casa no mesmo dia, tro-
ca ralo, motor, carga do gás,
s«rv. garantido. T.l. 242-3355,'Sr. 

Genival.
ATENÇÃO — Técnico conserta
s pinta geladeiras no local com
garantia. Visitas grátis. Telefone
228.9665.__
ATENÇÃOI 

"CÕNSÉRTÕsTiirntü.

ras de geladeiras. Técnico exp.
na G. Motors (França). Hones-
lidado e gaiantía — Telefone
256-7796.
GELADEIRAS r^.v:A,,;partir ,dí
150,00 várias marcas, todas ge-
lando bem. Temos Kelvinaior,
GE, Brastemp, Clímax, e outras.
Rua ds Conceição, 145 sobrado,
aojadodo Colégio Pedro II.
Í3 E LÀ DE IR AS" retiJlneà s , desde
150,00 Temos duplex aos me-
nores preços. Rua da Relação,
55.
GELADEIRA BrasTcmp" Impera-
dor, moderna. Vendo urgente
400 mil. Av. Gomes Freire, 566
Sr. Pearo. _
GELADEIRA a; partir dê~150",
200, 250 seininova com garantia.
Troca-se pelo sua mesmo parada.
Facilita-se carreto, vários tama-
nhos e marcas. Rua Barão de
Ubá, 62. Praça da Bandeira.
GELADEIRA Gelomatic - M"o-
derna, retilinea, 8 pés, urgente,
por 290,00. Rua Bela, 262-A.
São Cristóvão.
GELADEIRAS - Grande liquida"-
ção estado de novas, modernas,
ótimo funcionamento, garanti-
das. Vende-se urgente a partir
de 150,00 - Gomas Fr?ire, 547,
loja.
LlQÜÍbÃMÕr ãcTrna 

"cie" 
80: gãíã"

deirãs oesde 120,00. Temos as
melhores — garantidas. Rua dos
Inválidos. 59.

TELEVISÃO - Vendo 21" Co-
modoro All-Ace 400 mil à noite.
R. Barão da Torre, 82 apto.
3?j?'JP.!m*m_a- 
TELEVISÃO •- .Temos, várias
marcas de fama a partir de
150,00. Todas funcionando nos
5 canais fi leva grátis uma
antena Rua da Conceição, 145.
Sobrado ao lado do Colégio
Pedro II.

PERUCAS Soçaitt as afamadas
de Mme. Lúcia, cabelos naturais,
inteira, rabos e chane-l, oftctn-a
p/qualquer conserto em 24h.
1 raga a sua peruca velha •
troque por uma nova ou refor-
me. 237^9476 e 256-2556.
PERUCAS para revendedores.
Rabos 60 cm NCrS 170,00 cha.
nal NCrS 160,00. Av. Copaca.
bana 435 s| 303. Tel. 235-3081.
VISON — Vendo casaco vison
gola e barra de sabei. Tratar
Madanm^^o^ 56-1685.
VENOO 2 unifornies gaiaCMRJ
3." cwtilico e 3." gin. Tel,
226-5562. ,
VENDE-SE - BeTisimo vestido dê
noiva. Ótimo preço. Tam. 42|44.
Tel.;'247-5208. ___.

Ternos usados
Tel.: 222-5568
COMPRO A DOMICILIO
Calças, camisas, sapa los,

etc. Pago melhor que qfíal-
quer outro.

ATENÇÃO — Vendo baratissímo
um grupo estofado Luís XV
todo dourado um espalho de
1 ,B0 x 80 moldura dourada,
1 IV Philco 23 polegadas uma
orca dc jaearandá 3 portai, um
carrinho de chá, uma mesa re-
donda de jaearandá com tampo
de mármore, cadeiras de jaca-
randá 1 jogo da mesinhas com
tampo de mármore 1 radíovilro-
Io ostercofônica. Barata Ribeiro
153 aplo. 201 . Telefone:

__36.495J_;
GELADEIRAS - Novas a partir
de 450,00. Cônsul, Gelomatic,
c/5 anos de garantia. Fazemos
trocas. Temos Tvs. novas de
13", 16", 23" a partir de 490.
Empire, Admirai, Semp, Advan-
ce, ABC e outras usadas, funcio-
nando nos 5 . canais a partir
de 200. Rua da Conceição, 111
esquina c/ Marechal Floriano.

Ensino

TELEVISÃO Philco pcg. 5 ca.
nais, ótlmã imagem e som v.
350 urgente — Djalma Ulrich
201/502 - Pôslo 6.
TELEVISÃO Philco 23 

"po"legadas

luxuosa. Vendo ao primeiro
que chegar. R. Maestro Fco,
Braçia 502 apl. 203, Bairro Pai-
xoto ~- Copacabana.

TELEVISÃO" G"ãne"r~ãl Eletric no-
va ano 69, 23 pol. de luxo
imagem de cinema, 530,00 ou
mini Colorado port. novinha,
Mç_l_. __viaç,em. ,TelV ^257-2802.
TV vendo uma 220,00 funcio"
nando bem. Rua Luis Camões
93 loja. Praça Tiradentes. 
TV vendo uma 180,00 outra
220,00 em bom estado de funci-
onamento. Av. Mem oe Sá, 21
sob. Lapa.
TELEViSXÒ__PhÍíco - Moderna,
clara, ótima imagem, com garan-
tia, antena, p/350,00. Rua Dela,
262-A. SSo Cristóvão.
TV GE 21 pol. funcionando
bem. Vendo urgente NCrS
195,00. Av Henrique Valadares,
35 ap. 1108. Tel. 252-4443.
TELEVISÃO Admira! cinema nos
5 canais. Urqenle NCr$ 380,00.
Avenida Mem de Si n9 134

TV EMERSON 21" tela ray-ban,
cinema nos 5 canais urgente ..
245,00 - Rua da Capela, 554
ap. 101. Piedade.
TOCA-FITA - Vendo Hltake, c|
embalagem, 3 fitas gravadas e
1 evitpilhás - 190,00. 242-0580

Odilon_,_

TV-ZENlTHf 23" U.S.A. controle
rémõtd sem fio. Vendo urgente

NCr$ 490,00. Tal. 246-5102,
Sr. Guimarães.
TELEVISÃO - Vando as melhV
res, tipos e tamanhos a partir
da 200,00, Philco, Philips, GE
a outras, veia na TEGELAR, Rua
Mayrink Veiga n.° 11, ti. 701,
Pça. Mauá, aberto ¦**& ai 19h.

TV SONY 4 pilhas e luz, novo
750 cr. São Sebastião 187 ap.
401. Urc» t. 246-4809 depois
d_as__15.
TELEVISORES desde ;.150,00 dè
17" a 23" est./de novas cine
nos 5 canais todas as marcas
liquidação neral damos antena
R. do Senado 322 próx. Av.
Mem _cl e__Sá_^ t e_._24 2-6692.

TELEVISORES'*- Grande 
"liquida",

ção !7, 21 c 23 polegadas,
modernas, eslado de novas.
Vendem-se urgente, perfeito
funcionamento todas as marcas,
Philco, GE, Emerson e outras
a partir de 150,00. Av. Gomes
Freire 547, loia Centro. Garanti-
das.__
TELEVISÕES' ¦ Ternos grande
quantidade para vender barato
mesmo func-. 100% nos 5 canais
est. de novas melhores marcas
de 8" a 23" antenas grátis veja
na Av. Passos 115 69 and.
Sala 605 esq. Mal. Floriano.
TELEVISÃO -"Vendo IriVIctus;
23 pol. moderna funcionando
bem p/450,00. R. Frederico de
Albuquerque, 87 ap. 101. Higie-
nópolís.
VENDO Trv "GE" — 13 po,.
Am. Perfeita. Te!.: 236-2858. Das
l_6__hi\_em diante.
VENDE-SE coniunto stero Fischer
toca discos Dual, gravador
transístorizado. Informações ao
telefone 257-7029.

JÓIAS - RELÓGIOS
PATEk7~Philip.; De pulso, origi-
ria-l; único no Brasil. Todo às
ouro. Cronógrafo,
antigos de bolso,
barato. 42-0405, Sr. João

3 relógios
prata. Venoo

ÓTICA -
FOTOGRAFIA

GELADEIRA 9 pés e fogão 4
bocas, vendo NCr$ 150,00. Rua
Lacerda Coutinho, 21. Copaca-
bana.

ÓTICA - Fotografia Canon 7S
lente 1:095 nova, no estojo
N 2,950 - Praklica lente 1:2,8
c! grande anguler e teleobje-
tiva N 1 :650 — Binóculo Orne-
ga 30x50 Field 5° pouco uso.
N2.40 — Fctômetro Sekomic
pouco uso N 180 — Vendo tudo
urgente motivo viagem -- Rai-
mundo 246-9339I_
MÍNCLtV SRT-IOl" -"-'"Vendo ur-
et-c-nte r>a embalagem melhor
oferta. lei.: 46 C0Í7I46-5759 -
A 
'.exandre'.

YASHICA SupãriXL/.Yashica Elo-
tro 35, Canon Dial 35 vendo ou
troco por cineprojetor, ipi-ano
equip. radio. Rua Quitanda 199
gr. 310 centro. ¦
VENDE-SE material fotográfico,
1 Flach braune, 1 máquina
Olímpia, 1 Amplador. R. Lavra-
dio 142 qto. n? 6 das 2 às
6.

DIVERSOS
BARATISSÍMO - VaüÍo~\~~V
Philco 280,00 I grupo estofado
350, 1 espelho de cristal 180
x 80, com moldura dourada
1B0,00. Ver Av Atlântica 3308,
ap. 1. Tel. 256-1721.
CHUVEIRO e aquecedor a álcool
nao precisa gás, luz, instalação
complicada. Atarracha simples-
mente no cano. Inf. 226-5911.

P-WTICULAiR ccrnpra para uso
pratarias — jóias — tapetes —
oriJtaís, cr;, até cautelas. Pago
a dinheiro. 245-7688.

TV Philco 23 ótima imagem
radiovitrola Silv. estercofòntco
liquidíficHOor Valita. Tudo bara-
to. R. Correia Outra 48 — 12
Catete.
URGENTE — Vende-se conjunto
sofá cama radiovitrola, etc.
Avenida N. S. Copacabana, 1241
apto. 716. Copacabana.
VENDO fino arm. d*esm, 3 poq.,
3 grd. es/p. fac. 1 cama casal
colchão-molas. 1 vitrola, discos.
Barata 'Ribeiro, 270 ap. 203.
VENDO baratissímo quarto de
seleiro completo ideal oara mo-
ça em d-ecapé, soumier, mesinhas
e gelad-sira — Inhangá — ....
3611201.
VENDE-SE uma geladeira grande
de 11 pés e meio, e outros
objetos. Rua Washington Luis
16 apto. 404. Centro. 

Antigüidades
Moedas

Tel.: 246-4309
Compram-se biscuits, porce-

lanas, bronze, prata, cristais,
tapetes e lustres.

Compro tudo
58-0121

TV, máquinas de escrever,
ventiladores, geladeiras, rá-
dios, móveis, louças, roupas
usadas etc, ludo mesmo com
defeito. Casas inteiras. Aten-
do r-jpido, pago e retiro na
hora.

EDIFÍCIO AV. CENTRAL - Pas-
sa-se escritório bem montado.
Sala 2.172 - 21? andar - na

—PQJtP-.Ç-a tarde. 
LOJA com 5Ò(J~m2r~ Aluga-se
com força e telefone para qual-
quer ramo. Rua Senador Pompeu
160.

DORMITÓRIO, marfim ou caviú-
na novíssima p/ apenas 350,00.
Sala igual preço barato, iunto
ou_sep._Haddo_:k Lobo. 303-C.
DORMITÓRIO chipendaleVdrJrrnT- „,,,.
tono rústico sala de jantar |un- 

A vl5rA
tes ou separados preço de cea-
sião. Rua HaddockJ.ôbo 206.
DORMITÓRIO e sala - marfim
caviúna em perfeito estado —
Vendo iunto ou separado p.
desocupar lugar - R. Haddock
Lôl_o,__8_

DUPLEX - 5 - 3 - 4 portas
usados em bem estado arca
iacarandá juntos ou separados
barato. Rua Haddock Lobo. 206.
ESPETACULAR mesa com 4"'cá'-
deiras jaearandá, maciço vendo
preço de ocasião NCrS 850,00.
Rua Barão de Ipanema, 77 aplo.
909. Copacabana.
GRUPO estofado-"MáTiãivã hl
xu; so em espuma c| forro de
Courvin fl sofá 4 lugares e
2 pdtronas) vendo novo sJúró
237.9524. i

TÉCNICO de geladeiras e ar
cendicionado ~- consertos de
qualquer marca e pintura no
local, C/ garantia, Não cobra-
mos visitas. Tel. 227-7589 -
Antônio.
VÉNDE-SÉ uma geiadeira 8,5 pés
Cônsul por motivo de viaqem.
R. Adolfo Bergamini 192/201.
Engenho de Dentro.

RÁDIOS - TVs
ANTENAS, DE ALUMÍNIO .mag.
nclico com regulador para to-
dos os canais, única que evita
a externa + elimina chuvisco
vertical e horizontal com- ga-
rantía de um ano, instalamos e.
britregamos a domicílio haja
oferta da Fabrica NCrS 35,00 -

j Ver na Av. Copacabana n. 581
loja 211 — Centro Comercial
T.l. 236.2899__

Televisão compro,
estéreo, Hi-Fi, de qualquer mar-
ca ou tipo, telefona hoje ....
257-1596, hoje qualquer hora.
A TROCA" ¦- Tubo.íde. TV~ 

~Em

Ipanema e Madureira. Atende
tòd.is as marcas. Facilitamos pa-
gamento. Atendemos todos os
bairros. KLYSTRON (no prédio
des Correios), fi. Vise. Piraiá
452 subsolo li. 1. Tel. 227-0939
e 247-7610. R. Carv. ds Siusa
262, l.o and. disque 1-06 e
psça 90-5550. (Raformamos TVs
cie todas a« marcas. Consertos
rádio de pilha, gravadores,' to-
cã-fitas).

GRUPO estofado novo, tecido
bouclê, verde musgo, luxuoso.
Baratissímo, R. Pompeu Loureiro,
107/502. Tel. 256-8295.

1IJUCA — Aluga-se as salas
602/5 da Rua Padre Damião,
15. Para fins comercial ou resi-
dencial. Chaves c/porteíro. Tra-
tar na Imob. Melba. Trav. do
Paço, 23 gr. 1112. Tel. 231-3673.
TIJUCA - Aiuga-se a lo|a 56
na Rua Uruguai, 380. Chaves
na loja S. Tratar na Rua da
Alfândega, 338 1? and. Tel.
223.9805;  _^____
TIJUCA -- Aiuga-se ou vende-
se loja de esquina para qual-
qi!-' ramo. Tratar R. Haddock
LÒN. n o 13.

ANTIGÜIDADES - Vendo saía
de jantar francesa, raríssmu,
toda Irebalhada. Preço -mínimo
NCrS 2 000,00. Tratar das 9 às
11 hs. - Te!.: 248-7853 - Wil-
ton._
ANTES de mobiliar sua casa
ou portaria do edifício visite
RIO ANTIGO Rua Toneleros,
1U — Copacabana. Vale i po
na ver, preros de fábricas. Mó
veis colonial brasileiro, espa-
nho), holandeses, mesínhas de
couro taxada, arquínhas, bares,
mesas, cadeiras, armários camas
de todos estilos — peças real-
monte lindas. Também em Te-
resópolis loja Del Rei junto ao'
Higino {em frente a padariad?_ _AJ,0A
CABANA,- MOVEIS >: decorações

A mais moderna loja de
móveis e decorações da Guana-
bara com fahricação própria,
oferece no 2-19 aniversário dire-
tamente ao público. As mais
modernas criações em todos oi
estilos pelo menor preço do
Rio. Os mais finos coniuntos
esiofados, modelos exclusivos,
tapetões, estantes modernissimas
em '^carandá, 

luxuosíssimos
dormitórios e milhares de peças
avulsas p/finas decorações. Pre-
ço brinde: 3 mesas de mármore
de 400,00 p/apenas 200,00.
Compre já para não se arrepen-
der. Praça dai Nações n. 394-4

Esquina da Av. Nova Iorque,
Bonsucesso, telefone 230-7646:
Traga o anúncio e ganhe uma
linda peça decorativa.

GRUPOS ESTOFADOS NOVOC
190 mil, grande liquidação, ven-
do urgente — Av. Gomes Frei-
re, 547. Loja Centro,
MÒVÉÍS" JÁCÃRANDV"--" A"rcr,
mesa redonda, cadeira medalhão,
cama, guarda-roupa, cômoda,
penteadeira, vitrine, etc. Grande
fábrica mudando de ramo .Des.
lugar. Rua Honório, 1427. Fone
261.4483.

AL0 compro telefívão qualquer
tipo e r. vitrola Philips de óó
a 69, Pago bem. Neyócio rá-
pido. Tel.: 232-4042.

TV e antena
Conserta-se qualquer tipo

com garantia em sua residun-
cia. Não cobramos visita- Or-
ça mento sem compromisso.
Atende-se todos os dias, do-
mingos e feriados. — Sr.
Messias ou Cato. Tel. . . .
225-6438,

ELETRO-
DOMÉSTICOS
E FOGÕES

OPORTUNIDADES
E NEGÓCIOS

DINHEIRO -
HIPOTECAS -
CAUTELAS
A JUROS empresto sobre hípo-
tecas, prédios e apartamentos
prazo um ano. S. BOSELLI.
Praça Pio X n. 78 sala 1115.
Das 13,30 às 16 horas. CRECI
C-86^
ATENÇÃO senhores capitalistas
preciso parcelas de 1 000,00 a
NCrS 10 000,00 renda mensal ...
NCrS 1 250,00. Tel. 257-5036.
ATENÇÃO Cautelas compro d«
j o ias pago ate 100% lambem
brilhantes e jóias usadas nego-
cio rápido. Av. Copacabana, 610
s: 1101. Galeria Ritz. Sr. Adil-
son.
DINHEIRO X AUTOMÓVEIS -
Juros bancários adianto sob
garantia seu carro que con ti-
nua seu poder. 4B-I138'. Sr. Oli-
veira. 42-3381.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL -
{Não venda seu carro). Reoslvo
hoje seu problema financeiro
sob garanlià do seu carro per-
manece sua passe. Inf.: Tel.:
261-3411. Santos.

Atenção!
V. S. precisa de DINHEIRO.

Não venda suas CAUTELAS.
Não venda suas JÓIAS, Dis-

que 256-0973, e, terá o mes-
mo valor da venda, sem.per-
der o que possue. Quem
vende termina.

Brilhantes-Jóias
Cautelas da Cx. e pratarias

Não aceite falsas ofertas ou

propostas mÍrabolantes!Ü Pa-
gamento a vista, baseado no
dólar. Endereço p; um nego-
cio honesto. R. Ouvidor, 169,
sl. 703. Tels. 213-2312. Sr.
Coelho. Atendo a domicílio.

Brilhantes - Jóias
Tel.: 254-2966

MOVEIS — Liquidamos camas
Marquesa dupla de Ia. de 390,
p'' 195. arcas de iacarandá, de
49D p1 310, sofa-cama Marq.
casal duplo, da 830 pl 529,
mesas console jac. de 390 p,
230, sofanetes Gelii da 310 p.
160, espelhos • console de pa-
rode, a preços s| competidor.
Var Vol. da Pátria, 416-A.
MOVEIS Pinho da Riga - Van-
do um banquinho original •
uma mesinha almofadada linda

,28-4060 Doralice.
MARFIM e caviúna vendo dor-
mitório de casal, muito barato
e uma sal. por 195,00. Aristi-
des Lobo n.oj28.

MOVEIS usados estado novos.
Vdo. barato camas, armários,
dormitórios, salas, peças avul-
sas. V;r Pres. Vargas 2963-A.
PAU 

"MARFIM 
e caviúna"- Dori

mitório. Vende-se por preço ba-
rate para desocupar lugar. Rua
Haddcck Lobo, 181 .
SALA DE" 

'JANTAR; 
lulz Quinze

côr clara, muito bonita vende-se
barato. Rua Haddock Lobo,
370-B.

COMPRAM-SE dormitórios mo.
dernos • pecas avulsas, paga-
se_bem. Telefone 248*5311.
BÜTET - Claro bar espelhado
com 1 rn e 60 como. vendo,
Vsr à Rus Vinte dr Abril, 28 -
?04:

SALA JANTAR Caviúna est. nova
bonita tampo vidro. Vendo ur-
gente. Av. Ataulfo Paiva, 80/
401.
TAPETES PERSAS - Vendo 40
novos. Qualidade de primeira.
Preço de ocasião. Ver Praia do
Russei, 344-E. Tel.: 225-2408 -
Sr. Tino também lavo * con-
serro tapetes em geraI.
TAPETES — Aceitam-se enco-
mandas ; para confecção manual
de tapetes do diversos tipov
D. Rachel fone 256 3SD5.

ALTA FIDELIDADE ano 69
Stereo em rádio o vitrola ca-
vlúna nova garantia de fábrica
custou 1 500 vendo 550. Av.
Atlântica 3958 apto. 108. Tel.
4_7;O920.
ATENÇÃO: Philco- Solid . Staíã
23 p, último modelo na garan-
tia ou outra Philco Bl 18 23.
barato — Av. Copacabana 435,
apl. 410;
COMPRO TV p.-.ra meu uso
cubro qualquer oferta. Telefone
252.6942.'COMPRO" 

- Televisão e apare."
lhos stereofonicos pago bem,
a vista, resolvo com rapidez até
23 hs. Tel. 236-3954.
CAIXAS acústicas Áirdale com
falantes ingleses "Warfedale"
de 15", 3" e Twctter, Crosòvbf
mesma marca. Som espetacular.
Aceito oferta. Av, Copacabana.
363, apto. 902.
RÃDIÒ Grundig CotlMrtiBoy
208 5 faixas FM pega todos os
canais de TV. Vendo e um
Hallicrafters Ml20 serve para rá-
diaamador. Tel. 227-7830.
RADIÒVITROLAS -" Grande, li",
quidação, - automáticas, 3 rota-
ções e portátil, alta fidelidade.
Vendo pilha e luz urgente a
partir cie 130 mil — Av. Gomes
Freire 547 loja.
STEREO: Pouco uso 8 alto fã.
I.intr.5, sint. FM com balanço e
reverberação. Vando barato —
Av. Cnp.1c.1b. 435 apt. 410.
TELEVISÃO — Liquidamos mais
d< 100. Furvc. a partir de 150.
Av, G-m?s Freire, 176. sala 902.
até- 20 horas. P. Tiradentes.
"ELEViSÃÕ" 

23" nova 68 NCrS
350,00 imaç>em de clnsma 5 ca-
nrus. Rua Dcmingos Ferreira n°
187 sol;. 37 - 49 and. Ccp.
TELEVISÃO Admirai 23" cinema
tedos carwís vendo urgente. Rua
Pres. Carlos de Campos 137 ap.
104 Laranjeiras.

BENDIX e conematie c| garan-
tia. Iratar D. Rita - Av. Bar-
tclomsu Mitre. 637-B. Tel.: ..
247-8224';
ENCERADEIRA" lustVene, ven.
do, bom estado 75. 1 aspirador
6". Av. N. S. Copacabana 195,
ó9 andar, apto. 74.
FOGÃO Semer — Jóia, d* mo-
>a. 2 bocas « forno. Pouco uso.
Esta novo. Particular vende —
90,00 alista 237-4.502.
GRANDE liquidação de máquinas
te lavar Hoover, Brastemp, Ben-
dix, seminbvas. desde NCrJ ..
150.C0, últimos dias. R. Lean-
dro Martins, 38 esq. dos An-
dra das.
MAQUINA - Vende-se uma
Sinrjsr 206KI0 com motor, chu-
líô, prega botões etc. Rua Ge-
nerai Polidoro, 48 apt.. 303 —
226-4748.
MAQUINA LAVAR - Vendo
Bendix automál. perf. funcio-
namenlo. Urcj. 390,00. R. Frede-
rica de Albuquerque, 87- ap.
101, Higienópojis.
MAQUINA lavar Bendix automá-
tica, moderna, seminova, com
garantia p/290,00. R. São Luiz
Gonzaga, 1.028-A. S._Cristovã_o.

y.GOABLU/ V Stander máq. de
costure. prrtáMI c: motor, faro«,
maleta e est. acessórias NCr5
1-10,00 vendo est. nova Tel.:
237-9524.
VENDE-SÈ uma máquina Singer
ds 5 gavetas por NCrS 100,00.
Rua Nascimento Silva n.o 11 —
Ipanema.

Máquinas de
lavar

Consertos reformas Bendix
Brastemp, West inghouse. Não

cobramos visitas. Tel
257-7087.

DINHEIRO - Capitalistas - Co-
locamos seu capital nas melho-
res condições. Garantia de Imó-
veis. As melhores taxas. Av.
Rio Branco, n9 128 - Sala
1.416 - tel: 222-0236.
EMPRESTA-SE S, 10. 15, 20,-30

i e 50 mil com hipoteca da 20-
na sul até a Tijuca. Inf. R. Al-
cindo Guanabara, 25, gr. 1103
tol."242-5884.  _
PRECISA-SE de 5, 

"lo"c"2Ó"mi!

para hipotecas de imóveis bem
situados e grande valor. Inf.
R. Alcindo Guanabara, 25 gr
1103. tel. 242-6384.
40 MIIHÕES -"Hipoteca-
Preciso da quantia acima dou
em hipoteca imóvel na Tijuca
no valor de tratentos Vanta- I QUILATE! Cautelas, prataria
gens adequadas. Av. Alte. Bar- '
rosci^ n. 6 sj 1308. Tol. __52_3227_
60 MjLHÕES - Hipoteca - Pre-
ciso da quantia acima dou em
hipoteca imóvel em Copacaba-
na no valor de duzentos. Van-
tagens adequadas. Av. Alte.
Barroso, 6 sj 130S. Telefone
252-3227.

CAUTELAS DA CAIXA ECON.
Compro. Pago até 100% I

do penhor. Pratarias. Solução
imediata. Não perca seu tem-'

po. Atendo somente a do-1
micílio. Sr. Miranda.

Brilhantes
jóias

PAGO ATÉ 3 MILHÕES P]

Até 100% do
valor penhorado

. Cautelas da Caixa Eco-
nômica. Compro, pago à vis-
ta. Solução imediata. Cônsul-
te-me e comprove. Atendo
somente a domicílio. Telefone
251-2966 — Sr. Miranda.

Atenção
TEL. 235-5127

Brilhantes — Cauteias
Compra-se ouro velho —

Jóias usadas e pratarias. Pa-

90 melhor à vista. Rua Santa

Clara 33, sala 212, Copaca-

bana.

e jóias em geral. Melhor pre-
ço da praça no momento.
Atendo a domicílio. Pagto. ã
vista. R. cio Ouvidor, 169,
3.°, 301. Tel. 243-5233 -

Sr. Caba nas,

Brilhantes
-Jóias

Cautelas. Pratarias. Ouro.]
Jóias antigas e modernas. —!

Compro. Pago bem. Atendo a j
domicílio. Av. Rio Branco, !
n. 185, sl. 403. Edif. Marquês |
Herval : — 

__ Te]_J252-5732.

Brilhantes - Jóias |
CAUTELAS DA CAIXA

ECON.

Pratarias.

Compro, mi avaliação, até
100%. Sr. Costa, tel
243-6171. Atendo a clomicí-
lio.

APRENDA ALEMÃO CANTANDO — Já teve int-
cio o terceiro período do curso, ministrado pela
professora Hilde Sinnecjc, na Rádio Ministério da
Educação e Cultura, sempre às terças e quintas-feiras, no horário das 8h30m às 10h30m. Os alu-
nos ouvintes que quiserem participar das aulas, ao
vivo, poderão comparecer ao auditório da Rádio
Ministério da Educação e Cultura — Praça da Re-
pública, 141-A — às quartas-feiras, no horário da-s
8h30m, também.

ILUMINAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS — O'
Centro Nacional de Pesquisas Habitacionais —
Cenpha — encerrará esta semana o III Curso
de Conforto Térmico e Iuminação Natural em Edi-
ficios, que está sendo realizado em Recife.

ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA PAIS E. EDUCA-
DORES — O professor Humberto Balarihy está
realizando uma série de conferências sobre o as-
sunto no auditório do Educandário Sagrada Famí-
lia — Rua Luís Barbosa, 82. As palestras são fei-
tas às 20h30m e ainda há possibilidade de serem
feitas inscrições para as três últimas, que tratarão
dos distúrbios provocados pela conduta e proble-
mas de orientação sexual da criança. As infor-
mações são dadas pelo telefone 227-8421.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL — Começa ama-
nhã, mais um Curso de Orientação Educacional,
ministrado pelo Prof. Humberto Balariny, no Ex-
temato Atlântico — Rua Raul Pompéia, 94. As
informações podem ser obtidas das 13 às 18 ho-
ras, pelo telefone 227-8421.

CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA — A
Superintendência de Ensino de Graduação da
UFRJ — comunica que terá inicio este mês os cursos
de Identificação Odonto-Legal, Temas de Geriatria,
Evolução da Física. As¦ inscrições podem ser fei-
tas na Av. Pasteur, 250, Praia Vermelha, em qual-
quer horário.

CURSO DE ATUALIZAÇÃO — Também na Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, acham-se
abertas as inscrições para o Curso de Atualização
em Dietoterapia, que deverá ter inicio em outu-
bro e será ministrado pelo Dr. Hélio de Sousa
Luz.

TREINAMENTO PROFISSIONAL — Técnica Cl-
rúrgica é o novo curso de treinamento que o Dr.
Manuel Cláudio da Mota Maia está ministrando
na Universidade Federal do Rio de Janeiro desde
o dia 1.°. O encerramento das palestras está pre-

. visto para 17 de dezembro.

CURSO PARA MOÇAS E SENHORAS — O Clube
de Leitura da Asa anuncia os seguintes cursos pa-
ra as suas associadas: Português, Francês, Inglês,
Datilografia. Taquigrafia, Psicologia Feminina, Dc-
coração e Arte, Etiqueta e Maquilagem, Bijute-
ria. Bolsas. Tricô, Flores e Pintura em Porcelana.
As inscrições podem ser feitas na Rua Figueiredo
Magalhães. 219, sala 703, em Copacabana ou pelo
telefone 242-0860.

DIA DO FOLCLORE — Em homenagem ao Dia
do Folclore, o Boletim do Ginásio Industrial Go-
mes Freire de Andrade traz na capa objetos rc-
gionais: chapéu de vaqueiro, berimbau, tambor,
agogô, chocalho, flauta e pandeiro. Uma nova se-
ção trata de registrar as plantas que ornamentam
os jardins do ginásio.

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL — Começa
dia 8 o II Curso de Administração de Material
que é promovido pelo Grupo de Estudos da Pro-
clutiy idade Industrial da Universidade Federal
Fluminense. As aulas serão dadas no horário das
18h30m às 21h30m, no auditório do Clube de En-
genharia. As informações são prestadas pelos te-
lefones 243-5318. 242-1618 ou em Niterói, na Rua
Dr. Celestino, 74, 6.° andar.

FEIRA DE CIÊNCIAS — Nos dias 3, 4 e 5 será
realizada a II Feira de Ciências, organizada pelos
alunos e professores do Instituto Abel, na Avenida
Estácio de Sá, 29. Além das conferências e stands
de demonstração, haverá projeção de filmes cien-
tificos.

PLANEJAMENTO URBANO LOCAL — Já estão
abertas as inscrições para o curso, coordenado pe-
Io economista Sérgio Hernandes dos Reis, do Ser-
viço Federal de Habitação e Urbanismo. Informa-
ções detalhadas sobre o curso, promovido pela
Universidade Federal Fluminense, poderão ser ob-
tidas na Rua Miguel de Frias, 9 ou na Av. Ama-
ral Peixoto, 36, sala 601.

BOLSAS-DE-ESTUDO — A Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior in-
forma que a Embaixada da França receberá até
dia 20 as candidaturas para as bólsas-de-estudo
a serem concedidas no ano letivo 1970/71, nos
campos de Língua Francesa, Documentação, His-
tória, Sociologia, Geografia, Antropologia, Arqui-
tetura, Pedagogia, Psicologia. Direito, Ciências
Econômicas, Filosofia, Museologia, Teatro, Histó-
ria da Arte, Cinema, Música e Artes Plásticas. São
05 bolsas, destinadas a recém-diplomados por esco-
Ias superiores, que têm a duração de 10 meses e
oferecem as seguintes vantagens: 10 mensalidades
de 500 francos para manutenção, isenção de taxa
escolar e pagamento da passagem de volta ao Bra-
sil. Os pedidos de inscrição podem ser encaminha-
dos ao Serviço Cultural da Embaixada da França,
Av. Presidente Antônio Carlos, 58, 4.° andar.

CURSO PARA GESTANTES — Na Rua Bulhões
de Carvalho, 404, em Copacabana, está sendo rea-
lizado um curso de orientação materno-infantil
liara gestantes. As aulas são dadas duas vezes por
semana, de acordo com o interesse da aluna, e uma
taxa única de NCrS 60,00 é cobrada. O curso é di-
rigiüo pela Sra. Áurea de Barros Franco, que ilus-
tra suas palestras com filmes c slides.

TELEVISÃO «tado efe nova
pouco uso 255,00 Radiovitrola
G.E. aut. 220,00. Av. Democrá-
ticos n° 690-B oarto da Uranos.
VlfiVISÀO - Vendemos Zenith,
ABC, Semp, com garantia de
6 meses preço de fábrica,
825,00. Temos outras usadas
funcinnanH'-! r\r< 5 canais, 17

í 1°. 71, ?3 po's. a parti: de
?.<"?; ". -í Cd-c-ição. 111.

MODAS -
ROUPAS
ALFAIATARIA JATOBÁ - R. Se-
nad^r Dantas °3. E (empo da
Sr. possuir, suõ roupa seb ms-
didi. Sem sair efe casa cu es*
rntórro basta telefcnar, pronto
estaremos presente. Possuímos
equipe capacitada. Para todas e
qua'quer modatid-ade. Exija a
oresenci de ncisos técnicos pe-
ii telefone. 242-0423.
CUVET PERUCAS - As mais
lindas da praça, inteiras, chanet.
chiíio'1 e aplique. Vendas a pra-
zo e à vista c| desconto. Av,
13 de Maio, 47. sala 2 108.
CALÇAS, blusões, sapatos de
homem. Compra-se, paga-se
oem. Tel. 222-3231.
CABELO — Vendo todos os
tamanhos. Tela para peruca. Pa-
ruça chan«l, rabos inteiras. Av,
Copacabana 435 s. 303. TtUro<
na 237-6046.
PERUCAS inteira NCr$ 90,00 e
mais nada cabelos naturais fino
sc=briinento, rabos e chanéji
preço especial pars revendedo-
'e:. Av Gomes Freire, 176 s/

01. íe1. 2526942.

AGENCIA DO

JORNAL DO BRASIL na

PENHA
PARA ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
E ASSINATURAS

RUA PLÍNIO DE OLIVEIRA / 44-M
DAS 8.30 AS 17,30 HORAS
SÁBADOS: DAS 8 AS 11 HORAS

Militares
MARINHA
PROPRIETÁRIOS — Os proprietários de imóveis
abaixo relacionados devem comparecer com ur-
gència à Diretoria de Iiuendência da Marinha a
fim de regularizarem sua situação junto àquele
órgão. Informações podem ser obtidas pelo telefo-
ne 223-4501, cem o capitão-de-íragata (IM) Her-
bert Lopes da Silva: José Maria Ja Silva, Mário
Borcarino, João Martins Dourado, Fernando Nas-
ciso, Manuel da Oruz Fortes, Maria da Con-
ceição Ferreira de Matos, José Raulino da Mota,
Sebastião Custódio de Lima, José de Oliveira Lo-
pes, Elazir Pita de Oliveira, Avelino de Freitas
Morais, Armindo de Azevedo, Severino Sebastião,
Chaves, Maria Severino da Silva, Jordanis Nicolas
Almalzides, Cecília Batista da Rocha, Antenor Li-
ma de Sousa, Norma Pereira Bastos, Ivete Alves
Guilbquizer, Idalina de Oliveira, José Antônio da
Silva e Hélio Pereira dos Santos.

COMANDANTKS — O capitáo-de-fragata Munir
Nagib Hanna Alzuguir assumiu o cargo de co-
mandante do submarino Bahia e o eapitáo-de-cor-
', eta Antônio Conde Montes, o cargo de coman-
danle do dique flutuante Ceará. No dia 4, às 14
horas, o capitão-de-mar-e-guerra Osvaldo Cama-
ra de Aquino e Castro assumirá o Comando da
Força de Contratorpedeircs.

PRODUÇÃO — O Clube Naval, em convênio com
o Ministério de Educação e Cultura, Informa es-
tarem abertas as matrículas para o Curso de Pia-
nejamento e Programação da Produção, » Inlclar-sc
cm 18 de setembro. Matrículas para sócloi « não
sócios.
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Granjas
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NOTÍCIAS AVÍCOLAS

Nesta semana será assinado contrato entre
as Rações Granjeiro e a corporação norte-ameri-
cana Central Soya que resultará, na ampliação e
modernização da conceituada fábrica nacional de
rações paira aves. As Rações Granjeiro têm uma
tradição de qualidade que vem. 6endo mantida há
cerca de 20 anos. A Central Soya comanda, nos
Estados Unidos, a maior produção de frangos de
corte, dentro do sistema de integração, mantendo,
sob contrato, mais de 100 milhões de aves em cri-
ação. O controle diário de todos os dados econô-
micos e técnicos da totalidade das granjas inte-
gradas, através de um moderno centro de compu-
tação eletrônica, é considerado como um dos pon-
tos altos da organização.

. Outra importante companhia norte-ameri-
cana que já está pronta para vir para o Brasil é a
Allied Feeds. A concorrência neste setor está fi-
cando cada vez mais dura e com isto quem se be-
neficiam são os criadores que hoje já têm ã sua
disposição rações das marcas mais famosas do
mundo.

• O Sr. Pelayo Vidal Martins que, segundo
anunciamos na semana passada, era candidato
único à presidência da Associação Carioca de Avi-
cultura, desistiu da sua candidatura em favor do
agrônomo Camerino Duarte de Oliveira. O Sr.
Camerino acumulará as funções de presidente da
ACA com as de presidente da Cooperativa dos
Avicultores de Jacarepagua.

• São impressionantes os resultados consegui-
dos pela companhia Kentucky Fried Chicken, nos
Estados Unidos. Esta companhia, íundada há
apenas 10 anos exclusivamente para vender fran-
gos fritos — com variados acompanhamentos —
prontos para comer, já tem 2 mil pontos de ven-
da e somente no ano passado inaugurou 350 no-
vas lojas. O balanço da companhia mostra que as
vendas em 1968 atingiram a 180 milhões de quilos
de frangos fritos, num valor total de 400 milhões
de dólares. A KFC está agora voltando suas vis-
tas para o mercado internacional e a América do
Sul é uma das regiões escolhidas dentro do plano
de expansão-

• Está crescendo, na Guanabara, o número de
granjeiros adeptos do sistema de criação de pin-

. los totalmente sem aquecimento, mesmo nesta
época de relativo frio. Não há dúvida de que os
pintos criados sem calor tornam-se muito mais
resistentes às futuras doenças respiratórias. O
exagero, entretanto, é condenável, pois pode au-
mentar a mortalidade conseqüente da congestão
pulmonar e da não absorção da gema. O correto
é fornecer algum calor aos pintos durante, no mi-
nimo, os três ou cinco primeiros dias de criação.

• O IBEC — International Basic Eeonomy
Ccrporatiou — firma do Sr. Nelson RockeíellíM'
anuncia que, no ano passado, bateu o seu recorde
de vendas: 230 milhões de dólares. Os analistas
acreditam que uma das firmas associadas quemais colaborou para este aumento das vendas foi
a Arbcr Acres, companhia avicola que opera no
Brasil também com sucesso.

Embora tenha crescido em todo o mundo o
interesse pela criação de frangos de corte, de um
dia até a data do abate, em gaiolas de arame, o
sistema ainda apresenta alguns problemas que até
hoje estão sem solução. Entre eles destaca-se a
formação de bolhas no peito — que desvalorizam
a carcaça — a que estão sujeitos, em larga escala
os frangos engaiolados.

As melhores poedeiras modernas são gene-ticamente capazes de produzir grande número de
ovos de primeira qualidade, com um custo mini-
mo de ração e baixo nível de mortalidade. Entre-
tanto, na prátea, raramente são obtidos os resul-
tados anunciados pelos produtores dessas aves
melhoradas. Motivo: deficiências de manejo por
parte do avicultor.

Um dos melhores e mais econômicos desin-
íetantes para pisos cimentados de galpões avico-
Ias é a soda cáustica usada na concentração de
5 por cento. Nesta concentração, entretanto, a so-
da é muito perigosa e os tratadores devem traba-
Hmr protegidos com óculos, luvas e botas, de bor-
racha. ^

MÉRITO — Os Srs. Senador José Ermírio de
Morais, no setor da lavoura; Lamartine Mendes,
na pecuária; Gervásio Todaschi Inoue, em divul-
gação; Kurfc Repsold, em ação social e Jaime de
Almeida Lins, em ciência, foram apontados, pelnConselho do Mérito Agrícola, como as personalida-des que mais se destacaram nesses cinco setores
da Agricultura, no corrente ano. O Conselho foi
criado pela Confederação Nacional da Agricultura
e reconhecido pela Presidência da República, em1060 e dele fazem parte representantes das seguiu-tes entidades: Confederação Nacional da Agricul-
tura, Sociedade Nacional da Agricultura, Ministé-
rio da Agricultura, Associação Brasileira de De-senvolvlmento Agrário, Sociedade Brasileira deMedicina Veterinária e Associação Brasileira de
Química.

INFORMAÇÃO — Será em Brasília, na primeiraquinzena de maio de 1970, o I Congresso Brasilei-
ro de Informação Rural, promovido pela ABIR —
Associação Brasileira de Informação Rural — ccom o patrocínio do Ministério da Agricultura. Adecisão foi tomada em face de parecer exarado
pelo grupo de trabalho no processo que trata doassunto, no âmbito daquela Ministério.

FERTILIZAÇÃO — Segundo estudo da USAID, éevidente que o futuro aumento da produção agri-
cola brasileira será conseguido com uma combina-
ção entre o maior uso de fertilizantes e a expan-
são da área cultivada. Mesmo assim — diz o rela-
tório da USAID — a eficiência de qualquer umadas alternativas dependerá grandemente da rapi-dez com que sejam reduzidas ou eliminadas asrestrições ao uso de fertilizantes.

ATENÇÃO - TELEFONES - Só
rocobo depois d. Instalados •
transferidos. Cedo a bancoi, co-
márcio, indústrias s escritórios.
Sr. Guaranis. Tal. 222.5522.

Cautelas de jóias
e mercadorias
Compro da Caixa Econômi-

ca pago o máximo, em ouro
velho, jóias antigas ou mo-
dernas a platina e pratas, bri-
lhantes. Av. 13 de Maio, 47,
sala 610. Tel. 222-0348 - Ed.
Itu.

De 3 a 50
Milhões

Colocamos sou capitas sob
garantia de imóvel. A maior
rentabilidade e segurança. —

Av. Alie. Barroso n. 6, SÍ1308
— Tel. 232-8897.

TELEFONES
AO COMPRAR, vander ou tro-
car seu tel. de qualquer linha
em todos os bairros do Centro
Zul • Norte com segurança e
rapídexf pagamento no alo, —
procure os nossos escritórios,
Com a nossa longa pratica lhe
daremos a solução mais ade*
quada e lucrativa. Dr. Gcor-
ga - 222-3267. Praça Floriano
n. 55, 9.° andar, grupo 901
— Cinelãndia. Hor. com. de
segunda a sexta-feira.
AO COMPRAR, vondar nu Iro-
car telefone, faça-o c|seguran-
.* » dentro da lei, usando noi-
to fervido d* agenciamento —
Or. Amaral. 35-5494. diirli-
mente.

A COMPRA, venda ou trota do
seu telefone, poderá ser rei*
ta^ facilmente por nosso inter-
médio — Temos para negócio
imediato: 22, 32, 42, 52, 31
30, 61, 29, 49, 27, 47, 26, 46
35, 37, 57, 56, 28, 48, 34, 54
38, 68, 23 a 43; trans. da acòr-
do com o Dec. Est. n. 682 ds
23-9-66 obedecendo todas as
normas da CTB, com a prosen-
_a dos interessados. D. Hildeti.
Tol. 228-0721.

ATENÇÃO - Tels.-de Iodas x
linhas. Compro, vendo e iroco.
pagamento imediato, na transf
assinai. Sr. Wilson 226-2616.

ATENÇÃO - Telefone. compTa-
mos vendemos e trocamos todas
as linhas da G.B. Só rec. depois
de está em seu, nome 252-9532

ATENÇÃO - Vondo tel; 54 a
26 - Transf. imediata da acôr-
do c| a lei. Compro 22 - 32 —
42 - 52 - 38 - 58 - 25 - 45- 36 - 56 - 37 - 57 - 26 -
46 - 27 - 47 - 29 - 49 - 30
e oulros, pago i vista os ma.
Ihores preços. Contador Viana.
Tal. 254-4987 - 256-7178.

ATENÇÃO - Vendo 36. Urgen-
to o compro —22 — 42 — 5?
32 - 31 - 23 - 43 - 26 -46
28 - 48 - 30 - 34 - 54 -
36 - 57 - 37 - 47. Tralar
222-2584.
ATENÇÃO — Compro telefono)
36 - 37 - 56 - 57 - Pago
lio|o em dinheiro. NCrS 2 000.
Tratar paio tal. 242-4295,
ATENÇÃO - Compro 

'25 
- 26

- 52 - 56 - 23 - 47 a vendo
30 em Bonsucesso de acordo
c/ Doe. 682. Pago no ato am
espécie. Lúcia 2570416,
ATENÇÃO — Compro urgente
linha 29 x 49. Tratar telefona
246-1772 D. Maria,
ANTES de comprar ou vender
seu telefono verifique os nos-
sos preços: 36, 37, 56, 27, 47,
25, 45, 26, 46, 32, 42, 52, 23,
43, 28, 48, 34, 54, 29, 49,
38 58, 30, 31, tal. 246-1772
Sr. Castro ou Dona Maria.
ATENÇÃO - Vendo tels. linha
36 na Sta. Clara 2 400 a com.
pro 25 ou 23 ou 43 pago a
vista am dinheir. tal. 243-9890.
ATENÇÃO - COMPRO - VEN-
DO - TROCO - TELEFONES:
36, 37, 57, 56, 35 - 25, 45 -
27, 47 - 26, 46 - 31, 22, 32,
42, 52 - 23, 43 - 2B, 48, 34,
54 - 38, 58 - 61 - 30 -
29, 49 E TELEFONES DESLIGA.
DOS EM TRANSFWENCIA -
Tenho para negociar hoie a
com todas as facilidades, as
linhas acima, pelos melhoras
preços da GB, cbedocendo .is
exigências da CTB e do Dec.
Estadual 682 da 28-9-66. CON.
TADOR ROLANDO - Rog, CRC
14.158. Rua Barata Ribeiro, 96
_____________ - 256-9395.

TELEFONE 30 - Preciso. Favor
tal, para 37-2922 «JliyfJB.

TELEFONE - Compro 25 - 45
- 29-9 - 29-8 à vista. Ho|c
ainda. 2.500, tratar lei. 235-5151.
Nancy. .
VENDE-SE um~êW^ís—õstã53Õ'
25. Trotar a Rua Condo do 8on-
fim, 22-D.

Telefone
Pírlicular vende linha

235
Tratar pelo lei.: 235-4058

ESTANTiE livro carleira es.llo TERRAPLANAGEM - Vendo
clássico modoira, preta. Rua 5
de Ju!'ho ló2, com po-r.lo_ro
Valdemar — Ccpacabana.

23-43-32-42
52-30-25-27

^26-57-34-58

29-35-29/9
Compro — Vendo e Iroco

tis estações acima. Sr. Gentil
256-9395 e 237-5954.

MAQUINAS do \_screver Un-
derwocd e Rolai (5| modelo»
antigos. Vendo-se desocupar lu-
gar, NCrí 100,00 - Av. 13 do
Maio. 47, sala 2211
MOVEIS de escritório para de-
secupar. Vande-se. Rua I.° do
Março, 7 — Tralar com o on-
carregado das 8/12 horas.
MAQUINAS p> contabilidade, -
Faturamento, estoque, f. pagto,-• compramos, e vendemos, ga-
rantla um uno, confeção de for*
mularios, assistência técnica gra*
tuitn. Consulta sem compromisso.
Tal. 222-7364 a 252-6916.
MAQUINA do ascravar, portátil
120,00 perfeito astado Rua da
Assembléia 92 s 601. Telefona
232.6398 Dr. Monteiro.

cavadeiras 22-B 3/4, Tratoros
D-4, D-7 3T « série E, D-82U,
Meto nivelado», tratores Agrl-
colas Deutz, Rolo Pé de Carne!-
ro, Rolo Vibratório liso, Rclo
Ccmpactador 13 rodas, Máqul-
nas de_ solda elétrica a óleo,
CaminhÕea Dasculantej, mato-
rlal rodanto para D-8 (novo)
Mofo Scraper DW-10, Pá Cor-
regadelm Allis-Chalmers, o ou-
Ires materiais. Ver Rua Belém
170, klm, 30 da Av. Brasil.

FIANÇAS

ATENÇÃO - Vendo hoie tale-
fones 25, instalado na Av. Rui
Barbosa, .7 no Leblon e 30 em
Bonsucesso. Contador Rolando
- 256-9395 o 237-5954.
ATENÇÃO - Compro - Vendo
— Troco telefones. Realizo hoje,
entre as partes interessadas na
C.T.B., pelas melhores preços
da GB e de acordo com a lei,
estações: 27, 47 — 26 46 —
32, 22, 42, 52 - 35, 

'36, 
37,

56 - 25, 45 - 23, 43 - 31 -
28. 48, 34, 54 - 38, 58 - 61
a 30. Sra. WANDA - 237-5954
a 235-3021.

ATENÇÃO - Tel. compro, ven-
do, troco, todas as linhas rnes-
mo desligado cu transferencia
deu e exijo referencia sem in-
ter. tel. 243-8045.

ALUGAR fi o seu problema? In-
dicamos fiadores d vários imo-
vols a otimai refs. bancarias,
credenciados a resolver s| pro-
b'em.1 om qualquor imobiliária
ou banco — Assembléia 45 sa*
Ia 902.
ALUGUEIS? Fiadores idôneos,
irrecusáveis e com ótimas .refe-
rências? So na Ma!. Floriano,
159 sala 303 2.° andar.
ABC — Fianças ~ Fornece fia-
dores proprie tari-os _ cftvmer-
ciántes, garantia absolula, Não
cobro nada adiantado. Rua Bue-
nos Aires, 140 sala 603.
FIANÇAS — Para aluguais, corr-
pra de carros cu empréstimos —
soluções rápidas — nada co-
bramos adiantado — R. Evaris-
toda Veiqa — 41 — grupo 60?
- das 9112 c 16118.

MAQUINAS DE CONTABILIDA-
DE Audit. Olivetti, Naliclonal 31
30 o 3 000, Bourroughs F-6 200
c F-l 500, Ruf 7/35 e Inlro
27, Remington. Um ano de ga-
rontia c/programoção e fichas.
Oficina especializada. 222-3793,
Compramos e financiamos até
24 meses.

MAQUINAS - Somar, calcular,
escrever, mlmeôgrafos p| pro-
fessôras novos * usados. Ven-
demos e compramos. Telefones:
242-5273 e 252-6916.
MAQUINAS de escrever a so.
mar diversa1; marcas a partir de
100,00 - Av. Rio Branco. 9 s'
305.
MÁQUINAS da calcular para
multiplicação, divisão, novas,
pequenas. NCrS 25,00 mensais,
leo Importação. R. Rodrigo Sil-
va, 42, 4,° - 252-8489. ,
OCASIÃO — Máquina Olivetti
Audit 1513 Ainda na garantia
de 22750 por 15 000, c/ 8 000
entrada Tratar Rosário, 113, s/
507, 2a feira 9 às 12 hs.

DIVERSOS
COFRE - :Vendo"nôvo ;»lt;-.1.20
bom preço. Praça das Nações n.o
142 sobrado.
COFRES comerciais e de apar-
lamento. Preço de fábrica -
Rua General Caldwell, 217 _
Tel. 252-3512.
MAQUINA registradora Nalio-
nal, vendo, pouco uso, mòder-
na, funcionando impecável Ver
a Rua do Rosário, 148, 1° das
7 ás 19,30 horas.
VENDE-SE I motor 1/2 H. P^
completo P. B. Frigorífico o 1
maquina de fazer café Excel-
sior, juntou cu separados. Rua
da Paraná em frente ao n.o
1148.
VENDE-SE - Uma sa~la~ tipo chi-
tradora National e uma balança
Dayton em estado de novas —
Preço barato a combinar. Tol.
226-1786 - Delma.
VENDO registradora Nalional
e balança FMízcla em ólimo es-
tado. Tratar R. Mouro Brito n.°
236. Tel. 228-0455. Pedro.

TÍTULOS -
SOCIEDADES
AMERICA -
oroorietário

Vendo titulo sócio
- Tel. 226-6747.

COMPRO urgente linhas 26 x
46 - 27 x 47 e vondo 32 42
tel. 245-1772. D. Maria.
CETEL — Compro e vendo qual-
quer linha. Negocio rápido e
vendo mesa telefônica serve
qualquer linha — Tel. 243-9890.
COMPRO um tel. da linha 26
cu 4ó tratar das 8 horas em
diante dia e noite pelo telefone
252-9106:
COMPRO telefones; 27'. ou ; _]
57, 48, 28, 37, pago na hora.
Tal. 54-4987-. Elza 256-7178.
DESLIGADOS - Compra-se _M«i
Monos desligados em transfo-
renda. Pagamento à vista
1 800. Sr. Mello. Tel. 242-5952.
LINHA - 29 ou 49 - Com-
pro urgente. Pago à vista em
dinheiro o maior pr-:ço. Tratar
pelo;, telefone 246-5468.
PASSÀ^SÉlõiefoTie 35 (Copaca"
bana) plano expansão ser insta-
lado breve. NCrS 1 500,00. Te-
lefcnar 257-41 BO.
TELEFONE «- Vendo 235-0556
quitado.
TELEFONE residencial c| exton-
são linha 37 vende-se. Trator cl
Terasa teI. 236-1979 na Clinica.
TELEFONE 43 - Transfiro hoie
para seu neme documentação,
tudo em ordem e favor não li-
gar inter. tel. 243-8045.
TELEFONE - 28, 48, 34 ou 54- compro urgente, pago a visla
em dinheiro o ma ter preço.
Tratar pelo tel. 246-5468.
TELEFONE compro 28 - 48 -
NCrS 2 000,00 - sem interino-
diário, Dr. Ari 232-2059 sala
manhã.
TELEFONE - Compro urqenTc
um de Copacabana ou de q.
outra linha, mesmo desligado.
Serve também do P. Expansão.
255-7714.

ATENÇÃO - Titulo'Motel Clu-
be M. Gerais — vendo nôvo —
apenas 270 sem mais despesas
cu -problemas — urgente •_ . .
246-7771.
AGENCIA empregos admite só-
cio ou vende — Totalmente re-
guiar izada. Av. Pres. Vargas,
542 | J_507.
CÕÚNTRY CLUB DO RIO DE
IANEIRO - Vendo 1 titulo Sr.
terge — das 15 às 17 horas. —
rei.: 228-3702.
SÓCIO p1 p:sto e garagem —
c:m 30 mil cruzeiros neves. Oti-
me oportunidade. Inf. Rua Lu-
cidio Laro 91 s! 405. Meiei.
Tal. 249-C241.

MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO
A MÁRMORES e granitos Srs".'
constr. ou particul. verif. nos-
sos preços banca pia ou banca
lava tor. Solei r. peil. em, 48h.
medidas e orç. s/ compr. en-
tregam. na obra. 245-7656 case.
CIMENTO - Iraiá 6,6ÔT~Pa7ãís5
e Mauá. Tijolos 3 Rios 100,00
ótima qual. Pedra, areia, etc.
pj obra. 234-7990, Sylvio.
ESCADA CARACOL - Usada, da
ferro. Compra-se, Telefonar para
223.0281. Sr. José.

Cimento
Poslo na obra 6,50.

fone 242-784 I .
Tclc-

TOURINS CLUEE - Vendo ur-
oente titulo soei-: proorletario
tal; 252-2899 CRECI 400. An-
tcrnlo.

TERRAPLENAGEM

TÍTULOS DE CLUBES - Vando
R. J. Country Clubo — Compro
Jocitey, late Clube e outros —
Tel. 222-2491. Ary Brum.
TÍTULOS DE CLUBES - Vondo
lato — Caiçaras — Panorama — |
Palace — Compro do Jóquei — jFluminense e cadeiras do Ma*
racánã — Av. Rio Branco n. .
108 - sala 1 203 - Tel.
252-5142 - L. Guerra:
VENDO - Jóquei. S. Libanês.
Hípica, Tijuca. Hcsp. Silvestre.
Bctfogo — Regata Guanabara.
Costa Brava' Floresta. Outrzs.
Compro — Cad. Macaranã setor.
Ca;caras. Av. Rio Bco. 156 s!
2925 tel 232-8215 Juanita.

CATERPILAR D-7E - Vendo 3
em ólimo estado, comando a
crbo. Rua Belém 170 klm. 30
da Av. Brasil. '

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

DIVERSOS
A EMPRESA BRASIt .x.tuta:
Reformas, pinturas em geral de
prédios, easat, aptos,, s.rvlço)
hidráulicos • «Ut. fraco m6.
uleo, orç. k[ compromisso —
San. Dantas 117 i| 1410 - Fo.
ne: 242-5634.
ALÓ — Pinturas, sinteco, dede-
tização, vulcapiso, en.ceramento,
raspagem, carpinteiro, bombeiro
vidracclro, et:. Av. 13 Maio
47, .1 1406. T. 222-6459.
A. DETETIVE FERNANDES. In-
veítigações altamente conflden*
ciais. Ruai Bento Lisboa n.° 101
402. Tal. 245-3141. Calote.
BELO HORIZONTE IMOVEIS
põe ao dispor do público s| De-
parlamento Jurídico para quais*
quer fins. a denlro da melhor
técnica e precisão. Experimente
- Av. Rio Branco 185 — Gr.
1704 - Tel. 242-3482 - CRECI
1753.
CONTADOR - Prol. c| quinzí
anos de Drá*:ca. ecalta escritas
-cie firmas de médio e p-oq. por*
le. Geraldo 228-045B.
DETETIVE .particular informação
comercial e confidencia.!. Telef.:
222-6459. SILVA.

Cofre Vila Nova
de Gaia

Retifica de Torno, alemã
Esmeril de Mão, alemão Piro-
meiro 1200.° completo.

Mtendem-se barato. Demoli-
ção prédio. Rua Gal. Pedra,
177 (Prx. Marquês Pombúl).

Preços de
fábrica

Amas5acleira de pao
Balanças 6 a 20 kgs.

Balcíros
Batedeiras de ovos

Cilindros pj padaria
Cofres comerciais

Cortadores ele frios
Divisoras de massas

Estufas p| pastéis
Ferragens p! forno
Fogões comerciais
Fornos p! pizzas
Fornos contínuos

Fritadores de pastéis
Moinhos p! café

Moinhos pj farinha de rosca
Refresqueiras elétricas
Sanduicheiras elétricas
Ventiladores de teio

HAMILTON MELO
Rua Gen. Caldwell, 217

Tel.* 252-3512

FIRMA idônea com todos do-
cumentos necessários, solicita p|
praça de Paraíba representa-
ções gerais. Escreva p! Caixa
Postal, 9. Organtol - Campina
Grande — Paraíba.
LUsYrADOR PROFISSIONAL a
domicilio, móveis, pianos, arma-
ções, etc. - Trabalhos perfeitos- E'i£^9l_-3_344:_Cetel_J06.
MANICURE" E PEDICÜRE Í""dõ7
miei lio. Tol. 37-2589 Carmem.
Ensina-se manicure'; pedicure e
1_.a_S____Jc ¦_ 37 2589 - Carmem.
PINTURAS - Rafjrmas aptos.!
caras, calçadas e fachadas. Pa*
«mfit- facilitado. Tet
7-1-7145.
PINTUSA DECOSAIWA - Ser-•'.c- esoi:!-'ÍZ(-:do, lindo mo«-
l-uári-. Ne-? 2,50m2. Teh.¦37-0055 

e 235-3555. Decorador
G m.r. .
RECADOS TELEFC<NÍCOr~ãtín:
He*se comerciais e particulares.
Zôlo e seriedade — México, 70
• 1 103 - 242.3355.

*^-_mmm_m___¦_¦mm—mm*—— mwmmmmê

v EXTRAVIO DE DUPLICATAS
FAET — Falar, de Aparelhos Elélro-Tórmicos S.A., para os devidos fins, do-

clara lor-se extraviado as duplicatas conslanlos cia relação abaixo:
N.» do Ordem Data da emissão

1/7093 - B 26/8/69
1 7107 - -26/8/69
1 710P - .-¦'• ; 26/8/69
1/71CO- B. 28/8/69
1/7111 - 28/8/69
1/7118 — 28/8/69
1/7119 - 28/8/69
1 7121 - 28/8/69
1/7130 - 28/8/69
1 7133 - 28/8/69
1/7146 - C 29/8Í69 .
1/7165 - 29/8/69

Gralifica-se a quem informar o paradeiro dos documentos.
Guanabara, 2/setembro/69

A GERÊNCIA FINANCEIRA

 <p

Super Synteko
NCr$ 4,50 m2
Aplicamos c| A camadas, 5

anos de garantia. Desconto pj
serviços acima de 40 m, Inf-
cio imediato. R. Senador Dan-
tas n. 117Í1717. Tel. 252-7241
Dede tização grátis.

•SUPER SYNTEKO-
COHIICIO t KM-m-tAÇOlS

SAKI» CUIA UDA.

257-8583-256-8175
KASMG.H! - AtA CflA

PORTAS PAUA BOXES
CORIINAS JAPONtí

KISIANAS • OEOr' __,M

•ANTA CIAIA, III ¦ SAIA JU

Pinturas
e reformas

Casa, aps., condomínios.
Serviços especializados em
reformas cm geral. Facilita-
se pagamento. Rua Sanla Cia-
ra, 115, si 312. Tel. ...
57-8583.

Matrizes para linotipo
Vendem-se fontes completas e incorr,

| pletas.
Ver e tratar" na Av. Rio Branco n.° 1.10.

1.° andar, com Sr. Gilberto. (P

Super -synteko
Dedetização

Tel. 237-6717
Inicio imediato — 5 anos

de garantia — 4 camadas —
raspogem pj cera. Sapha Car-
neiro Com. Rep. Ltda. Rua
Sla. Clara 33 gp. 811.

Super Synteko
NCr$ 4,50 m2

Telefone 52-0316

Aplicamos c| A camadas, 5
ònos de garantia. Acima de
AO m2. Vazio, especial pre-
ço, orç. grátis. Praça Floria--
io. 19, sala 66, Cinelãndia.

EMPREGOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS

AMAS
ARRUMADEIRAS -
COPEIRAS

INVENTOS
E PATENTES

Instalado Pç.
por NCrS

TELEFONE 32 -
Tiradentes transf
2 500. Tratar 52-6725 

'Marina.d

- fadjllo.
TELEFONE - Não é mais pro-
b'ema. Antes ds vender, com-
prar, permular seu apare'ho.
faça uma consulta sem compro-
irisío. Promovo transações rapi-
d:H mediante pagamento em d;-
nheiro cl .transferencia de ne-
me, endereço de a-cordo cem as
norm_a de CTB. Vend-, 30, <"
« - Compro 43, 37, 47, 27.
32, 42, 52, 45, 34 e manivela

- Referencia* ideneas. Sr. Ma-
chado. Miguel Couto, 27-A _|
602. Tèl; 52-3321.
TELEFONE - Transfiro o meu
linha 27 p] melhor eferta a
vis|a_. 2?5-6333i_
TELFfONE"- Linha 252.'"NCrS
3 000,00. Aceita-se oferta. -
Tratar te!..222-6784 das 9 às 11
horas. _
TELEFONES - Compro^ vendo,
troco todas linhas da GB pu-
los melhores preços. Bruno tel.
237-4027. Di» e noile.

Telefones
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52,
54, 56, 57, 58, 61. Vendo f
compro Iodas estas linhas pe-
los melhores preços. — Con-
suite PAULO ROBERTO. Rua
da Conceição, 105, 17.° an-
dar. sala, 1 707. Tel. 223-2200.

Marca para
confecções

Vendo registrada CONFEC-

ÇÕES UNIVERSAL- pela me-
lhor oferta — Mário Costa —

Treze de Maio, 47 — sala

| 307 - Tel. 242-5283.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
FARMAÇI.A -: 

" 
Vende-se arniT

çces armários e licença. Fcne:
243-1186_. • _ _____
LÂMPADAS vapor de._. lodo 'í—
Para iluminação de vitrines —
leias - clubes —_ galerias —
indústrias. Informações e ven-
das lojas Elétricas Rua Buenos
Aires. 159. Tel. 243-2311.
SENHORES capitalistas - AcoÜ
t.imos participação direta ou in-
direta na compra e venda de
automóveis. Informações com o
Sr. Viana 256-0738 horário co-
morcial e a noite 225-9267.

ENSINO
E ARTES

Super Synteko
Dedetização grátis

Vitrificadora
MARCO;PISO LTDA.

Aplicadores Autorizados

FACILITAMOS

Tel. 232-6111

Super Synteko
PINTURAS

Raspa-se p| cera, vulcapi-
so. cortinas, facilito preço
mínimo, dou referênc. ddts.
Assembléia n. 34, s| 504 —

Tels. 231-3103, 236-5225, ...'256-4156. 
Reformas em ge-

rais, Srs. Mário ou Vitorio. *

Animais e
Âgrcultura
ANÍMAIS - AVES

AGENCIA NOVAK - 37-5533 e
35-0735 — Domésticas efetivas e
diaristas, idôneas. Av. Copacnba-
na, 610, sjloja 205. Faxineiros.
ARRUMADEIRA - COPEÍRÍf.
Procisa-se, para casa de trata-
mento com prática do serviço.
Paga-se bem. Dormir no emprê-
go. Exige.se roferôncias ou do-
cumentação. Tratar na" Avenida
Maracanã, T322 — próximo à
Rua Uruguai.

AH! AGENCIAS! Só de D. Mar-
lha 256 3346 - Copeiras,' cozi-
nheiras e babás, caprichosamen.
te escolhidas com does. e boas
referências.
BABA7
d

Paga-se bem a maior
. 18 anos p| 2 crianças do

3 e 5. anos. Exige-se referen-
cias mínima de 1 ano de casa.
Tratar com Dona Elizabeth -
Rua Prudente de Morais 1244
apt. 401. Ipanema. Telefone
247-634'! 
BABA"e I COZINHEIRA;- Pre-
ciso c/boa aparência, does. c
refs. de ano. Ord. 3 00.
235-1024. Av. Copacabana, I 085
ap. 604.

PASTOR ALEMÃO - Vendo ei
6_ mes(!s;_ Tel. 22Ó-6747.
VENDO Pastores alemães com
dois meses. Tratar Av. Atlântica,
2150, apto. 401.
VENDO filhotes pequineses. R.
General Silveira Sobrinho, 115
Vila da Penha
VENDO barato, bonito casal cão
policial 3 meses. Rua do Resen-
de 192-A. Tel. 232-5359.

COPEIRA - Precisa-se com ro-
ferências à Av. Borges de Me-
deiros, 3483 ap. 301 - tel
246-8640.

COPEIRA - Procisa-se copeira
arrumadeira de boa aparência e
que sirva à francesa. Paga-se
qualquer salário. Exigem-se re-
ferências. R. Raimundo Correia,
47.10.» and.

COLÉGIOS -
CURSOS -
PROFESSORES

XÂO - ACORDEÃO - TEO-
í MA E SOLFEJO - Profa. ensi-

0_i na em poucas aulas. R. Wasiv
| ington Luiz, 24 apo. 1003 —

Tcls. 222-8503 e 252-0660.

VITRINES
livo cbras
Ver na R.
reira 9-A

- Vende-se por tno-
a preco de oferta.
Dr. Miguel V, Fer-

•~ Ramos,
VENDEM-SE 4 .cadeiras!de bar-
beiro, urgento E: tr. Int. Maga-

,Lr'___.tJ._____.____. ___Uí__i__ __•_ '
VENDE-SE instalações, pratelei*
ras o balcões envidraçados,
Serve para armarinho e confoc-
ções. Vor Praça II n. 468. In-
formajões 243-3661.
VENDE-SE uma instalação de
restaurante maquina de lavar
pratos, registradoras, balcões
frigoríficos, batedeiras, refres-
queiras, fornos cofres etc. Rua
Siqueira Campos n. 57, telefo-
ne 237-9444.

AULAS DE MATEMÁTICA por
Prof. do Estado (faz questão de
salientar), vale a pena saber
mais detalhes — 225-0746.
AUTO ESCOLA MLANTICA---
Aprenda dirigir Volks s| matri-
cuia. Aulas dia, noite c domirí-
qcs. Ap. domicílio. Av. Copac,
435 _ 913. Tel. 235-7128.
ART|GO 99 __. Curso Squema.
Ginásio — Clássico — Científi-
co (em 6 meses) manhã — Tar-
de — Noite. Início de novas
turmas cm 8-9-69. Apostilas gra-
tuitas. Garantimos o êxito dos
nossos alunos — Professores es-
pecializados (sala cj ar condi-
cionado) Rua Álvaro Alvim, 21,
13.o Ceniro. lei. 222-3917 ou
R. Haddock Lobo, 2001406, T!ju-
Si;
AULAS de Matemática • Qui-
míca, dou em casa do aluno.
Sérgio - Tel. 226-9912,
AULAS DE INGLÊS - Particular
— Estudante americana ensina.
Chamar Anita — 227-1636.
ÃLÜNÕS SEM MEDIA - VrõfãT
formada pelo Inst. de Educação
recupera - Informações tel.
2ÕO-7907 das 17 às 19 horas.
Poslo 4.

iAQUíNAS
E MATERIAIS

MÁQUINAS
INDUSTRIAIS
AMASSADEIRA - Vende-se -
Viennara e Record. Facilita.se
Sua General Caldwell, 217 -
lei. 252-3512.
CORTADORES deyfrios manuais
e elétricos, usaaos, por bem
preço. Facilite-se. Tralar à Rua
General Caldwell n.° 217

Braz

ATENÇÃO/ Compro, vendo •
troco linhas 22 — 23 — 2S -
2* - 27 28 - 29 - 30 -
31 - 32 34 - 36 - 37 -
38 - 42 43 - 45 - 46 -
47 - 48 49 - 52 - 54 -
56 - 57 - 58 . 61 - Sr. Paulo
236-4164.
ATENÇÃO — Telefones, compro
vendo e faço troca. Pago em
dinheiro os melhores preços da
praça por qualquer linha da GB.
Negócio ripido e de acordo
com a lei. Sr. Santos 258-1109.
ATENÇÃO - Vendo telefone d.
linha 25 — Instalado na Av.
Rui Barbosa. Motivo mudançi.
Urgente. Sr. Santos. Telefone
58-1105.

FORNO CONFEITEIRO elétrico,
de 6 câmaras, marca PENSOPT!
modelo F - Tipo C. Leilão ho-
ie, a Av. Henrique Valadares,
41-C - Informações 231-0228 e
231-2998. Leiloeiro FWULO BRiA-
ME.
MAQUINÃÍT^~VÍído'~Sin"gír p?sapate-Iro, üxadeira c/ asp, de
po, uma vitrina c vários. Tudo
bem e barato. Ver Av
daPina 638.
MAQUINAS INDUSTRIAIS -
Vendsm-s-e usadas uma gaza-
deira fio de algodão com 50
tambores, funcionando com ins-
ta!açÕo Gazbraz per NCrS
12 000,00 faciiitando-se 50%' -
Ver a Rua General Almerio de
Moura, 200 - São Cristóvão -
2287591.
MAQUINA-fM&r^r-pnssi
oficio avantajado de cilindro,
prelo com tinteiro autemativo,
vende.-,» p! molhar oferta a vis-
ta. Rua das Camélias 35 — V.
Valnueire. Rena t o.
MAQUINAS solda elétrica, l|.
quidação até dia 7 — Desc.
40% — 5 anos garantia, desde
100,00. R. José de Queirós, 195
Bento Ribeiro.
MOTOR GE7, 5 HPTlõmTeírãi
e polia, nôvo. Talha manual de
3 T. bomba de 3" a gasolina,
e motor MWM nôvo, de 13 HP.
Preço: baixos. Tel.: 228-8118!
Salvador Gonçalves.
MAQUINA solda elétrica, 300,
400, 600 ampr. trabalha 24 dirt.
3 anos garantia. 150,00, fábrica.
R Gervásio Ferreira, 7, IAPC— Irajâ próx. Av. Brasil, 17 778.
MAQUINA Overlok, 3 linhas,
maquina Raquel n.o 24, etc.
Ver à Rua Miauet Anaelo, 214

PICADORES de carne usado,
por bom preço. Facilita-te —
Iratar R. General Caldwell n.o
217.

TEODOLJJO - Vend.-s. . proÇode ocasião aparelho novo paramedições de qualquer tipo, em
perfeito estado d. conservação
tipo Wild, ver e tralar na Rua
Bambina 50 apto. 204 - Bota-
t_-> eom Dr. João d. 18,00 »>
21,00 horas.

VULCAPISO - Cc-locaçãi 
" 
ime:

diata, preço do fábrica. Ver-
galhão de ferro 3/16" a 1/2",
P^t^entrega^_TeL:_222 -34 20.'
VENDE-SE urada funcionando
uma parafinadeira de fio de
alnodão cem 78 tambores por
NCrS 10 000,00 faci!i...ndo-<e
50% - Ver Rua General A!mé-
n.o de Moura. 200 - São Cris.
tóvãe. 228-7591.
VÇNDE-SE. Davidsori .offeio óti-
mo eslado. Preço NCrS 8 000 00
Av. Democráticos 792-B - Tel
230-6170 - Sr. R-drigues.
VENDE-SE maquinas para pis-
ponto de calçado, ou capotei-
ro, cutra de ziauizague, 'para
cinto. Rua D. Pedro Mascare-
nhas. 28 - Catumbi.
VENDO um transformador-?-!).!.

,~i'un,cr ccm capacidade de3..0 KVA marca Seineni origem
alemã. Av. Rio Branco, 131 -
1802.

CIDADÃO aposentado do Trân-
silo • ex-examinador — Ensina
a .pessoas de recurso i dirigir
- T.l. 229.6752, d. oito às 11
hs:
CORIE, costura, crocfic, Tricô/
Ensino particularmente. Método
fácil. Aula ind. R. Miguel Le-
r..os, 74-502 das 14 ás 17 ho-
ras.
DESCRITIVA - Acadêmico de
Engenharia (ENE) dá aulas parli-
culares Tratar Sérgio Telefone
247-4370.
ESCCLINHA TIA GUIDA - Ven-
do-se na Tiiuca. R. Carvalho Al-
vim, 689 (transv. R. Uruguai -
Tel.; 38-7171.
ENSINA manicure f. material.
Aulas diurna e noturna. Só
atende de 3.a a 5.a das 20 às
22h. Vol. da Pátria, 354 - D.
NadL
FRANCÊS 

"AUDIOVISUAL 
-

Propar. Individual p; viagens,
Vestibul. e alunos s! base. Tel.
257-5374 - 235-7520.

Taquigrafia
Português

Dactílografia
Novas turmas — Centra Ta-

quigráfico Brasileiro. Praça
Floriano n. 55, 12.° (Cinelán-
dia). — Telefones 252-2972

252-0618.

LIVROS - ARTES
COLEÇÕES

ARTE PRIMITIVA - Vendo 5
peças bellisimas, pedra rosa en-
talhadas a mão é a decoração
- 2B-4060 Doralic.

VENDO quadro autografado pi
São Pio X, em 1907. Tralar
256-7714. Aceita-se oferta.

DIVERSOS

VENDO um Dl Cavalcanti fasa
antiga e um Guignard 1960 (Ou.
ro Preto) Rua Cosm. Velho 829
- Telefon. 225-5875.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS
A.A.A. PIANOS - O mais varia
do estoque de pianos estrançs..
ros e nac. 15 anos de garantia
longo prazo. Rua Sanla Sofia
54. '

INGLES-FR4.NCES - NCr$ 6,00
unVarsitária cem cursos do
|ElEU e Aliança Francesa. Dá
auls-s em cesa. Te!.: 227.0206";
INGLCS Prof. eficiente Ccpaca-
baiia prepara pl viagem firmo
conv. tnadi 242-3776 ou 242-3215
Sr. Clésio.
INGLÊS pratico • audio-visual.
Fácil e agradável para viagens,
para bons exames • empregos
- Aulas diárias, NCrS'60 m.n.
_'_-_____^_S°P": S81 sl. 603.
INGLÊS AUDIOVISUAL - \n.
tènsivo — Curso Squema — Ma-
tri cuias abertas — Início novas
lurn.as cm- 8-9 69. Manhã -
Tarde —_ Noite ou sos sábados.
Convenção e gramática. Curso
Squema - Inglês intensivo. Rua
Álvaro Alvim, 21/13" _ T<"l
222-3917 ou Rua Haddock Lô-
bo;_200/4C6 3íTH«çá;
MATEMÁTICA MODERNA - Es-
pllcadora recupera — Nível A,
5 e 6 e l.o ginásio, informa-
ções lei. 256-7907 das 17 às .19
horas. Posto 4.

MÁQUINAS
EQUIPAMENTO
DE ESCRITÓRIO
A.VMA1S-.-II NDA PORTAI 11
Prliicess uma obra-prima
tna, com letras modernas
parecem Impr.ss.s. V.nhl „
nhecer — Demonstrações gratul-tas - Até 24 pagamentos -
leo Importação. Rua Rodrigo
Silva n.o 42, 4.» andar. Tel.t
252-0651. •

MATEMÁTICA, Física e QÜÍ^T
, ça. Aulas. Telefonar para Ro-
| berto._246-8693.

I MEMORIZAÇÃO.. - .. Escrita -"",
| leitura dinâmica - 15 aulas in-ilividuais. E.P.E. 257.5374 __

235-7520.

al.-
que

DEPOSITO máquinas escrever,
somar contabilidade, mimeógra-
fo, off-set, arquivos e kardex
Novos e usados Aluguel e ven-
da. R Riachuelo, 373 gr. 505
LABORATÓRIO vend. móv.is
usados, mesas cadeiras, «stan.
t.s, armários, p.U melhor
of.ita. Tratar c' Sr. Ronaldo à
Rua Clarissa índio do Brasil,
19 — Botafogo, no horário co-
merciel. I

Precisa-se Profe;sor-dr^í7-
grafií (manhã « tardei. Mate-
mal ra. _¦ Ciências (m?nhã e
n-|l_). Visccnd. de Pirjjá 452

TAQUIGRAFIA" MARTI —- MiTõ.
do atualli. «m 30 aulas indi-
viduais c| .daplaç. Idiomas d.
2a. a dom. de 7 ás 22 M.
E.P.E. 257-5374 - 235-7520

Curso de cozinha
internacional

V. S. aprenderá a verda-
deira arte culinária, pratos
frios e quentes para coque-
téis, doces finos trivial varia-
cio econômico c prático. En-
sino em vários idiomas. Tel.
para 237-9641.

ATENÇÃO! - Compro piano,
hoje, ã vista, de cauda, arma-
rio . apto. 236-3652. A qual-
_qu_*^'!_^_^JfiC9°l2]t •
A VI5TA compro um piano eau-
da ou armário mesmo precisan-
do reparo. Chamar a qualquer
hora. Telefone: 245*1561,
A CASA MILLAN - Ésí_«i71i-
cada em planos, estrangeiros »
nacionais, oauda, apartamento
• - armário. A longo prazo,s.m iuros, 10 anos do qaranti.Ouvidor n. 130, 2.» andarLojas 218 . 221.

A CASA MOTTA vende o mais
belo estoque de pianos de cau-
da e armário, 10 anos de ga-rantia, à vista e longo prazo. -
Rua Dois de Dezembro, 112,
Catete. .

DECLARAÇÕES E EDITAIS

ATENÇÃO r Compro pi.no d.
qualquer marca ou tipo nego-
cio rápido e i vista. T.l.fon.
__i ___S7_-_]__i2____}> '9C!_ >!^__
AFINADOR DE PIANOS - . F__
afinação NCr$ 15,00. Reparos.
Imuniza o cupim. Teclado. Cha-
rhados Raul 2347279 ou
28-0538.

COMPRO um piano, t.l.fon.:
232-6690 à vista em qualquer
estado, nôvo ou usado. Nego.
cio rápido,',.urg.nl..;, 232-6690,
COMPRO 1 piano de" usoíparti-
cular, mesmo precisando rtpa-
ros. Pago bem e á vista. lei.
256-5093 - Urgente.

ORGÂO Eletrônico Conn Impor-
lado som uso censo!, mod. pro-rissional próprio para casas di-
versões vendemos aceitando par*
te pgto. piano, equip. radio
amador, projetar cine, aulemo-
v.l, .te. facilitando difer-nca.
Rua Quitanda 199 gr. 310 -
Centro,
PI ANO-FRÃÍ4C ES, tipo apto.,
em jacaranda, teclas marfim -
Vondo urg.nt. NCrS 600 -R
Prof. Quintino do Vale, 37 -
(E_tácio).~:
PIANO - Vendo urgent.7p|
desocupar lugar ótimo eslado.
88 n. 3 p. c. metal, ei cru-
zadas. Av. N. S. Copacabana,
435 410 - 235-7942.
PIANO francês c| caixa e~ceoõ
novo. NCrS 500,00. Tem ban-
quinho. Rua Domingos Pires, 82
Pilares. Sr. Armando.
PIANO -" NCrS 380,00 euro- |
psu d_ côr marron, perfjito, ¦
motivo d* mudança, R. Domin- i
gos Pires 82. Perto dos Pilares.
VENDO 2 pianos apto. novos, I
marca Meister e Pleyel. Sonori- i
dade excepcional. Facilito. Rua I
do Resende, 111.

Comunicado
A Bahema S.A. Engenheiros Impor-

tadores, empresa com sede em Salvador,
Bahia, sacadora de letras de câmbio acei-
tas pela

FICREI S.A. - FINANCIAMENTO CRÉDITO
E INVESTIMENTO

originárias do Contrato de Financiamento
•celebrado em 18/12/68, comunica à rede
bancária, aos portadores de tais títulos e
ao público em geral que, embora'Ial con-
trato tenha sido posteriormente rescindido,
nada tendo ficado a dever à aceitante-fi-
nanceira, resgatou e resgatará os títulos a
se vencerem e que não venham a ser pa-
gos pela FICREI, para o que solicita, nas
datas aprazadas, a presença dos respecfi-
vos tomadores nos seguintes endereços:

Salvador: Rua Fernandes Vieira, 26
(Calçada)

Rio: Av. 13 de Maio, 45 - Ed.
Bérsan - Sls. 1 702/3.

São Paulo: Rua Xavier de Toledo, 316
- Sls. 705/6.

(a) José Roberto Corrêa Pilz

p.p. Rodrigo Filgueiras
Diretor Superintendente

CASAL procura empregada lodo
serviço com referencias, paga-sebem. Apresentar-se á Rua Gago
Co_lllnho,*;62 apartamento 302.
CÒPEIRA.ARRUMADÉÍRÃ^~P7c.'
cisa-se, com prálica e referén-
eras, para casal de Irato, NCrS
160 - Av. Allânlica, 3170, 9 o
ap. 90_- Pôslo 5.
DOMÉSTICOS - ÜnhlTTTim.
pregada - Família portuguesa
da Guanabara (3 pessoas adul-
tas) morando atualmente numa
cidade de Minas precisa de 1senhora de 45 anos acima, viú-
va ou solteira, sem dependen-
tes, para o serviço da casa .
na ausência do casal assumir aresponsabilidade do tudo . fa-
?" companhia a um senhor da
idado, lugar ideal oara quem
quer sossego - muila exigên-
cia nas informações e não es*
laudo na altura 6 favor não seaprosentar - Tr.-.tar na Av
Pres. Vargas n. 590 - 70
^_saja 703 - Sr. Alves.
EMPREGADA - Para cuidaTdí
uma senhora que quebrou a
perna. Não cozinha - Telef.
24S9I23 e 222-6469."EMPREGADA 

- Para .odo~lí7-
viço sabendo cozinhar apto de
!r" pessoas. Pagam MCrS ..
130,00. Exigem-se referências.
Sa Ferreira, 19, ap. 501.

PRECISA-SE de uma moça de
bca aparência para todo o ser.
viço inclusive cozinhar, cm ca- ,
sa de um senhor cem um mi- 

'

nino. Exige-se que saiba ler,
auc tenha carteira e referen-
cias. Tratai das 12 às 13h30m
ou depois das 19 horas na R.
do Catete n. 116 — apto. co-
bertura - Ultimo andar. Apto.
C-01. Tel. 225-4294 - Favor
não comparecer nem telefonar
fora deste horário.

PRECISA-SE de empregada entre
25 e 35 anos para todo serviço
do peq, apto. menos passar. Exi.
gem-so ótimas roferências do
polo menos 2 anos de casa, a
quo saiba cozinhar. Dorme no
omprêqo. Folga aos domingos.
Ord. 170,00. Tratar diàriamonto
Ho 8 ás_12 polo lei,: 226-0077.
Favor não so aprosentar sem
roferenejas.

jfcNHORA DE 40 a 50 anos
precisa-se para todo serviço de
pequena familia e tomar centa
tratar Av. Rio Branco 156 U
2728.

COZINHEIRAS
AGENCIA ALEMÃ cozinheira
fornq-fogão ou de todo serviço
ou trivial fino com um ano de
ref., bons documentos, dormem
no emprego. Não trabalhamos
com diaristas. 237-7191 .'^v.
Copacabana, 53J ap. -lOZT*^
AGENCIA NOVO iRIO'ijrècjsã
coz. arrum. cop. babás, ele
Av. N. S. Copacabana 605/1203.
Tel 237-9936.
AGENCIA NOVO mo..oferece
coz., arrum. babás, cop., efe.
Av. N. S. Copacabana, 605/1203.'
Tel. 237-9936.

AGENCIA AMERICANA 235-1024— Oferece ótimas empreg. Cozi-
nham multo bem. Ords 350
a 200. Av. Copacab. I 0351604.
0. Silvia,

AGENCIA NOVAK 237-5533 _
235-0735. domésticas, cozinheiras
efetivas e diaristas idôneas. Av.
_____________[ s/lia 205.
Ã AGENCIA RÍACHUELÕ qi~,desdo 1934 vem servindo a cli-
to da Guanabara, tem cor.,
cop. arms., etc. com documj.
o referencias. Telefones 
232.0584 e 232-5556.

EMPREGADA damé!«c»Vparà'..'l
casal do estrangeiros, paga-sebem, o necessário boas referén-
cias - Rua Souia Unia, 4091

EMPREGADA - Pref. 30 ãíllõ
anos morando perto, boa lim-
peza sabendo cozinhar apto.
casal, das 8 alé 18 horas so.
mente c/ carleira e refs. re-
cantes. Ordenado 150,00 Av
>____________ 172 apioA/1001. 

'

EMPREGADA lodo serWÍTTaJÍI
que saiba cozinhar bem dormir
fora. Figueirado Maqalhães 121
~li Copaca ban a.
EMPREGADA ;precl_a-seJ>de '"boi
aparência, para trabalhar das 16
as 18 horas para uma pessoana Rua da lapa, 120, ap. 802nue more nas proximidades

AGENCIA SENADOR - Precisa-
se de cozinheira ólimos orde-
nados. Rua Senador Dantas, 39
*___ andar sala 205. Tel 252-4604!
AGENCIA DE D. OLGA C_-.
nheira, babás copeiras e arru-
madeiras por ela escolhidas com
o'1"''15 referências e documentos

COZINHEIRA _ Precisa-se de
uma c| carleira e referencias,
que saiba cozinhar e arrumar.
Ordenado a combinar. Praia dè
Botafogo, 422, ap, 402.

EMPREGADA - Com referência
pago muito bem, para 3 pes-soas, dorme no emprego. Rua
Apeaçaba, 49, térreo, Bananal.
Ilha do Governador.

VENDO pianola 150.00. felef.-
248-8984 Néls.n.
VENDO um ptano inglês -r pou-co uso, e, cruzadas, c. metal,
3 p.dais. NCrS 1 800,00, n>
Rui Gustavo Sampaio n. 410
- 402 — l.m..

CONSELHO REGIONAL DOS
CORRETORES DE IMÓVEIS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10.° REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão de Inquérito manda-

da instaurar pelo Sr. Interventor para apurar irregu-
laridades constantes das denúncias formuladas pólos
Srs. Edison Joaquim dos Santos, Antônio Rocha Sou-
za, Dr. Newton Freire da Siiva, Saivador Salgado
Lannes, José Ferreira Simões, Thomas Farias, Sebas-
tião Leite lima, Getúlio Guimarães Ávila, Aricl Gue-
des Afcoforodo e outros.
contra a Diretoria ora afastada, em razão da con-
clusão dos trabalhos de instrução do inquérito em
causa, INTIMA os senhores Hauser 

"¦ 
Melges Grael,

Paulo Moura de Azevedo, Edinaldo Santos Moreira!'
Oswaldir Ferreira, Júlio Guimarães, Luiz César de
Mello Nogueira e Aurelino Plínio dos Santos, com-
ponenles da 

^citada Diretoria, a apresentarem defesa
que tiverem,Nno prazo de vinte (20) dias, a contar
desta publicação, sob pena de serem havidos como
reveis e julgados como tal.

Esclarecendo-se, outrossim, que o presente inqué-
rito se acha com vistas aos interessados, na sedo
desta Comissão no Edifício do Comércio na Avenicln
Amaral Peixoto, n.° 286 sala 804-A, no horário ri*.
15 às 17 horas, diariamente, exceto aos s-íh^r1'-- p
domingos.

Niterói, l.° cie setembro de 1969.

(a) JOSÉ ADIVAl FERREIRA UMA
Presidente da Comissão

fP

MENINO - Precisa-se _>Ó~Ü
anos para ajudar em serviços
de 

Cozinha e limpeza em ca-
S3 de família de respeito Or-
denado i.aL-ial 40 cruzeiros no-
vos, casa e comida. Deve vir
acompanhado do responsável.
Tel. 228.4805. Rua Paula Ra-
mos -i402..;' Rio : Comprido,
MOÇA - Precisa-ie de aplTÍS-
çia,_ 

calma, educação, com ro-rerencias. preferência porluçjuê-sa ou espanhola, para todo ser-
viço d. casal de fino trato me.
nos lavar. Boa moradia, ordo-
nado inicial NCrS 200 - Tra-
tar Rua Artur Araripo n.° 1, ap.

MOÇA - Precisa*»¦;¦ peq.-servi-
ços para pessoa só, pede-se boa
apresentação e ref. após às 10
h. Viveircs de Castro, 41 —
1 002.
ÕFERECÉ.SE copeira .<_._~i
francesa com minha tia cozinha
forno ref. 9 anos. Somos por.
tUguesé». Tel.» 243-1366.
ÕFERECÉ-SE babá enfermeira plrecon.-nascido c! grande prática.Aqoncia Novak. Telef-
37-5533 

'_.- 
35-0735. ¦

PRECISA-SE empregada todo ser"
viço um casal que saiba cozi-
nhar bem. C! documentos Dor-
mir f.-ra. Ordenado 100. R Ta.
°eu_ Kosciusco 22 apt. 704.
PRECISA-SE de arrumadeira —
Rua Almirante Cochrane 254 -¦
Saens Pena.

COZINHEIRA - Trivial variado
e arrumar. Devo saber ler e
ter pratica de cozinhar. Folga
todo domingo após o café da
manhã. Só servem refs. boas
e recentes. Doe. NCrS 130,00
Pra|a_do_Flainenqo 350/801.
COZINHEIRA - Precisa.sr77^
casa.de familia c/boa aparência,
prática e referências. Paga-se
bem, Senador Vergueiro 66/902.
COZINFJÈIRA - Precisa-se cõií
nhando bem, bom ordenado,
dormida no emprego, indispen-
sável referências, Rua General
Glicerio 85 apt. 602, 225-8749
Laranjeiras;
COZINHEIRA - Precisa-se paT
ra família de 4 pessoas, saben-
do cozinhar o trivial fino, e
pari ajudar nes demais servi-.
Cos. Paga-se bem. Tralar a
Rua São Clemente 261, apto.y<__r_j_\o.__7!_.
COZINHEIRA para o trivial c
arrumar c que durma no em-
prego. Tratar pelo telefone
254-1027 ou Rua Santo Afon-
so_J46 apto. 702. Tijuca.

COZINHEIRA - Precisa-sl- t|
ref. que lavo e passe. D- ¦>-
me no emprego. Ord. 130,00.
R. Nlzla Floresta, 73. T. ..
258-12,12. Tiiuca.
COZINHEIRA - Precisa-se, Rua
Caetano de Almeida n.° 74.
Méier. Tel. 2494792 (folga aos
domingos). NCrS 100,00 men-

COZINHEIRA _ Precisa-se do
boa cozinheira para casal de
tratamento. Dá-se muito cen-
fôrto. Pedem-se ótimas referén-
cias. Tratar à Avenida Atlârv
tica 792, apartamento 1001. Le-

COZINHEIRA - Precisa pratica
de forno e fogão para 3 pes-
soíis. Dorme no emprego. Pago
muito bem. Rua Apuaçàba, 49,
térreo. Bananal. 1. Governador.

PRECISA-SE empregada para ca-
sal- s| filhos, que durma na
casa. Rua Manuel Niobei, 61 -
ap. _4_01_-^UrcaJ:
PRECISA-SE dõ uma~dama de
companhia de 40 a 45 anos
para tomar conta de uma senho-
ra. Tratar Rua Prudente do Mo.
rais,_J0J7 

_com dona Elvira.
PRECISA-SE - Empregada .pl:.o-
do serviço de casal, cozinhando
bem. Av. Rainha Elisabeth, 574,
ap;-501).— Copacabana.
PRECISA-SÉ de empregada ã
Rua Montenegro, 177, ap. 301Ipanema — Exige-se refe-
rências.
PRECISA SE — Copeira-arruma-
deira - NCrS 150,00. Só acei-
to com ótimas informações e
pratica do serviço. Tratar com
D. A.aria. - Av. Portugal, 330Tel. 226-1998.

COZINHEIRA - Trivial variado
— Precisa-se com referências —
Rua Dr. Satamine 94 apto. 302.
COZINHEIRAS - Preciso Forno
e fogão ou trivial, e uma de
lodo serviço, babás, copeiras.
Ordenados do 150 a 300 mil.
Dormem no emprego. Tra/or
documentos, não atendemos dia-
rislas. Av. Copacabana n.» 534
ao. 402.

.COZINHEIRA - Procisa.se. cem
muita pratica do trivial fino e
"nado. Paga-se bem. Exige-se
referências ou documentação.
Dormir no emprego. Tratar à
Avenida Maracanã, 1322 (pró.ximo à Roa Uruguai).

PRECISA-SE de unia senhora ou
moca de 20 a 40 anos para tra-
balhar em casa de pequena fa-
mi.ia, em Caxias. Tralar com o
Suotone-ite Simpiício no Regi-
mento do Cavalaria da PM _
Av. Saivador de Sá n. 2 —
Centro.
PSECISA-tt moça p/ trabalhai
dormir c'lami!ia 2 pessoas Rus
Dutra Meio 67 - Madureira
Ord. 50.C0.

COZINHEIRA - Precisa-s. d.
forno e fogão para familia d.
fino Irato. Pagas, qualquer sa-
lano. Exige-se referencias. R.
Raimundo Correia, 471 10.» and.
COZINHEIRA - NCr$.160,00 -
preciso c/documentos e refs. p/
o trivial fino. Rua Urbano San-
n_s,_72 - Urca lei. 46-1848. .
COZINHEIRA - Precisa-se para
pequena família. Pede-se refe-
rências. NCrS 120,00. Rua Sena-
dor Euzébio, 14, aplo. 501. Tal
225-7648Jjsmengo.
COZINHEIRA - Precisa-se a Av
Gal. San Martin, 211 apto. 202
Lebloh,'tél. 227-5178;
COZINHEIRA — Precisa-se- boi
cozinheira, pl casa de saúde na
Tijuca ei prática, devendo dor-
nvir no emprego. R. Conde de
Bonfim, 497 depois de 9 hs.
COZINHEIRA com prática, preci"

^jp; 
''atar - Rua S< Ferreira,

PRECISA-SE de empregada pa-ra serviços de senhora. Av.
Paulo de Frontin, 694 casa 1
apto. 101.
PRECISÍ-..E de empregada, com
referencas, para todo serviço.
Familia pequena. Cozinhar tri-
vial variado. Rua das Laranjei.
ras, 259, ap. 101.
PRECISA-SE empregada domes-
lica a Rua Visconde de Sanla
Isabel nÇ 559 apto. 301 -
Grajaú.

COZINHEIRA - P7ecisa.se para
peq. família, de fino trato
lava (tem máquina). Pana se
bem. Tratar 1el. 247-95U, Av
Epitáclo Pessoa 870 apt. 

' 
30j!

Pede-se referências.
COZÍNHEÍRÃTtrMal variado p7Scisa.se, lavar roupa miúda, dor
me no emprego. NCrS 150Senador Vergueiro n. 55 »r
304. Tet. 25-3S60. P"
COZINHEIRA - Prccisa-i, com
pratica e referências, lavar (má-
qülna) e cozinhar trivial fino. -
NCrS 150.00. Av. Atlântica, n"1732 ap. 1105.
COZINHEIRA - Precisa-» ...
vando o máquina. R. Domingos

J30.0 J^e f e re n c; as.
CpZINHtmAi^ PrecijMt RÜD->n.ingos Ferreira n. 92 ani-,
1201 - Tel.: 36-6746. Exijo re-terencias'.



'líírçff. iíEiSJ_n:rj««ufíMD-i^j -,^6s«viw<omf»»wwai^

EMPREGOS CLASSIFICADOS - J.in.ll cio Brasil, ..".feiro, 3-.-6.

COZINHEIRA - Para trivial pró-cisa-w oxlgo-so referência, Pa-
oa-se bem. Rua Xavier da Sil-
voire. 531301. Tel,: 3.-7-.1.

Ç,ÍSAL - Preclia cozinheira
NCr$ 150,00. Raul Pompéia 228
apto. 302. Copacabana.

COZINHEIRA - Precisa-i. parasenhora só, trivial variado, ia-
bendo bem ler • escrevo., !_*'
de entre 30 • 40 a .os. Exi.am-
se referinciat • que durma no
emprego - Ordenado - NCrJ
120,00 - Telefone 226.5545,

COZINHEIRA - Precisa-se do
trivial fino variado. Ordenado
NCr$ 200,00 - Pede.se referên-
ciai. Praia do Flamengo, 168,
ap. 502.

COZINHEIRA - Precisa-se. Dor-
mlr no emprego. Refcr. R. Dias
da Rocha, 25, ap. 701 - Co.
pacabana — Pfis.o 4.

COZINHEIRA - Preci-
sa-sè forno-fogão pre-
ferencia portugu ê s a
idade acima de 30.
Ref. no minimo 1 ano.
Ord. 300,00. Somente
se apresentar denlro
destas condições. Rai-
nha Elisabeth 535 apí.
801. Copacabana. (B

PRECISA-SE cio uma b.o c._i.
nhaira, qu« também lavo rou-
pa miúda. Tratar à Avenida Go.
neral San Martim, 653 — Le-
bjon,

PRECISA-SE de corlnhelra de
forno • fogão mais que lenha
conhecimento cU cozinha fina,
principalmente em massas, pre-
fnrôncia senhora de 45 a 55
anos para trabalhar no sítio em
Jflcarop.-yuí por um mês • de*
pois na Tijuca, trazer referdn*
cias da última casa que traba*
Ih.-». Dormir no emprego, foi.

?ia 
de 15 em 15 dias, nas 2;.»*

eiras, Dia todo, paga-se ótimo
ordenado - Tratar das 8 Is 12
horas. Tei. 248-0243 - Rua Fran-
cisco Graça, 55 — Tijuca. Fa-
vor^ não se apresentar sem re*
ferências.

PRECISA-SE balconista - Moca
maior solteira, algum» prática
armarinho -"• Pereira Almeida,
96 - Pr. Bandeira.

PRECISA-SE uma boa empregada
que saiba cozinha, para um ca-
sal. Coir» referência. Res. Rua
da Glória. Tratar: Rua Álvaro
Alvin-., 21 s| 307. Tel. ...
252-0751.

COZINHEIRA - Precisa-se de
forno • fogão para pequena fa-
mi lia. Pedom-so referências —
Rua Aires Saldanha, 66, apt.
1002 - Fone: 2364991.

COZINHEIRA - Trivial fino.
Exige-se referencias. Ord. NCrJ
150 Paula Freitas n.o 83 apt.
1001.

COZINHEIRA - Preciso casa
familia, competente com refe-
rências. R. Aires Saldanha, 25
ap. 1001. Tel. 236-3556.

COZINHEIRA - Precisa faça o
trivial variado. Dos 40 anes i
60 tel. 226-43C9.

COZINHEIRA - Pr.ci.a.e «
Rua Vise. Caravelas, 68. Tcl.i
226-67-17 Botafogo.

COZINHEIRA — Precisa-se para
trivial variado. Pede-se referên-
cias. Rua Almirante Cáerane,
n.o 178 apto. 601 - Tiiuca.

COZINHEIRA - lavadeira do
preferencia portuguesa, qua la-
ve bem, trivial simples, familia
de quatro pessoas. Apresentar-
se c/ documentes e referencias
a Rua Barão de Mesquita, 159.
Ordenado 180,00 cruzeiros —
Dorme no emprego.
COZINHEIRA - Pino trivial ps-
ra um casal de tratamento pa-
ga-se bem exige-se referencias
Av. .Atlântica 1782 apto. 502.

COZINHEIRA. - Copeira faça
trivial variada eficiente, muito
limpa durma no emprego tem
criança, carteira referencia de
mínimo 6 meses, favor eó
apresentar quem tiver condições
Francisco Sá 18-202 ordenado
160,00.

DOIS médicos solteiros pro-
curam cozinheira e cepeira. Po-
de ser 2 irmãs, 150 mil. Rua
7 Setembro, 176 apto. . 1.

EMPREGADA - Precisa-se p|co-
zinhar arrumar. Paga-se bem.
Ruo Conde de Bonfim, 517 c/
6 - 23..025 - Tijuca.

EMPREGADA para sorviço de
casal com prática de trivial f.-
no. Av. Rui Barbosa, 636, ap.
H01. Tel. 225 2057. Exigem-se
referências. NCrS 180,00.

EMPREGADA - Precisa-se co-
zinha trivial variado e arrum.ir
— 140,00 p' LoSfon. Tratar R.
Figueiredo Magalhães, 741 lo-
|a E.

EMPREGADA - Precisa-se cozi-
nhar arrumar coperar. Rua R_i-
nha Guilhermina n9 59 apto.
101 Leblon;
EMPREGADA - Precisa-se que
cozinhe o trivial fino, arrume
* lave a máquina. Não passa.
Dorme no emprego e folga ao_
domingos. Exigem-se refsròn-
cias. Tel. 258-7679 - Graiaú
— Parle da m a nhã. V NCrS 150,00.

OFERECE-SE cozinheira forno
rtf. 8 anos. Sou catarinense.
Tenho 42 anos. Sou protestante.
Tel;. -243^1366;

OFERECEMOS ótimas cozinheiras
de várias categorias com do-
cumentos e boas referências.
Tel. 252-460..

OFEREÇO — Coiinheira cop. ar-
rumadeiras com documts. . re*
ferências. Agência Riachuelo.
Telefmn et 232-5556 i 232-0584.
OFERECE — Cozinheira paisa..
lavad, pl cosa de fànvjlla deu
refer. só de 2a. à 6a. Tratai
tei. 30-1870. D. Judlt..

PRECISA-SE ae cozinheira para
trivial. Exigem-se referências.
Rua Professor Gnbizo, 105 —
apl. 402 - Tijuca.

PRECISA-SE de coiinholra
Bom ordenado. Av. Atlântica
n. 3 186 - ap. 201.
PRECISA-SE de 1 empregada
que saiba cozinhar, e que durma
no emprego, para trabalhar em
Bcnsuoosso. Tratar à Rua Barata
Ribeiro 418 apto. 415 depois
das 19 horas. Copacabana.

PREC1SA.-SE de uma cozinheira
com prática de pensão. Que
tenha responsabilidade. R, Luís
de CômÕes 67. Sobrado.
PRECISA-SE moça sossegada
com referências saiba trivial.
Dorme emprego, 120,00. Tone-
leros 180 - 903. Copac.

TIJUCA — Cozinheiras. Precisa-
se na Rua Conde Itagual n, 79
que durma no em prego.

LAVADEIRAS -
PASSADEIRAS
OFERECE-SE passadeira: Tratar
256-2228 depois das 9 horas
dá-se referência.

OFERECE uma passadeira para
5a. e 6a. feiras. NCr$ 8,00 por
dia. Tratar tel. 226-1682.

OFERECE-Í.E para lavar e pas-•ar 3 dias na semana telef:ne
229-7334. __

PASSADEIRA para tintura.!-
com bastante prática, lugar efe-
tivo. Antônio Vargas, 212. Fo-
no 249-0367 - Piedade.

PRECISA-SE de passadeira cem
prática de vestidos em lavande-
ria, carteira assinada. Preciso
também de caixeiro com prática.
Tralar Rua Marquês S. Vicente
n° 438. Gávea. Tol. 227-2914.
St. Adão.

TINTUSARIA - Precisa-se de
um passador e lavador Rua
Capitão Couto Menezes 30 Ma-
durei. a.

TINTURARIA passadeira com
prátíca de tergal e blusão. Rua
Barão de Itaipu 309. Tel.: ...
238-1270.

DIVERSOS
ACOMPANHANTE de 30 a 40
anos para senhora idosa, doen.e
e mais serviços i .s dormir
no emprego com referencieis.
Tel; 245-1916. laranjeiras.

CASAL precisa-se para Paquetá.
Ela para cozinhar, êle para cui-
dar do iardim. NCrS 160,00.
Tratar Ru.. Domingos Ferreira,
32 ap. 803. Copacabana.

EMPREGADO - Precisa-se para
limpeza casa família entendendo
iardim c/prática e referências.
R. Professor Valadares 117 —
Graiaú - Tel 238-5968.

JARDINEIRO - Precisa-se para
condomínio. Tratar Rua Barata
_Ribeiro_673 c/porteiro.

OFERECE-SE faxineiro sol., prá-tica geral, jardim, horta, fava
carro, encera, colégio, casa fa-
mília, dorme emprego, v\ref.
257-0145-, '

PRECISA-SE d» jardinolro com
prática ú. chacareiro para tia-
balhar em sitio em Jacarepaguá,
só servo estrangeiro. Trazer re-
ferências, casa » comida — Or-
denado e saída 1 combinar. Tra-
tar » R. Francisco Graça, 55 —
Tel, 248-0243 - Tijuca"

PRECISA-SE de rapaz p3ra faxi-
neiro em apartamento de luxo
com prática. Paga-se bem, Ba-
rata__Ribeiro_l S3_apto_ _201.
PRECISA-SE de um garoto ps-
ra serviçis domésticos. Rua
Vi.conde de Cabo Frio, 10. Ti.
jucá.
PRECISA-SE rapaz ou moça saiba
trabalhar casa de familia 3 peí-
soes. Rua Barão Mesquita 655
- Fundos.

PRECISA-SE balconista c/prálica
panlflcação Cormoll Av. Brás de
Pina 929, .c_._d__Carn.o__

CONTADORES .
AU.XI_IAR,,CONTAB.-;-?' Admiti-
mos: 2 moças com pratica e
boa datilografia. Tratar Av. 13
de Maio 47 - sala 1507. -í

ÃUXÍCÍ.AR CONTÃB7 NCr$"7ÒÕi
750, 2 rapazes prática orçaman-
lo, 2 prática seção cobrança cj
redação bordcraüx, Sen. Dantas,
117 sl 813.

AUXILIAR DE GONTA-
BILIDADE - Precisa-se
de rapaz com pratica,
boas referências. Estra-
da dos Bandeirantes .ri,
88. Taquara. (B

VENDEDORES - Aparelho, no-
vldade de lui lunar, apllca-se
em qualquor bocal, na Praça
das Nacõei n. 56 — sala 302
- Vítor,
VENDEDOR - . roõuro para"Tn-
clústrlaa comissão e ajuda de
custas, lei. 230-3472 (de 12 ns

1 5 horas).

DIVERSOS
ATENÇÃO,; moçíi c/pr.tlc«, 7
aux. cont./ 18 Dat./ 4 aux.
pos»./ 6 aux. E.c./Cxa Bco./
250, 350/ 2 esteno. Port. 600/
rapai. Assist. Cont. C/ Tac.
600/ Aux. p/A_. de public /
Dat./Cxa. Be./ Aux. ext. 180,
300 — Procuram-nos durante a
semana, temos sempre novos
cargos — Gioia — Av. Pres
Vargas, 435, s/605.

PROFISSIONAIS
DE ESCRITÓRIO
£ COMÉRCIO

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
'AUXÍLÍÃOe 

ESCRItoRÍÓ -
Precisa-se d» um rapaz que
bata bem * máquina co-
ulieca bem serviços gerais de
escritório. Tratar no Largo de
São Francisco de Paula n. 26

8;° .andar, sbI>_J___3 

ÁUXILJÀRES ESCRITÓRIO sem
prática moças e raps. maiores
19 anos cf gin. 2° ciclo n| ,sistema inform. empregos ia- I
lários 160 350 sem perda tem-
oo. Av. R. Branco, 151 sl lo-
ja s| 09.

AUXIUARES 2 bons dats. 170 I
toques prática 3 anos cálculos i
•fOO entre 27J33 anos 2 faturist.s
250 I custo prod. 450 V. C. !
3 n-ôt^s IPI ICM dat. 300 350.
Av. R. Branco, 151 s| loia i|

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Admite-se rapaz ou moço, com
prática de serviços de escritório
em geral, inclusive datilografia. I
Base NCr$ 350,00. Tratar na Av. :
Presidente Vargas, 463 1 4.o I
and. salas 401 [304, no horário
comercial.
AUXILIAR;'ESCRITÓRIO. - Mo-
ça/rapai p/ Cia Americana (6 1
vagas), contador secretária, aux. |Kardex • fiscal, contas a pagar, 

'¦
recepcionista dact. aux. Dept. 1
Pessoal, operador Olivetti, 513 j
« 1513, Boy maior/menor, aux. |
contabilidade. Av. Rio Branco, !
1t5,~;10Í>:St/, 1021.
AUXILIAR esc, bom dat7 30Ò. |
aúx, cont, 500, aux. caixa 300,
Tec. Cont. CRC e/ refeições gra- j
tis: 560, Op National mod. 395
com conhec. cont. (salário ..bor- {
to), Calculista dat. 300, Corras- j
pondent» 600, Telofonísta-rccep- |
cionista 250, Almirante Barroso, :
6. s/ 1307.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, mo- j
c,a, precisa*** do uma c/ boa i
letra, boa aparência, curs. gin. |
compl., dact., idado 18 a 25
anos p/ trabalhar em posto
Volkswagen. Ord. inicial NCr$
180.00. Tratar hoie das 8 às
I3hs. á R. General Roca, 598

j Pga Saens Pena.

AUXIUARES- - Datilógrafas
-OU/CCO. Dat. (o) corrospondan-
te 350; Op. RUF 3 sal. a comb.
Moça conferente notas fiscais
300; Moça corresp. p/ N. Igua-
cu, a comb. Rio Branco, 133/
,0A_

AGENCIA GLORIA.sei. os seo-
Datilógrafas Toe. Ccnrab. -.,-0 !
arro* c/ prática gerai.- operador í
Ollvetlj I513; T-letonista PBX |
p/ Recepção* vjndedor c/ prál. j
Ar Comprimiao; Demonstrado* !
ras - Jtua Evaristo da Veios, '
41 'OQ3. __

rtUXILIAR escr. 250; recep. bo.
nita, 450; desli. 900; sec. e'
inglês, m/l COO; anal. cred.
c.b. 1 800; tec' cont. m/r, 500;
dif. escr, a 

'c; 
esteno kvg/ftle*

mão m/ 2 000; prog. IBM, ..
2 000; correspond. 500; Av.
Rio Branco 128 s 2C2.
AUXILIAR ESCRITÓRIO - Mo-
(as com pratica de serviço ge-
raís de escritório, bzs apreien-
taç.io, datilografia etc. Av. Co-
pscabòna 807 scòrc .;_i_ 204.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO -
Precisa-se do sexo masculino,
pue seja bom datilografo. Rua
dos Mercadores, 8, 2.9 andar.
MOÇA — Procisa-se do jovem
cam experiência para auxiliar
de escritório, ativa, desembara-
cada, boa letra, cálculos prati-
ca, finíssima educação e ótima
aparência para escriturações —
controlo bancos, emissão cbe-
ques — Sábados livres. Tratar
duranto a semana nn Rua da
lapa n. 180 - 8.» andar. St.
Ribeiro.
PRECISA-SE do moça de boa
aparência com pratica de sor-
vicos de escritório. Tratar Rua
México, lll, sala 504 a parlir
13 horas.
PRECI SÃ_F~ di pl___a~~7_m
prática de administração para
trabalhar cm escritório de pe-
quena fábrica favor não se apre-
sentar quem não estiver habili-
tado. fRua Jecjúirlç.;; 181* Penha.
PRECISA-SE 

'ripa- 
para'auxiliar

de escrt. entro 25 _ 35 ano:
Ordenado NCrS 250,00. Rua Mi-
nistro Vjveirosdo Castro/ 157.
RAPAZ - Precisa-se 

"cf 
pratica"

de escriiorio, ótima letra, bom
em contas, c] alguma noção dc
contabilidade e desembaraçado.
Rua Correia Dutra, 32 scb. Sr.
Geraldo.
S ER R A LH El RÕ~~ pTãcTsalso"-de
1 oficial, para serviço de alu*
mlnio. Tratar om ESQUALUMIN
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
ITDA., na Rua Arquias Cordei-
__________]___j_ Meier

BALCONISTAS

CONTADOR - Escrito-
rio de Contabilidade
no centro da cidade,
necessita de um com-
prática em sistema RUF
e legislação fiscal,- sa-
lário fixo mais partici-
pação, curriculo-vilao
do próprio punho,
mencioaando preteri-
soes salariais e juntar
fotografia 3x4, para
a portaria deste Jornal
sob o número 404083.

(B
CONTADOR BILINÔUE (ofereça-
_c) com 45 anos, absoluto doini-
nio do idioma inglês r. larga
experiência administrativa, pro.
põe-se a trabalhar em cargo
de remuneração condigna
Olerece as melhores referências.
Cartas para a portaria deste
JornaJ ^ob o n9 401 560.
IPE'S necessita 1 Aux, Contábil.
c| conh. Ccntab, Comerc.ai 3C0,
1 Esroquist. I 200 - R. S.n.
Dantas, 117_sl 1826.
PRECISA-SE do""môca 15- h 17
anos p/escritório contabilidade.
AJ__J_rás ____pin5__6_s/_92-
RAPAZES — Auxs. cont. c/ pri- I

.tica classificação — Av. Rio j
Branco, 185, s/ 2001. !

DATILÓGRAFAS - |
ESTENÓGRAFAS - j
SECRETÁRIAS
DATILÓGRAFAS - Pracisa-so
de boas datilógrafas — Não se
trata de agencia de empregos

Av. Erasmo Braga n. 777
sala 712. _

D .TILOGRAFÒ --'"Precisa-so do
um com prática para tempo in-
tegraí. Apresentar-se esm do-
cumentos á Rua Figueira de
Meio, 162 - C 164-A. até ás
12 horas. Salário de NCr$ ..
250,00, mensais.
DATILÓGRAFAS secretárias 2 es-
tenógrafa port. 650 1 port. ing.

300 1 corresp. port. ing.
francos 1 000 2 dats. 180 Io.
que 3501400 3 auxs. escrit.
ICM IPI 350,00 4 comuns 250

menores dats. c! pra — 160.
Av. R. Branco, 151 sí loja sl
0^.

DATILOGRAFO - Empresa de
transportes precisa de pessoa
com prática e conhecimento
d.st* serviço. Tratar Rua São
Januário 1057. Sr. Reis 
DÃTILOGRAF. . cem boa letra,
ginásio completo, boa aparen-
clã. 160'lfl0. Rua Miguel Cou-
lo, 23 s/ 703.
DATILOGRAFA - Preciso mas-
mo som prática, boa aparência

Pa. Nobrega, li, s/ 203 -
Piedade.  ___________
D .TILOGRAFÁS" - Admite-s.
mocas p' trabalhar no can tro
d-'Nit-.ó;. Sal. 4C0. Apresen.
tar-se à Av, Rio Branco, 356
gr. J-828^  ____
ÉSTÍNÕGRÃFA em Português]
até 30 anos, 700; Datilografo
400 - R. Sen. Dantas, 117 sl
1826.
ÈSTÉNOGRÃ. AS com'datllog.;-
admitimos 2 com boa aparèn-
cia. Tratar Av. 13 de Maio 47

;-.sitia .1507;,
MOÇA de boa r.parcncia c com
prática de datilografia, precisa-
so para escritório de advocacia.
Praça das Nações n° 228 i/601.
Bonsucesso^
PRECISA-SE moça com prática
de secretaria, procurar Sr. Hen-
rique MaaaIhães, das 9 às 10
hs. - Rua Frei Pinto, 16 -
Esr._Rocha.

PRlCISA-SE de secreta-
ria-datilógrafa, com re-
dação própria, boa da-
tilografia ordenado ds
NCr$ 350,00400,00.
Tratar'com Sr. Sílvio à
Franklin Roosevell n.
23 - 15.° andar.' (3
PRECfSA-SE de moca, rtialor, da-
tilógrafa, com conhecimento de
arquivo e fichári», desembaraço
no tratamento de público .ele-
cionado. Rua do Senado n? 61

Sobrado.

AUXILIAR PARA DENTISTA -
Procuro moç? cem prat/Ca áz
serviço em consultório. Rua Si-
ctuetra Campos 43 sala 928.
CONTINUO . - Precisa-se c"/ex".
perlância, ótima apresentação,
ginasial, referências, doe. em
dia. Dr* Alexandre, Rua da As-
sembléla n. 11 sala 804/5. 12
às I .h.
CAIXA - Precisa-se cenhecedo-
ra do wrviço boa , aparência,
qúe dc reforôncias. C/ Sr. An-
rônio. R. São Francisco Xavier,
i6?7.' :_.»._' 

CHEFE ESCRITÓRIO - NCrS
700Í850, 2 vagas, prática 3 anos,
secundário, bca rcd.ção, conhec.
c.ntab., 28135 anes — Sen.
Dantas,_117_s!_813.
D-ítt-HISTA I en, rato arníT.
do prática 4 anos 1 200 1
constr. civil 22128 anos 800 1
mecânico projetista prat. des. 2
anes 600 1 motorista prática 3
anos 1 firma 2 anos 300 até 33
anos 1 cobrader c! carta fiança
2 000 idado até 33 anos. Av.
R. Branco, J 51 sl loia_sl 09.
ESTUDANTE - Procuro"" para' bl-
00 aos sábados e domingos pa-
ra atender telefonemas em «-
cri tório imobiliário. Tratar na
Rua Bambina, 42 — Botafogo.
MOÇAS - Pr_ci's.-so" para" re-

ações publica, boa apresenta-
ção, facilidade de diaíog:, po-
dendo f_:er cfmrs retiradas;
Av. N. S. Copacabana 807 so-
bre-lol. _204.
MOÇAS - R." Publicas - DatV-
lógrafas, jux. D P., steno-dat,
c/ prática, boa aparência — Av.
Rio Branco. 185, tala 2001.
MOÇA - Precisa.o" cl bõs le-
tra para anotar recados. Pr..fe-
rcn.:ia menor. Iniciar hoie.
Rua SSo José. 84 - 4.°.

OPORTUNIDADE - Ambos oi
soxos, com boa apresentação.
Possibilidade de ganhos acima
do NCrS 500,00, em.norérlo de
trabalho a cembinar. Rua das
Marrecas, 40 s| 406, de 9,30
às 19 hs.
PADARIA - Precisa-se caixeiro.
com prática -- Rua Miguel Lo-
mes, J?9-D e__E._;

PRECISA-St de boy . (menor/
c_m prática em datilografia.
Exige iê refer oficias. Rua Tei-
xeira de Azevedo 86 (perto da
canjunta dr.. ferroviár*as).
PERFURADORA IB/vT- Até~30a.'
pref. solt, bast. prática, firma
de a>to gabarito. AG. LINK -
_R. México. 21 - 10.".

PRECISA-SE de rapazes
menores c| ooa apa-
rência para serviço ex-
terno. Residindo de
preferência zona ceiv
tro e sul: Apresentar-
se à Rua Visconde de
Piraiá, 239. Sr. Salva-
dor.
PRECISA-SE moça para caixa de
padaria. Av. Copacabana 967.
RAPÃ2 '- Precisa-se menor 

"cie

14 è ló anos de boa aparér.
cia que saiba as quatro c-p-_r.v
cões. Rua Rama.ho Ortigõo n.°
9, foje 5.
RECEPCIONISTA' -"Precisn-seVe
senhor de idnd- com conheci-
montes de francês e inglês para
trabalhar om hotel em Copaca-
bani. Tratar na Rua República
do_Per„ n._30_5,_das_9 nsjlbs.

RAPAZ — Precisa-se um que
saiba tirar fotocópias que mert
em Nova Iguaçu. Tratar Av. Ni-
Io Peçanha n.o 234 box 14 -
N~Vt> [guaçu cj Sr. Pacheco.
RAPAZ -~Í8—ã 20""anos"," com
29 ginasial no minimo. Rua das
Laranieiras 214/802 de 7,30 à:
9,00_horas. _
SENHORA cu niôçi independer.-
Ifi, bca apc_rét.cÍa,^com ótima
instrução e. educação, para exer-
csr carao de confiança em ca-
sa comercial d» 25 ã 30 anos.
Informações Rua Vitória, 34 ap!

-J. Prata, em frente a Compa-
nhía Dyrce, de Ml às 14 horas.
Ncv? Iguaçu,

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS
ENCARREGADA - Para co"sa de
saúde, proclsa-so senhora de 35
a 45 anos, bon aparência, s|
ccmpromlsso, que tenha prático
de lidar c[ empregados e dirigir
seter de alimentação. N. B.
dormir no emprego e trazer re-
ferências. Salário 350,00 tratar
diàrlaironts depois de 9,30 hs.
i-;Ru_-Centbrd- Bonfim, 497.

GARÇONS -
COZtÍNHEIRAS
E^ARÇONETES
AJUDANtE D"E COZINHA 

"com

pratica e garçom, Tratar* Av. Tal-
xeira de Castro, 77 - Bonr.u-
casso.
BOLÍVAR, 7_X-"-pr-d.a.s<f"_n.
pregado ci prática de Café e
Bar.
COZINHEIRO 'com; prática. Trí
tar ,1 Rua do Passeio n.° 70
L 3 e._-
COZINHEIRO e 

' 
Lan'ch.iro,'"pre.

cisa-se de^ um competente e de
boa referência para trabalhar em
lanchonete a Rua Bitenccurt da
Silva, J2-H_ 

- Edifício Central.
COPÊIRÒ p/café em 

"pé 
à"Rua

Riachuelo, 427. C/prática.
COZINHEIRAS; -"Preciso""p! res-
taurnnte. Rua Mini&tro Viveircs
de_ Castro, 41.
COZINHEIRO .-!; Precisa-se ;--e-
gundo cozinheiro com pratica
lanches. Aprosenta.-se com do-
cumentos para trabalhar. Rua
Gustavo Sampaio, 826 Loja B.
Ume.
COPEIRO/;qúe t saiba. fazor .;sal.,
gadinhos. Rua Carlos Vasconce-
los .121 — Tiiuca.
COPEIRO. cí 

'p"riHcT"d.' 'bar ""e

refeições. Rua Morais e Silva
107 pertinho Colégio Militar —
Tiiuca.

AUXIUARES masculinos para o
turno da manhã de colégio em
Ipanema, precisa-se com ótimas
.ondições pessoais e curso »«.-
cundário. Salário mínimo. Rua
Na.cimento Silva, 556, Sr. Jalr.

TELEFONISTA - Horário inte-
gral, salário 2S0, «f* 27 anos,
p»qas, Almirante Barroso, 6. if
1 307.

PROFISSIONAIS
DE INDÚSTRIA

CARPINTEIROS -
MARCENEIROS
CARPINTEIRO - Precisa-se
para colocação de eucatex, tratar
à R, Coronel Audcmato Costa,
42jsoJado àa Central.

ÇARPj!NTEIROSv:ei:'Mardèn4lroi
precisa-se na Rua Dias da Cruz
n? 210-B. Tratar c/Sr._Sebastião.
LUSTRADOR'. -' Paga-se r 

por ..a-
refas. Tratar Rua Voluntários da
Páj/ia, 4I6-A. Sr Guimarães.
MARCENEIROS - Pr.clsa-se 

"p/

trabalhar «m fórmica, fábrica
de móveis metropolitana — R,
Canlilda Maciel, 89 - Aboli-
cão.
PRECiS.-SE - C.rpinwir: .u
marceneiro estando no Instituto
ou apesentodo p/ .rsibai'har p'
alguns dias. R. General Bclcgard
2.9 - Nivaldo.
PRECISA SE
Bcnfim 267

Lu-irador. Rus
5. Cristóvão.

PRECISA-SE marceneiros compe.
tentes. Rua José Roberto, 17,
apl. 102. Higicnópo.is — Nei-
srn.
PRECISA-SE carpinteiros para
colocação de esquadrias, por
emoreitada à Rua da Abolição
n.o 63.' Falar cl Snr. Alexán-
drino. 

CONSTRUÇÃO
CIVIL
PÇ-B3I& .-SE de .p'ntor. Tratar na
Rua Pedro Américo 116 apt.
101 - Catete.
SERVENTE - esforçado, qu. dõr-
me na obra. Rua Coronel Fran-
ça Leite, 1985, tsq. Rua Mi-
randela Nllópolis.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS

GRÁFICOS - Precisa-s. impres.
ser para máquina Minerva ma-
nual, na R, Teixeira Soares, 55
— Pr..ra da Bandeira. '

GRAFICA - Precisa-se de~v_n-
dedprès com conhecimentos d;
rama. Rus Pirrueira dc Melo,
n.o 220. S. Cristóvão.
IMPRESSOR mlnervista 

'precT.ã"-T.

na Rua Apia, 242-B (Estr. Vi.
céhte ÇátvaThol 1236).
IMPRF."30R Minervista Rua Joí-
quim Silva, 106 Lapa.
IMPRESSÕR tipográfico, precisa-
se de preferencia aposentado,
na R. Campo Grande, 1174 —
C. Grande ^GB.
MARGEADÓR -~Pr.ci.ase~para'
máquina de cilindro. Rua Gene-
rei Caldwo_M 283• A.
NECESSITA-SE com.prática; (mi-
nima 1 anes) em máquinas sol.
na 1 B do duas cores. Apresen-
tar-s» entre 8,30 às 12,00 na
Rua das Marrecas, 1], c7 Sr.
Siplji
PRECISA-SE impressõr máquina
Minerva. Seman. dc 5 dias, pa-
ga-se bem. R. Rodrigo Silva ó|
3.° and:_r esq. Sãq Jcsé^
PRECISA-SE do Imprõssores,
composítore-s e snc"dsrnadoreb.
Rud Capoava, 20. Brás de Pi-
na,
TIPOGRAEIA -;Preelsa-ie dé
compositor ou meio oficial de
composição — R. do Riachuelo
"'¦ ,5i-*_-
TIPOGRAFIA 

"- 
Pr"cc"isa-e 

"d"e

compositor tipográfico, tratar a
Rua Fonseca Teles n.o 29-A -
São Cristóvão.

TORNEIROS -
FRESADORES -
AJUSTADORES

C0PEI-.A cu copsiro com pra-
tica de sarvir !ar.che no bal-
cão, pro.isa se á Rui D-. Ma-
noc'! Crtrin, 195. Estarão do
Rocha 

'lido 
di J. c-rèrinho, Ss-

nm, com o Sr. Fernando. Não
lraba.Ha Yaes d'n.ingr-$.
GARÇONETE' com prátíc": õrc-
cisa-se p.' pensão cihVsr-SÜI à
Rua São Luiz GoQzs^jà, 151 -
Sobrado. _
GARÇOM com prátic:., precise-
se. Rua Hilário Ribeiro, 120 —
P. Band.
GARÇONS" - 

" 
Pr.cisa-f. 

"para

hotel de 1 a. classe idade até
30 .uns. corn experiência com-
provada em carteira. Salário de
acordo _- capacidade. Rua João
Ura, 48 — Leblon cí Sr. Bao-
dsta.
LANCHONETE"- Precisa'"d_ 

"uro.

garçcnete para trabalhar no ho-
rário da tarde - Rua São Cie-
mente,.-98. — Botafogo.
LANCHpNH-E_>i.Prec!sa>se .-co-
peiro con> bastante prática. R.
do_Rese_nde S3^A. Centro.
LÃNCHÕMETE" - Pr«ciía,se de
copeiro c! bastante prática. Rua
Barata Ribeiro n. 512-B. Co.
pacabana.
MOÇA — Precisa-se c! prática
para trabalhar no café em pé.
Estrada do Timbó 171 .
MOÇA c! bastante prática de
café em pé e documentos em
dia. Precisa-se na R. do Tea-
tro n.**7.
MOÇA — Precisa para bar. Rua
Jacinto 32. Méier. Tratar, com
Valdir.__
MOÇA,, — Precisa-se de uma
com prática para trabalhar com
cafezinho, Rua Sete ds Setembro
_ii9_36.
PRECISA-SE de uma cspeira e:
orsfca :u capíífc, P-3C3 8 de
Maio,_127. R__K3"M:rerid«.
PRECISA-SE da éozinhejra para
lanchonete — Avenida Ernani
Cardoso. 5?-D.
PRECISA-SE és~l~v7""d"e"praTcs.
Rua Riachuelo n. 54 Lapa Res-
I.ursnre Rio Ave.

AJUDANTE CAMINHÃO - Pr«.
clsn-se pari. material de cons-
trução, R-eferénclas na carte'ra.
Prática. 180,00 - 24 de Maio,
2.S, :

CONJUNTO jovem precisa de
solista baixista, organiza c*
órgão. Tratar Rua Lima Sucupira
26 lra|á.
ENCARREGADA -; Pára cr.ã" d»
saúde, precísa-ie senhora de 35
a 45 anos, boa apnrôncin, s!
compromisso, que tenha pratica
dá lidar c! empregados e diri-
ciir 5'oLor de a!'menf-ção. N, B.
riorm.r no emprego e trazer re-
.ferências. Sa'ário 350,00 tratar
dJarla.rn.nto dapois de 9,30 h„.
na Rua Ccnde de Bonfim, 497.

GRANDE" OPORTUNIDADE""-
Loiras - Mulatas - Escurinh. s
- Morenas, modelos e mana-
qulns -- Cantores fas) conjuntas
-- Compositores'{as) or"ve o seu
disco e leve na hora. Figu-
rantes, pc.soas fntogenicas; mô-
ças, rapazes, meninos (as) se-
rjhoras (es) para cine TV teatro,
revistas, cartazes, dançarinas ur-
nente. Cache diário de NCrí
200,00. Trazer 2 fotos 3x4 -
Rua Senador Dsnl.s, 80 si 1302.

LEME, PAIACE HOTEL - Pro-
cura: Serventes para cozinha —
Aprasentar-se à Rua Gustavo
Sampaio, 469 — Munido da dn-
cumentos, bom salário.
LAVADORES" de" automóveis"-
Precisa.Sr da bons c/ prática.
Tratar hoje c/ documentos, i
R. General Roca, 598 — Pça
SaonsPena.
MONTADOR da : equipamentos
elétricos ou eletrônicos com ex-
periçncía mínima da 2 anos —
ProcÍsa-se, apresentar-se à Rua
Senador Furtado, 52 — Pça da
Bandeira.

MENSAGEIRO - Precisa-se com
prática para hotel. Tratar na
Rua Ferreira Viana, 29 - Fia-
mengo.
PADARIA - Prcciso~com prati-
ca 1 caixa 1 caixeiro 1 a|udr.n-
te forno 1 ajudante confeiteiro,
Rua das Laranjeiras 251.
PRECISA-SE de um bom serven.
te. Saber ler e escrever. Res-
taurante Zorba a Grego. R. Ba-
r=ta Jibciro_32^B.
PRECISA-SE de lub.i"fica_"o. e"l_"-
vador c| muita prática paga-se
bem e comissão, Trarar no Au-
to Posto Recreio Lida. E;trada
dos Bandeirantes 130. Taquara
"; ¦jaÇ_gr_cpaguá¦ ,
PRECÍSAM-5E montadoros-rlsca-
dores dutos ar condicionado.
Semana 5 dias. Apresentar-se
preparado trabalhar Rua Gen.
Polidoro 165 Botafogo ou Rua
An íbaj _M endonça 21 I panem a.
PRECISA-SE caixeiro com prati-
ca dc armazém. Av. Brasil IAPC
n. 17 835. Iraiá.

PRECISA-SE 2 profissionais do
cala.ata • 1 lerv.nt» — Paga-se
ótimo salário. Apresentar para
trabalhar ati às 9,30 horas -
Av Suburbana, 5 974.
PRECISA-SE de vigio manobrei-
ro de garagem. Rua Marquei
Pombal, 23. _____ 

'

PÕRTEÍRÕ - Para odíifcio dê
luxo em Ipanema, Não dorme
no emprego, Indispensável prá.
tica e referencias, ligar para
Dna, Maria de 9 as 12 hs, —
Tel. 232.i767.__
PRECISA-SE de um casal sem
filhos, trabalhador, honesto e
que dê referencias, para serviço
de um colégio quo está come-
çnndo. O colégio é na Av, Me>
lo Matrs, 33, onde o casal po.
dc residir — Trata-se na Rua Ma-
riz e Di____________ 420.
PADEIRO - Precisa-s_~cõm
grande prática; só apresentar
quem estiver muito capacitado,
¦Paga-se bem. Confeitaria 5.
Sebastião, Rua Conde de Bon-
___ -130._
RAPAZES - Precisa-se 

"de. 
20 a

25 anos andando bem dc blcl-
cleta comprovando com cartoi-
r.i assinada ppr outra firma
com minimo de 1 ano. Rua Ipi-
rangá 33. Laranjeiras.
RELOJOEIRO r-.-Prtclsa.s4. Rua
L aürtn d o7Fllh o, 15.

RAPAZ para loja de
automóveis, preçisa-se
com pequenos conhe-
cimentos de mecânica.
Rua São Fco. Xavier

!___'
S-RyENTES<---,.Preclsa>seii para
limpeza geral de escola. Não
tem dormida. Rua Nascimento
Silva, n.° 55Ó em Ipanema. Fa-
lar com Sr. Jalr.
URGENTE.'.--; Produtora cinema-
tográfica especializada em fil-
niagens, fotcnovelas, telenove-
Ins, aceita urgente pessoas am-
bos cs tipos idades e sexos os
mais destacados terão papel de
grande destaque. Paga-se na ho-
ra. Trazer 2 fotos 3x4. Rua Se-
nador Dantas, 80 sj 1302.
VIGIA e outros serviços de
noite, de 40 a 50 anos precisa,
se diária 6 000,00. Tratar Av.
Rio Branco 156 sl 2728.
VIGIA — Senhor precisa-se Av.
Presidente Kennedy 1243 - D.
CaxÍ33.

Fortaleza - Natal
Teresina

Pessoa idônea e responsa-
vel, aceita qualquor serviço
a ser executado em Fortale-
7a, Natal e Teresina (Vende,
cobrança etc) Cartas para a

portaria deste Jornal sob o
n. 400 952.

Açougueiros
PROFISSIONAIS

Salário NCr$ 600,00 mensais. Apre-
sentar-se hoje e amanhã à Rua Volun-|
tórios da Pátria, 224 fundos - BOTAFO-1
GO, com os documentos necessários —

Das 8 às 1 2 horas.

ELETRICISTA para VW com to-
dos os documentos. Precisa-se
Rua Leite Leal. 32 -- Laranjeiras.
PREÇISA-SE de um técnico de
TV a um de radio da pilha pa-
ra trabalhar p/ comisião. Tratar
Ri)8 Gaiuba, 210 — Acari.
TÉCNICO rádios transistor, pre-
cisa-so competente, Ord, 600 a
1 000 - Av. Suburbana 10450,
sob. — .Cisca d Ura;
TECNjCO.-'.RADIO-' Ei.TV - Pre-
ciso na Rua Carolina Amado n.
537, loia B - Vai Lobo.

GRÁFICOS

VENDEDORES
CORRETORES

AlCEADOR .- Precisa-se cen
prática. Gráfica Oxford, Rua Ba-
rão do São Félix, 61.
COMPOSITOR competente -
Precisa-se a Av. Paris, 199-A.
Bonsucesso.

PRECISA-SE de torneiro mecá-
nico com mais de 5 anos prá-
tica. Tratar na Praia do Caju
233:237 _com Sr. Válter.

DIVERSOS
EiV.PILHADEIP.A - Cp_rad_: -
Import. Ind. admite c/ alguma
oratica. Aoresentar-se à Av. Rie
Bran, ___S__r. 2828.
FABRICA DEiBOLSASrr-.Cosfu-
reira oficial de mesa, 1 rapaz
até 17 anos. Rua 7 Setembro
n.o_20:_
MALHARIA .—¦*;Breçlsa de niôça
c; muita prática p| trabalhar em
r-eriia.hsdè.rà; R. do Catete, 214
alicia 203.

PRECISA-SE ds empregado para
botequim. Rua Anita Gariba_di
n¦ 9-B, Copacabana.
PRE-TSA-Sí de cozVift:. ra"-7f
ora t'ca psira rcs^^u^£nt.e. Sua
PercVa Lopes n.° 7ó -- São
Cri-tóvâo.
PRECISA-SE de um cooeiro com
pratica. Rua Dr. Padiiha 4Ó3-B.
Engenho de Dentro,
PRÈCISA-SE de 1 co"perro—"c"om
prática. Av. Churchill n." 60-B
— Castelo.
PENSÃO — '.PreçliMa 

uma: p.r-' coneto com pratica à Rua do
Senado n9 43 sob. com Sr.

j José.

j PRECISA-SE de empreaada para
l lanchonete. Praça Vicente Carva
I JhonÇJ.B. 

'___ 

PRECISA-SE empregado ds boa
aparência e com prática de h.r
e lanchonete. Rua São Francisco
Xavier_n. 543,
P.._-ISA".È de um lanchelro
c~m prática na Rua Riachuelo
182.

COMPOSITOR - Prociss.se à R.
Cj.1, Audcmaro Costa, 121 —
Prox. E.F.C.B.

VIGIA ¦- Ixoort. Ind. admito
2 vlçiias n_tu:r.-s p/ t.-_b...'Jiar
em d'_s aiternade.. Idade 30 a
45 c/ curso primário 

'como'e-

to. Sal. 220 méis e.l.icnais.
Apresentar-sé à Av. Rio Bran-
co, 156 gr. 2828.
...GENTE - Ap, Montadores
tratar das 9 às 16 horas Sr. Ro-
berto. Rua 7 d. S3tembro, 43
s 411 semana de 5 dias.

BALCONISTA - Precisa se com
pratica. Papelaria A.vorada Rua
Sâa luiz Gonzaga, 97. SSo
Cfiàtóvâo,
BALCCNÍSTA - pTêcísã-ê-da
rò^ajes com pratica para ca-
nVsaria. Tratar Avenida Passos,
67. _
BALCONISTA MOÇA - ÕtTma
aparência. Rua Desembargador
Isídro, 10 loja B — Discos Saens
Pena.
DALCÕNI5TAS precisa-se rapaz
com prática de padaria — Tra-
tar__Rua Angélica Mota, 23-A.
BALCONISTA - Preciso" com
prática de farmácia que saiba
aplicar injeção. Tratar pelos His
22B-1736 e 234-4276.
BALCONISTAS - <recisa-s> dl
balconista cam .'pratica, sabá*
do, horário integral. Paga-sa
bem .Talar na Rua Carvalho
Ha Sousa n. 248 — Depósito
central de Roupas — Se náo ti-
ver pratica • favor não se
apresentar
BALCONISTA - Prícísã-T--õrn",
bastante prática no ramo de te-
cidos, com referências — Rua
da Alfândega, 230 - Casemirai
Irpel.
MOÇA preciso balconista com
prática e outro sem prática com
aparência sem compromisso que
possa trabalhar até mais tarde.
K. Barão de Mesquita n° 750-A.
PRECISA-SE — Empregado com
pratica artigo masculino e fe-
minino salário e comissão Rua
Ministro Viveircs de Castro ..
102-C - Copacabana.
PRECISA-SE moça com muita
oráfica de balconista de padaria.
Rua Dias da Cruz n9 617 Meier. J

ATENÇÃO ¦- Senhores c Senho-
ras, venham ganhar dinheiro nas
suas horas de-folga, necessário
boa apresentação. Áv. Pres.
Varagas, 590 sala 1UB das 8
às 18 horas. Procurar o Sr.
Alves Lima_;
ATENÇÃO;'. V.ndedor.s (as).
Ganho acima de NCrS 800,00
mensais. Admitimos c/ou s/prá-
tica para contatos de alto nível.
Curso de vendas p/ principian-
tes, indicação de clientes, alta
comissão,1 retirados semanais c
registro em carteira. Garantimos
sucesso absoluto. Necessário ni-
vel ginasial, boa apresentação,
dinamismo e ambição. Apresen-
tnr-se c/documentos na Av. AI-
mifante Barroso n? 2, s/204/5.
de 8,30 às 12 horas.
ADMITO pessoas. aposentados
para as funções cie plantoniv
tas de imóveis, trabalho fácil.
Ótimas comissões. Entrevistas e/
Bueno Machado - R. Barão Mes-
quita, 398-A. 
PRECISA-SE 

'rTvéndõelõr "pira"

GB produto alimentício que te-
nha carro. Rua 5 de Julho n.°
33ó._Nite_ói.
RAPAZ ES" -.Precisa-se, boa apa-
rêncra, otimista, p_ra corretor
dedetlzaçãó - Cbinissãa de 20°-_.
R. Babilônia, 49 loia J. Ti.
jucá.
VENDEDORES (AS) - NCrS
700,00, moças e rapazes ,que
tenham bca apiarôncií e deseài.
baraço. Altas comissões, ajuda
de cu;to, prêmios semanais e
mensais, cursr de vendas sub-
vencienado pela cia. Não c ne-
cessa rio ter prática. Apresenta-
rem-se munidos ds documentos
e 3 retratos, â Av. Pres. Var-
gas, 4)81102, ao Sr. Custódio,
VENDEDORES" - -..Preclsem-tv
com bastarit* prática em vendas
de alumínio, plásticos, brinque-
dos, louças e galvanÍ2..dos.
Apresentar-se à Rua General Pe-
dra, 110 das 9 às 12 hs Centro.
VENDEDOR - Precisa-se vende"
dor autônomo devidamente re-
gularízado especializado em be-
bídas e conservas. Exigem-, e
referências e provas de conheci-
men*o do ramo. Tratar Rua Acre
n° 28,_2?,_29,_203/4.
VENDEDOR - ATOIÕRISTA"^
precisa-se para ampliar vendas.
Exiçje-sc 1 ano carteira, instrução
média, referências e fiança. Tra-
tar Fábrica do Café Glcbo Rua
Orestes, 28 — Santo Cristo com
SrY Rocha das 13 às 16 horas.
VENDEDOR .S"-(AS)-- PrTcisãTe
vendeJores (as) com prática em
vendas a domicilio artigo de
fácil aceitação. Ganho superior
a NCrS 1.000,00 novos. Do-
cumentos. Esl. Vigário Geral,
730 bloco 14 sala 102.
VENDEDORAS - PÍêcisa-se dê
vendedoras com prática em ven-
das a domicílio, artigo de fácil
aceitação. Retirada acima NCrS
600,00. Tratar na Rua Bario de
Mesquita 534 B.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistente importação
- exportação

TRANSPORTES FINK S/A., precisa falando
e escrevendo inglês, base NCr$ 800,00 a NCr$
1.000,00. Apresentar-se à Av. Rio Branco, 257
- 1_3^ andar. __'

Auxiliar de escritório
Precisa-se de um Office Boy, menor, para ,

serviços internos e externos. Apresentação com i
documentos e referências à Av. 13 de Maio ;
47 sala 1804, das 8 às 12 horas.

PRECISA-SE de c.peira p_ara
oensão oue durm. no emórôao
Rua André Cavalcanti n.o 4B.
Bairri de Fátima.

-**«.0"ERES
FAMÍLIA ESTRANGEIRA preci-
sa motorist3-g3rçcm. Peds-se
referencias. Av. Rui Barbosa,
100 701. das 9 às 14h, de 2a.
a 6a. feira.
MÕTÕRJSTA — Precisa-se com
pratica para Kombi. Tratar Av.
Atoulfo de Paiva, 23-B - U-
blen.
MOTORISTAir-'. .reàlsaVso. p|.'on',
tregas. Mais dc' três anos de
csrteira. R. 5. Fco. Xavier, 697
c! Sr, Paiva. _
MOTORISTA"""- Ofereço taxi-
Kcrnbl ou particular. Deu refe-
renda. Te!. 232-1188 - Sr. Ar-
thur.

Auxiliar de contabilidade
Transportes Fink S/A admite com bastan-

te prática. Base NCr$ 400,00. Apresentar-se à
Av. Rio Branco, 257 - 13.° andar.

ALFAIATES -
COSTUREIRAS
ÃLFAIATE" 

~^~Precisai?, "de" 
um

bom oficial de paletós, peço
amostra. Rua do Ouvidor 16
19 andar.
BÜTEIRÒ" - 

*Servlç(TTin_7T-9Õ 
j

cie NCr$ 270,00 a 300,00. Preci- jso de 2. Largo do Machado
29/716.
CALCEI RO — Só para serviço
interno pago NCrS 220.00. Ur.-iu
do Machado 29/716.
CÕRTAb.mÃ -" ProVisã^s^qüõ
conheça serviços gerais de ma-
lharia — Rua Padre Nobrega,
385- Piedade.
COSTUREIRA - Precisa-se, bõã
aparência, c| prática consertos
r:.!çüs o sejas, para loja de rrio*
das. Tratar, Elimodas ns R. Xtt-
vier da Silveira, 40-C.
COSTUREIRA" -""Para-confecção
de senhora que leve para cs-
sa. Conheça bem colarinho e
«cia italiana. Av. N. S. de Co-
pacabana, 1072, s' 606.

MCÇ* com prát'ca de costur-.."lu •_ Uruguai _266-B.
MALHARIA precisa boa costurei-
ra e umô acabadeira. Rua New-
ton Prado 65 39 andejr.
PRECISA-SE 

"caiceira" 
ei' muHa

prática — Rua Ner! Pinheiro,
299. _
PRECISA-SE de costureira com
prática de ve.tidos finos. Av.
C-pacabana 379 ap. 601.
PSECISÃ-SE de mesqueadeira
msntr cem muita prática para
fábrica calças. Paqe-se bem. —
,~un N-ri Pinheiro, 299. Está-
cio.
PR ECIS A-S E~de""~. If alates.' ¦ . Alu-
dôt.te de bu teiro, Rua Miguel
Lemos, _54-B.
PRE.ISASE alfalatè"què saíbã
crtar. Av. Presidente Vargas,
3121 - 1° loia.

CABELEIREIRO E MANICURA -
Precisa-se para salão a ser
inaugurado. Tralar na Rua An.
gato Neves, 170, Dendê — Ilha
do Governador."
MANICURE com boa aparêncü.
trabalhe bem — Minue Lemes,
51_C. -
MANICURA - PrccísTse com-
petento. Larao do Machado 29
lo]a 13.
PRECISA-SE - Manteures de
bca aparência saía--, luxo Av.
Te'xelra de Castro 51 A Bcnsu-
ceiso. "Seleçãc".

PRECISA-SE manIcure com mui-
ta pratica. Av. N. S. Copacaba-
na_ 534_apt.__01.
PRECISO cabeleireira cí^praílcãi
Rua Hilário de Gouveia, 66 si
206.
PRECISA-SE de al-dacte de cr-
beleireiro com prática bra apí-
réncia. Avenidr, Atlântica 1782

G H. Chjp;. ti Cabeleireiro.
PRECISA-SE ajudante _ã"b_lêü
reirc, cem- prática e boa ap.i-
rência. TrPt?r h_\e Rua do Ca-
t-t- 214. \_l__J__.
P3EC1SA-SE um., boa atizideirô
qua façs penteados modernos
nue seia c-mplets, Salão Bote.
Ih-. Rua , Visconde de Piraj.
J26 ap. 1 -A. lp.-neina.
PRECISA-SE de uma mánícüre
com bastante prática Rua Mães-
Ir.-, Vila Lobos 2-B (La Maison
Cabeleireiros) ao lado do Clube
Municipal,
RAMOS Precisa-se de uma
cabeleireira que> saiba trabalhar
bem. Rua Cardoso de Mor .is
468-B.

MOTORISTA 'MEÇAWCO - Pre-
I cisa ;-e para dsp-sita d» mate- j

rlal de csnt.rucSo, MfWiutènçãn •
] e entrc-ias. Roferc-icir.-í na cer- [

feira. 3S0.CO - 24 dc Maio
I 235. I

ÒFÉRECE-SE um mot.rista de j
boa aoarencia com pratica e rc- *
ferencia. TI. por favor 245-5952.
Recado para Valdir.
OFÈRECEÍE motorista p3r_~cãí ]
ro particular c| 14 anos cart., i
pratica e referencias. Meio ex- .
pedlente ou Integral. 235-0617. '

MECÂNICOS E
'.ANTERNEIROS

Balconista
Precisamos de rapazes com to-

cios os documentos para o ramo de

gêneros alimentícios. É essencial que

possuam diploma do curso primário
ou equivalente. Tratar na Rua da
Igrejinha, 16 — Campo de São Cris-
tóvão. (P

ELETRICISTA pi automóveis .
/W.-entrr Rua Dr. Salamini n.°
161 !'b, esq. Rua Cíwíwcs Sa-
l_s._Tei__ 248-4456^ - 

Jijuca.
LANTERNEIRO, a comissão Rua
JJ-o Pinheiro. 631 — Piedade.
LUBRIFiCADOR -"^íêcisí-se-cí
oratica carros nacionais. Rua
General CaWwe!l__248.
LANTERNEÍRÒ - 

~P7o"c"f:7-s""e 
!

competente. Rua Maria Rcdri- :
Ques n. ]S3_ Olari_aL
MECÂNICO.' -"-Pr5;í_n-rt para
VHIis. Gnrdini. Tratar Av. Gui- jlherme Maxwell 5J7 — Bonsu-

Bardahl lubrificantes
DEMONSTRADORAS

Necessitando ampliar seu quadro de de-
monstradoras, convida as interessadas a se apre-
sentarem das 8,30 às 15 hs. à R. São Francisco
Xavier, 391.

Exigências: idade de 19 a 28 anos; poder '
viajar. |

Condições: Salário de NGr$ 300,00, des- !
pesas pagas.

BARBEIROS -
MANICURES
BÂ .BiiSò -..Precisa-se, ..bom i
proflssicnal, garante>s« acima do ¦
salário. Estr. da Água Branca,
2078 — Realengo.
BARBEIRO precisa-se que traba-
lhe bem e que seja aposentado.
Rua j__YFrancj scoXavier 393.
CABEtElHEIRO - Procisã-se à
Rua General Gustavo Cordeiro
de Faria n. 335 - Benfica.
CABELEIREIROS - Precisa-se da
uma moça, que saiba tecer ca-
belos para perucas. Fone: ....
237-3311.
CABELEIREIRO - Precisa-se dt
ajudante menor cf prática Av.
N. S. Copacabana 796 S1 301 .

SAPATEIROS
PRECISA-SE cort,.dcre5 de peles
cale.dos Argea. Rua Coronel
Comi sao_J.2__Ccrd.v_l.
SAPATEIROS - Precisa-se mon-
tadores; Rua Getúlio Vargas, 717
— Olinda — Nilópolis.
SAPATEIRO :- Balconista com
pratica d» acabamento d» sapa*
tj — Rua dos Diamantes n.
422. Rocha Miranda.
SAPATEIRO - Precisa-se de um
pcsponlador. Rua Alcides Maia
n° 238-A. Bento Ribeiro.
S'P.TEIRO - Precisi-se dã
forrador de saltes, ofici-a! p/
fater pêimlIHa. Tratar _, R. São
Januário, 538-A - São Cristo-
vão.
SAPATEIROS. Precisa-se 1 mo-
delador para 3 dias por sema-
na e um oficial Luiz XV espe-
cialista para fazendas. Rua Rai-
mundo Correia I6-A Cop.
SAPATEIRO meio oficiai p| sf\í-
dar em consertoi e| prática em
capinha. Só serve rapaz ds res-
Donsõbllidad» e trabalhador —
R-. laranjeiras, 466 - L.A.

MECÂNICO para VW com todos
os documentos precisa-se Rua
leití. jçn\, 32 — laranjeiras.
MECÂNICO VW; .^-TPara.câm-
b'o • motrr com Icnga oxpe-
rífncta — Rua IA dn Maia »-
568.
PINTORES de automévelsr, Òfi"
ciais, precisam-se n_ Tua Barão
de Petrópolis, 417.
PÍNÍCR cíe automóveis - Pre-
cisa-se meio-oficla!. Rua G.r.e-
rs! Argôlo. n.o 134, 55, Cris-
tóvão — P;drc.
PINTOR — Automóves compe-
tintes precisa se, tratar à R.ia
São Lui_ Goncsoa. 453. São
Cr.'-tóvãr;. '

PREÇISA-SE de pintores ef pra.
tica em pintura de cnibus. Tra.
tar c/ Sr. Manoel, à Rua Baro-
nesa do Engenhj Novo, 222 -
Jacaré.
PRECISA-SE _de pintor. Iantar-
neirc e mecân'c3 cem ferramen-
tas. Rua Gefúiic n.o 252, Todos
os Santos. Tr^ar cem o Sr.
Snntrs.
PRECISA-SE' melo oficiais dê
pintor de automóveis ã Rua
Marquês de Abrantes 158 fun-
dos. Flamengo. Tratar com Sr.
Moacyr.

DIVERSOS
AUXILIAR PORTARIA - Pre-
c;sa-se dc três (3) com experi-
_.nci(! c referência urgente pa-
ra Ru? Pompeu Loureiro. 32 c|
o 2e'ador.

Estudantes

Você é estudante? Então ve-

nha conversar conosco, pois temos o_

SEGREDO PARA QUE VOCÊ CUSTEIE

OS SEUS PRÓPRIOS ESTUDOS.

Maiores detalhes à Rua Frolick,

31 - 3.° andar, com o Prof. Sil-

veira. (p

Cruzadas
CARLOS DA SILVA

li 2| 3| .1 S] 6| TI ["Fl 9

17 md rY

16 Bl '7 1B 19

H"l 
I LJlZIZiZ

M 25 26 27

29 md 30
31

HORIZONTAIS — 1 — habitação acanliada; re-
sklència modesta; 10 — linlmcnto; 11 — atirai';
12 —• pedra; 13 — um dos dialetos daa Filipinas;
M — paradisíaco; 16 — trabalho aíanosamente;
17 — afã; 20 — árvore silvestre do Brasil (pl.);
22 — destruir; assolar; 23 — água (em língua in-
digeria do Brasil); 2. — sufixo de composição in-
dicativo de coletividade; 25 — glosar; 28 — co-
que; pancadas; 29 — piedoso; devoto; 30 — cer-
fa aranha amazônica; 31 — superlativo irregular
dc áspero (pl.).

VERTICAIS — 1 — seção da biblioteca, onde se
guardam seções de jornais e publicações perlódi-
cas; 2 — dominados; aqueles que tratam dos In-
térèsses dos toureiros e os representam nos con-
tratos; 3 — nome antigo da última nota musical;
4 — cemitério; coval; 5 — contração de até ali;
6 — bater com moca; esconder; 7 — que come col-
sas repugnantes; 8 — substância amarga e cris-
talina, que se extrai do linum caüiarticum lin ;
í) — prego; 15 — rival; 18 — preparam com anis;
19 — um dos deuses do antigo Egito, protetor dos
mortos, marido de Isis e pai de Horo; 21 — re-
querei' pressa; instar; 26 — abundância; 27 —
patrão; 29 — chispe.
COMO . DECIFRAR E COMPOR CHARADAS
!¦ — IX

Dando continuidade às nossas palestras sôbre
charadas, apresentamos hoje a

CHARADA EM TERNO TOR SÍLABAS
Consiste na superposição de três chaves simé-

tricas, isto é, cada chave composta de três sílabas
e cada sílaba com igual número de letras, dispôs-
tas a serem lidas tanto verticalmente como ho-
nzontalmente.

Ex. — Aquele INDIVÍDUO GROSSEIRO
Que é um CONDE pequeno,

Quer, para ter mais dinheiro,
DIVIDIR EM LOTES O TERRENO.

Não há necessidade de colocação de número
ele sílabas ao término da charada.

Procurando-se .a decifração achamos cavalo
para INDIVÍDUO GROSSEIRO; valete para
CONDE e lotear para DIVIDIR EM LOTES O
TERRENO.

Süperpondo-se as parciais, temos: l
ca - va - lo
va - le - te
lo - te - ar
Damos a seguir mais dois exemplos. As solu-

ções sairão no próximo número.
— O sujeito APAIXONADO'

Por MULHER MUITO ENFEITADA,
Vai ficar bem AMASSADO
Quando houver a ciumada.

— TOCA O SINO da igreja como se íôsse
um PRESENTE divino, chamando o
crente de alma PURIFICADA para a
oração.

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR — Hori-
zontais — gemeliparo; axa; cm; nemorícola; edí-
cuias; calomelano; ulo; lados; lanitiles; amar;
nolas; dada; asa; olorosos. Verticais — geuicula-do; mameionado; êxodo; larim; peculato; amola-
delas; ocasos; icelinos; lanosas; alamal; irar; sal.
CHARADAS ADICIONADAS: 1) falador; 2) 3)Ci-
ra-mar. i

Correspondência, colaboração e .remessa dc
livros e revistas para: Rua das _ .limeiras ii.D
57, ap. I — Botafogo — ZC-02.

Falecimentos /missas
TALECIME.VTOS

Rogcliá 1'eres — Foi sepultada no Cemitério dc
São João Batista ontem.
¦Elisa Figueiredo da Costa — Foi sepultada no Ce-
mitério de Sáo Francisco Xavier.

Emília Machado de, Oliveira — Foi sepultada no
Cemitírio de São João Batista. A Sra. Emilia de
Oliveira era casada com o Sr. Maximiano Frei-
re de Oliveira. Era mãe de Madalena d'01iveira
Pinto.

Na igreja da Can-

MISSAS
Embaixador Gilberto Amado
delària; às nhSOm.
O ti Ides de Almeida Santos —- Missa de mês, no
Mosteiro de .: -o Bento, às 10 horas, hoje.
Reinaldo Conleirp de Oliveira — Missa de 6.° mês,
hoje, na igreja de Santa Luzia, às 8__30m.
Pedro Renauit eastanheira — Missa de ano, hoje
às 9h30m, na igreja de N. S. do Carmo.
João Barroso — Missa de dois anos, na igreja de
N. S. do Rosário e São Benedito, às 81_30m, hoje.
Manuel da Silva Pereira — Missa de 7.° dia, ama-
nhã, às 9h30m, na igreja de N. S. da Aparecida.
iRua Aristides Caire).
Lúcia Dias Teixeira Benlcs — Missa dc mães,
amanhã, às 10 horas, na igreja de N. S. da Paz.
(Ipanema).

.MISSAS DE HOJE

7." Dia
Dlcran Ballian — Na igreja de São Francisco de
Paula, às 10h30m.

Carmélia da Mata Barcelos — Na Catedral de Ni-
tèrói (Jardim de São José), às 11 horas.

Valinir Baltazar da Silveira Fadul — Na igreja dc
N. S. da Paz, às 9h30m. (Ipanema).
Bárbara Fernandes — Na igreja de Santa Rita de
Cássia, às 8h30m. (Rua Marechal Floriano).
Elza Silveira — Na igreja da Candelária,
às 10h30m.
-Miguel Pernambuco de Campos — Engenheiro apo-
sentado da Divisão dc Obras do Ministério da
Fazenda — Na Catedral Metropolitana, às
10h_0m.

SEPULTAIUENTOS

São João Batista. — Adalgisa Gurgel, Luis Parrei-
ra Cortez. Everton Del Negro Ciuffo, -Flora Ba-
cellai- da Costa Fernandes,. Marilda Guimarães
Rodrigues, Vicente Faillace, Antônio Pessoa, Ri-
tardo Alonso Martinez, Eduardo da Silva Soares,
Samuel Libànio.
São Francisco Xavier — Amado Bahia Rosa, José
Azevedo Magalhães, Augusto dos Santos, Leoni-
dia Augusta da Costa, Maria Djanira da Cunha,
Newton des Santos, Marcelo da Silva, Luciano
Vieira Lopes, Darcüia, Gomes da Silva, Sebastia-
na de Andrade Valverde, Finnino Pinheiro de
Sousa, Emilia Machado de Oliveira, Heliomar
Vieira dos Santos, Angelina Silva de Almeida. *
Ricardo dc Albuquerque — Lourival Andrade de
Barros.

Biografias de pessoas falecidas devem ser envia-
das para a coluna Falecimentos/Missas do JOR-
NAL DO BRASIL, Av. Rio Branco, 110.
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Jornal Astrológico
EMPREGOS • PROFISSIONAIS LIBERAIS • VEÍCULOS - EMBARCAÇÕES - ESPORTES •fl

AL KA1IMAN

SIGNO SOLAB VIGENTE — VI11GO — Virgem
— (23 de e-gásto a 22 de setembro).

VIRGINIANOg BRASILEIROS FAMOSOS —

JUDAS ISGOROGOTA (pseudônimo de AGNELO
RODRIGUES OB MELO) — Poeta e jornalista, ¦
nascido a 15 de setembro de 1901 em Lagoa da
Canoa, Estado de Alagoas.

FRANCISCA JÜ LIA DA SILVA — Poetisa —
nasceu a 31 de agosto de 1874 em Xlrlrica, Esta-
do de SSo Paulo, o íaleceu a 1 de novembro de
1920 em sao Paulo, no mesmo Estado.

INFLUÊNCIAS ASTRAIS NO SIGNO SOLAR DE
VERGO:
PLANETA — Mercúrio;
DIA FAVORÁVEL — Quarta-feira;
COR — Violeta;
METAL — Mercúrio.

SIGNOS COMPATÍVEIS — Taurus, Capricorrius,
Câncer e Scorpius.

ASPECTOS PLANETÁRIOS BÁSICOS TARA O
PRESENTE HORÓSCOPO — Sol cm Virgo; Lua
cm Gemini; Júpiter e Mercúrio em Libra e Mar-
te em Sagittarius.

INFLUENCIAS HARMÔNICAS — Lua em trigo-
no com Júpiter e Mercúrio, (ângulo de 120 grátis,
considerado aspecto benéfico de maior íórça).

INFLUÊNCIA DESARMONICA — Lua em Qua-
drafaira com o Sol (Afastamento de 90 graus, con-
siderado aspecto negativo ponderável).

HORÓSCOPO DK HOJE
de setembro de 1969.

Quarta-feira, dia 3

ARIES — Carneiro — (21 de março a 20 de
abril). Em suas relações públicas em geral e no
convívio com o cônjuge ou associados, os aspec-
tos iSão promissores. Na execução da rotina dia-
ria, procure utilizar a iniciativa do sócio limitan-
do-se a tarefas que não exijam demasiado esfór-
ço de sua parte, a fim de que os excessos no tra-
balho não prejudiquem sua saúde .

TAURUS — Touro — (21 de abril a 20 de maio).
Maior disposição íisica deverá se refletir positiva-
mente em sua capacidade de realização e poderão
ser obtidos melhores resultados para os seus in-
terêsses cm expansão. Dedique-se aos seus afa-
zeres mais importantes não se deixando influen-
ciar por sugestões ou convites para passatempos
fúteis que poderiam desviá-lo de seus principais
objetivos, prejudicando essa boa oportunidade.

GEMINI — Gêmeos — (21 de maio a 20 cie ju-
nho). Não dè maior importância a eventuais con-
tratempos que possam surgir em seu ambiente
doméstico, provavelmente com pessoas de mais
idade. Os aspectos são mais favoráveis, eniretan-
to, no campo sentimental, quando poderão sur-
gir agradáveis surpresas para cs solteiros c cs
que forem pais deverão sentir-se -felizes com o
comportamento dos filhes.

CÂNCER' — Caranguejo — (21 de junho a 22
de julho). Aproveite a fase positiva no setor do-
mestiço, utilizando seu bom gosto em melhorar
a aparência das instalações no lar, quando suas
relações familiares estão agora favorecidas. Dedi-
que-se exclusivamente à casa e à familia, ado-
tando uma atitude reservada com relação à vi-
zinhança e eximindo-se de participar de eVen-
tuais discordàncias entre parentes próximos.

LEO — Leão — (28 de julho a 22 de agosto).
Não se deixe iludir por falsas aparências, pois
poderão surgir propostas comerciais que se apre-
sentem vantajosas, mas a realidade é outra. Lem-
bre-se do adágio: "Mais vale um pássaro na mão
que dois voando." Fase propícia a assuntos inte-
lectuais em geral, relações cem parentes próxi-
mos e vizinhos, viagens curtas e anúncios im-
portantes.

ArIRGO — Virgem — (23 de agosto a 22 de.se-
tembro). Não se deixe acabrunhar por contratem-
pos sem importância, considerando que nem sem-
pre os obstáculos têm o vulto que lhes empresta-
mos. As vezes os empecilhos são criados em nos-
sa imaginação. Influências favoráveis em sua se-
gunda casa astral, com perspectivas de maior ren-
dimento no trabalho ou carreira, onde você po-
dera demonstrar sua habilidade.

LIBRA — Balança — (23 de setembro e 22 de
outubro). Hoje, tlesdc as primeiras horas da ma-
nhã, você se sentirá plenamente capacitado á
concretização de novos planos e modificações e,
reaünente estarão evidenciadas suas pôssibillda-des de realização pessoal. Se alguém, de mentar
lldade estreita desejar limitar seus planos de ação,
noã lhe dé ouvidos e continue em seus propósitos.

SCORPIUS — Escorpião — (23 de outubro a 21
de novembro). Em seu circulo de amizades, nem
todos compreendem seus pontos-de-vista e alguém
hoje não lhe prestará a devida atenção. Poderá
haver alguma controvérsia que exija maior dis-
cernimento de sua parte. O escorpiano possui ge-
ralmente uma grande dose de fraternidade e você
poderá evidenciar agora esse sentimento, ajudan-
do alguém.

SAGITTARIUS — Sagitário — (22 de novembro
a 21 de dezembro). Perspectivas de novos conhe-
cimentos agradáveis e realizações concretas em
transações envolvendo amigos, com grandes pos-
sibilidades em seu círculo social. Poderá conse-
guir agora a realização de suas esperanças, mas
limite-se às relações de seu nivel e não confie
em promessas de pessoas melhor colocadas na
vida material.

CAPRICORNUS — Capricórnio — (22 de dezem-
bro a 20 de janeiro). Se surgirem propostas para
transações com parentes por afinidade ou paren-
tes de associados, estude bem os prós c os con-
trás, não se deixando impressionar com supôs-
tas vantagens. Se puder, não decida agora. Novas
oportunidades poderão abrir-lhe novos caminhos
em seus projetos de progresso, estabelecendo con-
tato com pessoas em posição superior.

AQUARIUS — Aquário — (21 de janeiro a 19
de fevereiro). Notícias de pessoas que se encon-
trem distantes ou que há muito não vê poderãotrazer-lhe uma nova perspectiva da vida. Perio-
do propicio para viagens longas c para assuntos
religiosos e intelectuais. Por outro lado, não se
descuide na legalização de assuntos fiscais e com-
pròinissos a pagar, a fim de evitar futuros abor-
recimentos.

PISCKS — Peixes — (20 de fevereiro a 20 de mar-
ço». Faça uma análise retrospectiva dos últimos
impasses surgidos entre você e seu associado ou
cônjuge, pois de um exame imparcial poderá sur-
gir um melhor entendimento. Bom período para
retomar iniciativas para solução de problemas
fiscais ou dívidas em cobrança, havendo, outros-
sim. possibilidades de lucros nos interesses imo-
billários conjuntos.

#

H00VER BRASILEIRA S/A
INDÚSTRIA E COMERCIO

precisa:

VENDEDORES DOMICILIARES
EXIGE:

Boa apresentação
Disposição para o trabalho
Vontade de progredir, •

I

OFERECE:

Treinamento remunerado
FIXO (salário)
Comissões
Ganhos acima'de NCr$ 1000,00
Ótimo ambiente de trabalho

Os candidatos deverão apresentar-se no horário comercial, à RUA NOVA
JERUSALÉM, 570 - Bonsucesso - POSTO SACI - Sr. Silvio. (P

Grande
oportunidade

Para você que tem boa
aparência (18 a 30 anos).

Venha à Rua Or. Otávio
Tarquíno n. 74, i\ 305 da.i
9 às 18 hs. Nova Iguaçu.

JOB-Ass.Téc.

Sei. Ltda.
Para Admissão Imediata.

DATItÓGRAFAS
CONTATOS (moças)
AUX. ESCRITÓRIO (rapa?)
AUX. D. PESSOAL (rapaz)
FATURISTA (rapaz)
ESCRITURÁRIO
DESENHISTA - Proi

Rua México, 98, 8.°

FRANCISCO LONGO IMPORTAÇÕES E
REPRESENTAÇÕES S/A."

VENDEDORES
Firma de âmbito NACIONAL, com diversas FILIAIS em

Minas Gerais e Goiás e 40 anos de tradição e experiência no
ramo de máquinas, inaugurando sua 1.° filial na Guanabara,
está ADMITINDO vendedores.

OFERECEMOS:

j a) Salário fixo
I b) Comissões e prêmios
ic) Ótimas possibilidades

para progredir
d) Cursos e supervisão.

EXIGIMOS:

a) Boa apresentação

b) Instrução nível ginasial

c) Tendência p/vendas

AERO 62 .63-1500, ent. DKW VEMAGUET 65 - Nov»
saldo 24 meses troco e financio
24 de Maio, 316-M. 228-5085.
AERO 69. Côr creme forr. prola.
Troco ou facilito urgento ac.
of. 15.500. R. Sla. Clara 70
apto. 204. D. Roslna. Cop.
AERO WIUYS 68 - Equipado
21 mil, Novo preço r> vista:
12 800 por motivo viagem: Rua
Equador, 872. Tel.: 243-8338.
Sr. Ferreira.
AERO 62. s. eq. Vendo ou
troco p/carro de menor valor.
Fac. peq. parte. V trat. na
Garagem Rio-S. Paulo no targo
do Campinho.
AERO 66 — Superequipado cl
|óia de automóvel côr golo nun-
ca bateu sujeito .a qualquer pro-
va à vlsta troco e fac. c/2.200
ent. saldo em 24 ms. R. S.
Fco. Xavier 342 loia E. Maracanã
tel. 228-6839.
AER 0 66 — Superequip. c/
11.000 Kms. reais, rarlssimo est.
de conservação só vendo p/crer
à vista troco e lac. c/3.400
ent. saldo em 24 ms. R. S.
Fco. Xavier 342 loja E.Maracanã
tel. 228-6839.
AERO 65 - Olimo pari. vende
c/peq. entrada e o saldo de
372,00 mensais. Av. Eng. Ri-
chard 160. Camisaria. Grajaú.
AJRO yVILLYS I96~3"'~~~0u7rõ
1961 em espet. estado troco
e fac. crúclilo dire. Rua Mariz
e Barros 1 061.
AERO 66 ~ 

jJndo carro todo
equipado, a toda prova de me-
caníca. Aceito troca e facilito
saldo até 24 meses. Trotar Av.

. Kiirbann, 9991 - Cascadura.
AERO 967 - Vendo côr bege
novo c/23,00kl. rádio, calhas,
4 pneus b. b. novos prot. p.
choques — Ver à Rua Matoso,
132. Sr. Manoel
AERO 62 — Grená vendo todo
revisado | muito conservado b.b.
rádio pode trazer mecânico.
5.200, targo Taquara, 29.

AERO 65 — Superequip. em
perfeito esi. sujeito a qualquer
prova à vista Iroco e fac. c/
3.0CO enl. saldo cm 24 ms.
R. S. Fco. Xavier 342 loia E
Maracanã, Tel. 228 6839^ _
BASCULÁNTÉS FÕRD" 6 -
2 980,00 Diesel, bem calçado.
Chevrolet 62, ótimo estado,
pouco rodado. Saldo a comb.
Troce. R. Mariz e Barros, 821.
Diariamente até 22 hrsL

i 6ASCULANTE CHEVROLET _66,
I 60 mecânica a toda prov. Vendo
| Iroc. facii. com 2 000 resl. 24
i mc-.es Av. Suburbana 8414. Pie-
; dacic.

Civil Procurar o Sr. Òswaldo Folco ou Sr. Zander Portes, à Rua
809'jMiguel Couto n.° 134 - 4.° andar das 9 às 1 1 horas e das

(P| 14 às 17 horas.

Motoristas
Canarinhos Táxi precisa

com mais de 3 anos de car-
teira prof. Rua Peçanha da
Silva, n. 5, Jacaré.

Moca
Uma menor c outra maior,

maior datilografa. Só servem
de muito boa aparência. Oti-
mo salário. R. Sen. Dantas,
117 - 8." and. 80Ó.

Secretária ,
Precisa-se, maior, boa apa-,

rência, iniciativa própria, sen-1
so de responsabilidade, boa!
datilografa. Das 13 às 14 h
Rua Acre, 90, 8.°, s] 801.

Vendedores (as)
Para venda de livros a

maior comirsao no melhor
plano de vendas, ótimo am-
biente de trabalho. Av. Pres
Vargas, 529 — sala 1603.

GUINDASTEÍRO
(URGENTE)

Procura-se 1 (um) para começar já.
Dirigir-se à Rua 24 cie Fevereiro,. 7 - BON-

SUCESSO, falar com o Sr. Trombetta. (P

Vendedor-
balconista

Precisa-se 2 com bastante

prática de roupas p| homens.
Apresentar-se à Rua Conde
de Bonfim, ¦ 406, de 8,30 às
12,00 horas, Sr. Barroso.

ÍÉCNICODE
FIAÇÃO E TECELAGEM

Empresa com fábrica de tecidos fora á_ Gua-

nabara admite técnico de reconhecida capacida-

de e experiência mínima de 15 anos.

Cartas com "curriculum vitae" e pretensões

para a portaria deste Jornal sob o n.° P-35957.

BMW — Automóveis • motocí-
datas; À vista ou a pr sio em
2 anos. Rua Gonzaga Bastos,
20-D (começa na Rua Barão d*
Mesquita, em frantt ao quartel
da PE).
CORCEL 69 luxo equip. em est.
de z_to pouco rodado c/9.000
kms. à vista troco e fac. c/5.0CO
ent. saldo em 24 ms. R. S.
P-co. Xavier 342 Loja E Maracanã.
Tel. 228-6839.
CAMINHÕES" CHEVROLET no-
vos — Pequeno, médio e lon-
çio. Chassis simples ou encarro-
çado c/madeira ou basculõnle.
A óleo ou gasolina. A Pólux
tsm 

*o 
melhor preço! Trocamos

p/qualquer marca. R. A\ariz e
Barros, 821 e 72. Rua Conde
Bonfim, 40. Diariamente até
22hrs.

rádio etc. única dona. Peq.
ent. saldo de 248,00 mensais.
Av. jng.Richard 160. Carnlsarla.
DKW 6. - 1001 - Vemaouot.
Mec, 100%, lataria e pintura
tudo em ólimo eslado. Rua Lins
do_Voscencelos_298. Lins.
DKW VEMAGUET 1957 - Rádio
bom eslado. Vendo hoie ao
1? NCrS 1 650. Av. Paris 273.
Bonsucosso.
DKW 60 - Motor" • mecânica
C) 4 mosei d» garantiu no du-
ro. Pint. nova. R. Pereira Nunes
36.
DKW VEMAG 67 - 1 980,00
- Belcar e Vemaguet. Novlssl-
mas. Equips. Saldo a comb. Tro-
co, R. Mariz e Barros, B21.

DAUPHINE - Gordini
e DKW — Compro mes-
mo precisando de con-
sérios. Vou em sua ca-
sa. Pago à vista. Tele-
fenes 261-3083 dia e
23420468 à noite. (B
DKW VEMAGUETE 66 - Equip.
vendo ou troco p/carro de me-
nor valor. Fac. parte. V. trat.
na Garagem Rio-S. Paulo no
jLarpo do Campinho.
DKW - PracírTha"T966 - viSdo.
urçjente. Rua Uruguai, 317 B.
Carlos,

DKW-VEMAGUETE 60, 61, 64
(1001), e 66, rev., equip., su-
ieito a qualquer prova, financ.
c| peque-na entr., saldo 24 me-
ses. Rus 24 de Maio, 415. Tel:
261-3407.
DKW 65 Sedíin, único dono,
carro lino traio. Troco fac. ...
2 500, rest. 24 meses. R. 24 de
Maio 316-M. Tel. 228-50B5.
DKW 58 e. 61, sedan, equip.,
ótimo estado, fácil. Troco. R.
Assunção 246. Botafogo,
DODG~E~T95l - Toda original
ótima estada, impestes panos,
1 600,00 á vista. Rui Fernandes
lèSbp.l84. V__ Lcbc.
DKW 64 

"S-DÃN~^~MÍis~"nõv„

GB ~ única dona - 40.CC0
Km reais — rádio — pneus
novos — peq. enl. Saldo de
248,00 mensais. Av. Eng. Ri-
chard 160. Camisaria — Grajaú.
DE SOTÕT2-- 6 cll„ .ecanleo,
ótimo estado geral. Tel.
228-2324^_
DKW SÉÒAN tcnhcTdõi".*!--
62 preço 6.500 e 3.900, só
no dinheiro Rua do Amparo
505 Cascadura.

ITAMARATY ,1$66
NCrí 3.000,00. Saldo em prest.
NCrS 512,00. Av. Cor.ário de
Melo, 953 - C. Grando. Tei.
94-1536 (CETEL).

Enlrads VOLKSWAGEN 69 Zero k.

IMPALA 45 - Mec. 6 c. 4 p. vi-
dros rayban. dir. hid. Vendo.
Financio aceito troca, Estr. Int,
Migalha»» n." 1041 — Bar Sr.
Mirlo.
ITAMARATY 67 - Sup. sup.
equip. c/pcga-ladrão. Vendo ou
troco p/caro de menor valor,
Fac. parte. Ver o trat. na Gara-
gem Rio-S. Paulo no Largo do
Campinho
JEEP'WILLYS 67 - Toda expe.
riôncia, pneus nevos. \ní.: h
noite. Til.i 248-5527 — Juí».
Estudo faciiüdades.
JEEP WILLYS 57 - Em perfeito
estado de conservação, Rua Ro-
drino Otávio, 269-A. Tel.: ..
47-7760.
JK FNM 68 - Pouco rodado
equipado, vendo ou troco. Tratar
fone. 228-6099 com Sr. Marcos.
JEEP 67 — Otlmo estado todo
revisado a toda prova de meca-
nica. Tratar na Av. Suburbana,
9991 - Cascadura.
JEEP WILLYS 59-6 cil., pneus
novos. Vendo melhor oferta. T.
228-2324.
KARMANN.GHIA 67~ - Em est.
de zero único dono -sujeito a
qualquer prova à vista Iroco
e fac. c/3.100 ent. saldo em
24 ms. R. S. Fco. Xavier 342
loja E. Maracanã. Tel. 228-6839.
KOMBI ót, em ótimo estado
geral. Facilito com peq. entrada.
R. Sousa Barros 15. Engenho
Novo. Aceito troca.
KOMBI 62 - Olima vendo só
à vista -4.0O0, máquina na garan-
tia. Rua Azalêas 42, Pr. Valqucl-

KARMANN-GHIA 64 ótimo esta-
do a toda prova geral vendo
troco facilito Av. Suburbana,
9 932 - Cascadura.
KOMBI 67 e 62 em ótimo estado
i\ toda prova geral vendo troco
facilito Av. Suburbana, 9 932
Ct'scndura. ¦

DKW 60, cm ótimo eslado geral.
Faci Ü to com pequena entrada.
Aceito troca. R, Sousa Barros
15. Engenho Novo.
ESPLANADA 68 ixoepctónail ba-
se II 800 ou 3 900 - 24 520
trseo cutres oJancs. 3.irão d»
Mesquita 218-A 228-3338.

CHEVROLET OPALA NOVO -
Preços de tabela. Pronta entre-
ga. Lindas cores. Trocamos e
financiamos. Todcs os modelos.
Pólux—Concessionária Chevrolet.
R. Mariz e Barros, 821 e 72
— R. Conde Bonfim, 40. Diária-
meníe até 22hrs.
CAMINHÕES USADOS. Cuidado.
Não cempre s/caminhão usado
em qualquer luaar. A Pólux—
Concessionária Chevrolet I h e
oferece a maio- variedade de
caminhões usados, revisados e
prontos p/trabalhar: Chevrolet
52-57-58-61 - 63

65 — 67 e 68. International
60 e 6 cü. Mercedes Benz 57

62 e 63. Alfa Romeo 57
e 61. Ford 52 - 57 - 61

63 -- 65 e 67 e muitos
outros c/entr. a partir 750,00.
Trocamos p/quatquer marca ou
ano. R. Mariz e Barros, 821.
CAMINHÃO FARGO 51 - Ven-
do pneus, pintura, licença, se-
guro. tudo em dia. 2 000. Aze-
vedo Lima, 8.
CITROEN 100% c/máq. relif.
pneus novos taxas pg. Velo.
R. das Camélias 343 Tel. 90-3118
V. Valqueire.

Bardahl lubrificantes
VENDEDORES

Condições: Comissões.
Tratar à R. São Francisco Xavier, 391, com j Advogado"

o Sr. Machado, a partir das 8,30 hs.

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

j CHEVROLET 1956- De 4 portas
: mec. 6 cil. em bom estado
j troco e fac. pelo créd. dir.
[ Rua. Mariz e Barros 1061.

í CHEVROLET 1963 (Perua) Camío-
nele, 3.10O c/3 bancos è visla
bom preço. Rua Afonso Pena,
66-B. T. 64-1013.
CORCEL #;;Zero :k. Verm.i 2
portas luxo. Vendo à visla. Mi-
guel Lemo3f_8/1 106.
CHEVROLET 61-4 portas~c7cõ".
luna. Lindo carro. Troco e finan-
ci°-.-f:r'"1.n.f.Í.fco Otaviano, 42.
CORCEL — Luxo 4 portas, todo
equipado, 5 mil km. rodados.

! Garantia. Vendo aceito oferta.
; Financio. Av. Pasteur 184 lel.
| 2.6-3157. Ac. iroca^
i CÕRCEr-"o km, 4 portas lu-

xc, sntreoa imeHiat:, financ. c]
5 OCO. sçldo 24 m.ses. Troco
p-r car-o nacional. Rua 24 de
Msir, 415. Tel. 261-3407.

ESPLANADA CHRYSLER 68 7.
eq. vendo ou troco p/carro de
menor valor. Fac. parte. V. irat.
na Garagem Rio-S. Paulo no
Lr.rrio do Campinho.

FIAT 124 Sport Coup. 1968 -
venda Uvrt, 1 ;o propriatario,
grena, diariamente 8 as 17 ho-
ras Rua Andradas, 14. centro.
Ver t tratar no local.
FORD F-100 1967 - Todo refor-
mado. Pneus novos. Entrada
NCrS 2.600,00. Saldo em prest.
NCrS 640,00. Av. Cesário do
Melo. 953 - C. Grande. Tel.
94-1536 |ÇETEL)._
FIAT 67 - Coupe 850 esporte
luxo. NCrS 13.000, financio com
peq. entrada. Aceito carro de
entrada. Tc!. 246-6227 alé 20
heras.
FORD 1934 - Exorte, 2 porlíí,
conversível ~ ótimo estado —
rodas cromadas — pintura nova
— R. Mal. Mascarenhas de Mo-
rais 109/703. Tel. 237-2523 -
Trataj_com Marcelo. '

FORD 
~CÕNSÜL~52~~Vend-rs.

em perfeito estado sujeito a
qualquer prova. Av. I.aoc-i n?
350 - Bonsucesso — Sr. Airom.
FIAT 850 - 68 - NCrJ 3.850,Oo!
Coupe, novinha em folha. Su-
perequip. Saldo a comb. Troco.
R. Mariz e Barros, 821.
GORDINj 64 - -Rádi<wnlq.
100%, pneus novos taxas pagas,
bateria garantia a toda prova
entrada 1.200,00 - 16x194,00.
Hélio 232-1572 - 242-0762.

GORDINI 64 - Em ólimo estado
geral Facilito com pequena en-
ou Iroco. R. Sousa Barros 15.
Engenho Movo. |

KOM8I 69 OKm Todas as cores
pronta entrega. Aceito troca p/
Volks ou Kombi de 59 a 68.
Facilito até 24 meses. Av. Su.
burb|m_o_,_999_lJ_Cascad ura.
KARMANN 64 - Côr pérola",
todo equipado, lindo carro —
tratar Conselheiro Gal vão, 864
— Turjaçu. 

Ç-ARMANN 67 - Eslado novo,
único dono rádio capas a toda
prova de mecânica. Aceito troca
p/Kombi ou Sedan e facilito
saldo até 22 meses. Trat. Av.
Suburbana^^ÇÇÇIJ^ascadura.
KÕMBI 62 vcndo~NCr$_lT6ÕÕ^6Õ
restante a combinar, Rua Luis
Barbosa 62-B. Tel. 58-8380.
KARMANN-GHIA - Entrada ..
5 000,00 24x670,40 mensal -
COLONIAL VEÍCULOS SjA. Ra-
vendedor Autorizado. Rua 19 de
Fevereiro, 43 a 45 — Botafogo.
Tel.: 226.4422.
KOMBI 59 - Particular equip.
c| rádio, tranca e cortina giáq,
100% único dono urgente ,,
7 óCO. Sr, Jurandir — Av. Ma-
rechfi^Camara^JJó-B (Castelo).
KARMA~NN-GHIA 65 -" Vc7m.
banco inteiriço, vendo ou troco
por DKW 62, 63, 64 ou Volks
61, 62. Est. Barro Vermelho 951- 202. R. Miranda.

Vando fac. com 3 000,00 entrad»
aaldo 24 m. aceito troca. Dr.
Satamini, 172-A. ______
VOLKSWAGEN 63 vendo ísíado
de novo equipado facilito em
20 rneses, 'Rua Dr, Satamini,
172-A - 254-3872 - 248-8688.

VOLKS 64 — Superequip, em
est. de novo faço qualquer ex-
pariência ò vlsta troco e fac,
c/2.300 ent. saldo em 24 ms.
R. S. Fco. Xavier 342 Lola E
Maracanã. Tel. l228-6839.

VOLKS 65 — Superequip. lindo
em est. de novo pouco rodado
a toda prova à visla troco e
fac. c/2.500 ent. saldo em 24
ms. fi. S, Fco. Xavier 342 Loia
R. S. Fco. Xavier 342 Lo jaE
E Maracanã. Tel. 228-6839.

VOLKSWAGEN 69 - Verde, In-
teiro, 100% garantido, pouco
rodado, facilito c/2.500. R. São
Francisco Xavier 189.
VOLKS 68 - Equipado único
dono. Pouco rodado. Financio
com peq. entrada e caldo até
24 meses. Solução Imediata. Tel.
2466227.
VOLKSWGEN 59, e 64, ambos
em ótimo estado facilito com
peq. entrada ou troco. R. Sousa
Barros 15. Engenho Novo.

VOLKS 69 O Km. A retirar
do revendedor. Vendo i vista
por 10.400, troco por mais an-
ligo. Facilito, Tel. 254-4600.
VÕLKS. 68 - Vermelho - És-
tado de novo, à vista 8 200,
troco e facilito até 24 meses —
Rua Camerino, 81 — Tel.: ....
243-8393.
VOLKS 67 - Testado e revisa-
do per mecânico! especializados
— STAR S|A. — Rua Assunção,
133 - Tel.: 226-9205.
VOLKS O km - Todas as cô"
res, pronta entrega financia-
dos até 24 meses - STAR S!A.
Rua Assunção, 133. Tel.: 
226-9205.
VOLKS 63 - Verde cl rádio -
Excelente estado, troça e faci-
lilp c| 1 800, saldo 299 men-
sais — Rua Camerino, 81 —
Tel.: 243-8393.
VOLKS 67 — Superequipado —
Mecânica excelente, à vista ..
7 100, troco e facilito até;;24
meses — Rua Camerino, 81 —
Tel.: 243-8393.
VOLKS 64, equipado, ótimo es-
lado, 5.350 à visla. Tel. 37-9834.
Sr._Martins.
VOLKS 67, 68 e 69 OK. troco
vendo à vista ou 1.500 saldo
24 m. R. Álvaro Ramos n9
5, esq. Passagem 460664.

KARMANN-GHIA 67 - Lindo
carro. Troco e financio. Francis-
co Otaviano, 42.
KAR/.'.ANN-GH1A 67, 23.ÓÕ0 kl.
orig., equip. Vendo com 38S0.
e 18 de 516,00. Troco. Tel.
37-7813.
KOMBI 63, sland ólimo estado,
equip., 1.950 à visla e 20 x
2ò5. Rua Assunção 246 fundos.
Solafoao.
KOMBI 64 equip. máq. -nova.
Troco, vendo ã vista ou 1.500
saldo 24 m. R. Álvaro Ramos
í?_?'_?iSiJLi'_s__Si_L46'06í",¦
KARMANN-GHIA 67 —~VÍ^dê".
se. Linda còr. Novo. Tratar Avç-
nida Pasteur -104, 39 andar -
Urca, c/ Dr. Mauricio na Fiscali-
^'ação Técnica ou pelo fons
246-2618 ramaj_39.

MUSTANG 
"67" 

-" Vermelho,~W-
vinho cm folha. Ótimo p/pessoa
fino gosto. Troco e facilito pa-
gamento. R. Mariz e Barros,
821. Pólux.

GORDINI 64 vendo NCrS
1.000,00 restante ' 

a combinar,
Rua Luis Barbosa 62 - Tel
58-8380. _  __ '
GORDINI 1964 - 

~19ó5"~Ãm". ' 
^?^

bos em excelente estado de
conservação rigorosamente revi-
ados entrada I.2C0 saldo

MERCEDES BENZ 220 S 1960— Toda original equipada. For-
ro couro carro de trato. Finan-
cio aceito carro menor valor c|
entrada. Tel.: 246.6227_ itó_20h.
M3(-_DES BENZ _ Vend. mo-
deic- 59 - 57 - 58 - 55 -
V.ptt luxo a gasolina cansete-
rísticís iguais ás modernas -
Iro-sm-s e <-. prszo - Rua Gnt.
Eipirito Santo Ccrdcso - 326

VOLKS 61 - Vendo só à visla.
Precisando pequena I a n t e r-
nagem. Mororadlo, NCr$
4.300,00 - Tel. 246-3775. 
VOLKS 66 - 65 - 64 - 62
facilitado STAR S/A Rev. ftutori-
zado — Rua Assunção, 133 —
Tol. 226-9205.

VOLKSWAGEN 1967 - Enlrada
2.300,00 - 387,64 mensal Sem
parcelas intermediárias. Trn;ar na
IMPERIAL S/A. Av. Gomes Frei-
re, 333 - Centro. Tel: 252 0387.
VOLKSWAGEN 1965 

'- 
bnuacla'

2.000,00 - 302. ;j , iVnsal Sem
parcelas Intermediárias. 1 raiar na
IMPERIAL S/A. Av. Gomes Frei.
re,'. 33.:- Cenlro. lei: 252-9387.
VOLKSWAGEN 1966 -' Entrada
2.2CO.CO - 363,42 mens-t. Sem
parcelas intermediárias. Tratar ra
IMPERIAL S/A. Av. Gomes Frei-
re, 333 - Cenlro. Tel. 252-9387.
VOLKSWAGEN" 69 0K v-rmelhõ
vendo ou troco Av. Ataulfo
tle Paiva, _209/701._T-l. 227-7830.
VENDE-SE Voíks ano; 1963 *om
estado. Tratar com o Sr. José
Rua Visconde Pirajá, 318 sub-lo-
ja n.9 4.
VW 68 (oul) - Azul, lodoTqüT-
pado e em perfeilo estado. Uni-
co preço e dinheiro 9.0C0 —
Tel. 257-8568.
VOLKS 63 - Olimo estacloTs?
equipado, à vista por 5.3C0 ao
1.9 que chegar. F Sá Ferreira,
44 c/garagista Jair. Inf. Tel:
256-2300.

VOLKS 68 - Equipado. Troco
e financio em 24 meses. Francis-
co Otaviano n.9 42.
VOLKS 67 - Equipado. Todas
as cores. Troco e financio 24
meses. Francisco Otaviano n °
42.
VOLKS 66 - Equipado. Ve~rme"
lho e azul. Troco e financio
24 meses. Francisco Otaviano.
42.

OPALA OK NCrS 363.00 men-
sais, sam entrada, sem juros,'

„ ,sem parcelas intermediárias.
24 meses dentro'de s/poYsibill! R°! M^Tlã^ *_...?'l.•' '¦ ~ Satamini 156 Tiju- __ n,'r'.,nA. r. . 

' 
_V rS-721 — K. Londe Bonfim, 40. Diana

a:é 22hrs.

dades Rua Dr.

Correspondente
Português - Inglês
TRANSPORTES FINK S/A., precisa na base

de NCr$ 800,00 a NCr$ 1.000,00. Apresentar-
se à Av. Rio Branco, 257 - 13.° andar.

Firma tradicional
Necessita de unia moça com redação própria e conhe-

cimentos de correspondência, datilografia e boa aparência.
Apresentar-se das 8,00 ás 11,00 na Avenida-Graça Aranha,
19, gr. 1.004.

Consulta grátis
- cobrunça de dividas, despejo,
inventário, indenização de em-
pregado, desquite, anulação d«
casamento, causas criminais etc.
DR. IVAHY PAIXÃO - Av. Rio
Branco, 185, cala 1.605 - T.l.
242-6867_ •-_ Das_8 ^s_19_horas;
CONTADOR" DESPACHANTE -
Legalizações de firmas em 48
hs. alterações contratuais, dis-
trates, escritas mesmo atrasadas,
assistência fiscal. Forneço amplas
fontes de referencias. Av. Rio
Branco, 183 s! 1201 Tel.; ...
252:8575' - Gualter.
DESENHISTA: Conctelo armado,
hsrário integral, salário 800 atá
35 anos — Almir ant o Barroso,
í, s/ 1307.

DESQUITES-DESPEJOS - Advo-
gado especializado 35 anos de
pr.-tica cnns. grátis. ¦ Evaristo
Veiga 35ÍI216 - 31-0640. Dr.
Costa.

DENTISTA Ccpacabana. Preciso
para clínica bem montada hora.
rio manhãs. Santa Clara 115
s| 408.'

ENGENHEIRO MECÂNICO: Ço-
nhecimento engenharia térmica
com curriculum.' salário aberto
atá 35 — Almte. Barroso n." 6,
\l 1307.

LEBLON — Alugo horário con-

sultório médico. Tol. 227-8059.

Fiscal de caixa
Aux. de portaria

Admitimos com prática, boa aparen-
cia e curso Ginasial para trabalhar em Su-
permercados da Zona Sul. Tratar na Rua
Visconde de Pirajá, 532 - 2.°, trazendo
documentos e 1 fotografia 3x4. Não aten-
demos por telefone.

VEÍCULOS,
EMBARCAÇÕES
E ESPORTES

CAMINHÃO CHEV. 59 - Bom
de tudo, a toda prova, carro
finn trato. Vendo urg. 4 400 a
vista. Est. Tindiba, P. Esso. Ja-
crtrepíguo.
CAMINHÃO CHEVROLET Brasil
64 100%. Vendo, á vista ou
financiado. Rua S, Catarina, 378
Mesquita £.. Rio.
CAMINHÃO
qutse zero. \
muito barato.
Bcnsucasso.

. 600 - 1966,
índe-sa à vista
Rua Uranos, 385

COMFlR.0 aut rvnáysts — Europeu
todas as marcas — Cbevrclel
mscãnico e outras marcai cerrv
pactes — licença em nome dz
vended.r. Rua Gal. 'Espirite
S.'nto Cardoso, 326 Tijuca.

Servente
Precisa-se de um para limpeza e serviços exlcriios.

Apresentar-se somente com primário completo a Rua
Araújo, Porto Alegre, 36, s/ -102 ao Sr. José Luiz. (P

O PENSAMENTO DE IIO.IE —
a SDmcirtc da ação (Emérscri).

O pensamento é

Seja vendedor
GANHANDO ACIMA DE 2 000,00

Excelente oportunidade para pessoas am
biciosas, dinâmicas, e de boa apresentação.

Entrevistas das 9 às 16h
15-A - Sala 54, c/ Sr. SouteloÍ!

AUTOMÓVEIS
VEÍCULOS
DE CARGA
AERO WIUYS 65 - Eslado
excepcional, 5 marchas. Troco
• facilito. Av. Copacahana
1350.
AERO WjlLYS.'; 1969 - 

"N3v"o",

financiamento total Rua da Pas*
Mfl.m -7B.Ç-„—. fjne 246-0702.
AÊRÕ WILLYS 64 - Verdadeira
J3:a — equipado — troco a fi*
n.-ncio ss possibilidades R. B.
Mesquita 1079 — dia todo.
AE30 66 — Vende-*o par m->ti-
vo da viagam seminovo. Av.
Pauto de Frontin n.° 260 npto.
__] Sr. Carva'ho^

AE^OS ,62, 
'65, 

excelenle esta-
do, conservados e revisados.
Enl. 2 OCO saido 24 msses .Troco
ou à vista. R. 24 Maio, 316-Q.
248-2701;

AERO 65 s. eq.. vendo ou troco
p carro do menor valor, Fac.
pq, psrtc. V, frdt. na Garatjsm
Rio-S. Paulo no Largo do Cam-
pinho.

I AERO 63 s. eq. vendo ou troco
p/carro de menor valor. Fac.

j peq. parte. V. trai. na Garagem
s Rio S. Paulo no Largo do Cam-
I pinho.

AERO 66 s. eq. vendo ou troco
p/carro de menor valor. Fac.

peq. parte. V. trat. na Garagem
Rio-S. P-iulo no largo do Csm-
pjnho. _

-, , i •. • AERO 64 - Olimo estado. Ven-
K. Assembléia ; dp cl 1 eoo rest. 24 m. ou a

. AERO 63 equipado revisado ate.
ótimo estado vando troco faci-
'ito cj 1 600, saldo a combinar
Rua 24 d» Maio, 254. Tol.fon.

! 248-0987. ¦

AERO 61 estado impecável a
qualquer prova vendo troco fac.
d 1 400, saldo a combinar R,
24 de Maio, 254. Tel. 248-0987.
AÉRO 64 - Azul - revisado
— facilitamos a entrada. Saldo
2 anos. Av. Mem de Sá 118.
Tel._252:6661._
AERO 63

CHEVROLET 1927 (Calhamber.) -
Vendo tudo original de fábrica
estado excepcional. Rua Ministro
Viveiros de Castro 15-D. Copa-
cá ban a. Armando.

COMPRO.— Car-rbs.nü;
cionais em qualquer
estado, pago real va-
lor à vista. Rua Gen.
Polidoro, 288 fundos.
Botafogo. Paulo. (B
CAÃMNHÃO CHÊVRÕTEf-ST" -
Vendo facilita-sa parte, ver Pça.
N. S. do Amparo Cascadura.
CORCEL 69 — Equipado, 4 por*
tas, aiu! 8 000 kms., pneus cm-
furados. Facilito ou Iroco. Av.
Copacabana 1350. 
CORCEL FORD 69". ouço 

"uso

vermelho rádio vendo à vista,
troco, f.icilito ate 24 meses.
Ver no Largo da Glória 32/A
- 225-7719.

GORDINI 62 venda NCrí
800,00, restante a combinar, Rua
Luis_Barbos_a,_621_Tol. 58-83S0.
GORDINI 65 - Cinza.', equip.
em ólimo est. de conservação
a toda prova à visla 2.900 troco
= fac. c/l.800 enl. saldo em
24 nu. R. S. Fco Xavier 342
Jóia E._Maracanã_tel._228-6839.
COROINI ¦ 65 

"por 
2'."S-Ò~66~i.õ"r

?.900, 67 por 4.350, todos
equip., olimo estado. Rua As-
sunção 246. Botafogo.
GORDINI 1968"~ (odoTêq-lípTido,c/7 mil km. rodados. Carro no-
vinho, Otímo preço. A vista
ou financiado. Av. Pasteur 184
tel. 226-6172.
GORDINI 67 - Eslado novo.
Troco, vendo a vista ou 1.000
saldo 24 m. R. Álvaro Ramos
5 esq. Passagem. 46-0664,
GALAXIE .67..!4{,Eitadò 'de-zero.
Vendo, Iroco ou facilito. Rua
Barão de Bom Rc-firo, 75. Eng
Nove. ' 

.
GÕRDInÍJ 66 -Cin zã 

~/Ti_ 
íc.

mecânica excelente. A vista
3 700 - 242-7929 - 252-7023.
Francicco.
GORDINI 67 - Fin. c/l. 500
enl. e 24x279,00 ou outro plano
pagamento, Siqueira Campos
23A. Tol. 236-3435. Exc. estado.

CHEVROLET 1958 mecânico 4
portas seminovo, troco facilito.
Ver Rua do Russel 32-A -
Larqo da Glorie.
COMPRO Itamaratv 67/68 -
Posto pagar NCrS 500,00 por
mês. Sem entrada. Fone.
234-0566.

Vendo 4.5C0

CAMINHÃO BASCULANTE
j Chevrolet, 69. Seminovo. Sinal
.6 500 e restante em 24 meses,

totalmente novo. Av. Mem de I Ver o tralar. Rua São Luiz Gon-
sí_?l a 92 A. Sr. Nonato.

^TENÇÃO compro carro ame-
ricans Chevrolet de 5. a 57
c:upt> mec. Pr_<;a Marco Aurélio
84 Vicente de Carvaih;. O
Paulistr.'ÃEsO 

64 - Tea; ê|e'¦¦,¦ 100%
qarífYtttío vendo. Rua Ccnde
B-nfim 251-B. Tol.: 234-4455.
ÃERO 63 — Vendo perfeilo es-
'ado, equipado. Rua General
Bruce, ^J3-S. Cristóvão.
AERO 63 — Ótimo~prêccT à
visla. Lindo carro, sup. novo.
Rua Lins de Vasconcelos 298
Lins.
AERO 66 — Lindo carro, super
equip., rev., sujeito a qualquer
prova, fmaqc. d 2 000, saldo
24 meses. Rua 24 de Maio 415.
Tel. 261-3407

zaga, n?_376.
CAMTnHAÕ CHEVROLET 59 car-
roçaria nova, ótimo estado ven-
do ou troco p/carro de menor
valor. Fac. peq. parte. V. trat.
na garagem Rio-S. Paulo no
Lnrgo do Campinho.

CÕRCÉITO km7 luxcT~2
portas, Volks 67 e 68.
V. troco facilito. Had-
dock _Lobo_i_379-B. (B
CORCEL - GT.luxo OK; Vendo
ou trcco p/carro de menor va-
lor. Fac. parte. V. trat. na Gara-
gem Rio-S. Paulo no Largo do
Campinho.
CHEVROLET- 66:%,Perua C 14
e Pic-Up 64 C 14 em ótimo
eslado. Ent. 500 saldo 24 m
p/CDC _— Av. _Su'qurbana 7154.
CORCEL 0 Km - Várias côrM,

!:ta eufros planos. R. Barão | R. B. Bom Retiro
M—ruira 218-B 223-7906. -o. <

AERO £0, não há igual, rev,
equip., sujeito a qu3!quçr pro^
va, financ. c 1 800, saldo 24 I _ ou 4 po,tas, ótimo pr.co hmeses. Entrega imediata. Rua 24 | vista. A praio em 24 m.s.s. R.
de' Maío,-',415. Tel.: 261-3407. ; Gon-aga Bastos. 20, am frente
AERÕ 65 e 64~ - Revisados. | «o quartel da PE
Ótimo estado conservação. Fac.

té 24 m. c' pequena entrada.
75. Eng. No.

CAMINHÃO BRASIL 61 - V.n-
do à viita ou c! 3 500 • 4 de
500. Avl Brás da Pina 253, P>-
nha. Posto Taxaco.

GALAXIE 1967 - Com ar condi-
cienado. Pouco rodado. Entrada
NCrS 6.C00.C0. Saldo cm presl.
NCr. 768.00. Av. Cesário de
Melo, 953 - C. Grande. Tel.
94.1536 (CETEL).
GORDINI, Iode novo, com ra-
dio trans., mecânica otlma, to-
do legalizado, cor gelo, V. Bom
preço a vista, financio. R. São
ióbè, em frante ao n, 14, com
o guardador.
GORDINI 66 «stado. d.: nôvõ
rodas cromadas etc. vando tro-
cn fac. c| 1 300, saldo a com-
binar. R. 24 de Maio, 254. Tol.
248.0987.
GCRDINi 66 e~67 

" 
sen-inovos

revisados facilito com 1 500 en-
Irada. Rua Riachueio 48/A Lapa.
GORDINJ. 64 - Côr grafite,: rá-
dio, uni £Ô dono, c/fatura fácil,
ve-ndo, Av. Mem de Sá, 173.
Tel. 252-5934.
GALAXIE 68 - Exc-isnt. est~
troco nac. menor valor. Finan-
cio alé 24 meeis. Av. Prado
Júnior,_257LJ«l.^235.5575. >[;
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dire, hidráulica muito bom e
bonito iroco e fac. pelo créd.
dir. Rua Mariz e Barros 1 061.
IMPALA 67 — Excepcional esta-
Ho, dir. hidráulica, vidros ray-
ban, ar condicionado, teto vinil
vendo .ic. troca ou financio Rua
Dr. Satamini 156 Tijuca tel.
228-5496.
ÍMPÃLA 59 - S". eq. Vendo
ou troco p/esrro de menor va-
lor. Fac. peq. parte. V. Irai.
na Garagem Rio-S. Paulo no
Largo do Campinho.
IMPALA 63' - S. eq. 5/co'.
Vendo ou troco p/carro de me-
nor valor. Fac. parte. V. lret,
na garagem Rio-S. Paulo no
J-arga do Campinho.
IMPALA -64j:i. eq..;Vendo .ou
troco p/carro de menor valor.
Fe. peq. parte. V. trat. na
Garagem Rio-S. Paulo no Largo
do_CampÍnho^
TTAAÃARÃT'Tl967~^~TÕdõ^5Ui-'
pado único dono, pouco usado,
côr vermelha. Carro excepcional.
Venço ólimo preço, financio,
Av. Pasteur 184 lel. 226-8157.
Ac. troca.

OPALA NOVO 0K - Preço" de
tabela. A Pólux-Concessionárii
Chevrolet, já recebeu o seu
Opala em iodos modelos. Lindas
cores. R. Mariz e Barros, 821
e 72 - R. Conde Bonfim, 40-;Dlar,larhènte< at6:;22hrs.
OPEL;68 KAÕET L~^Poüccrii-o"
cjrro de fino trato. Parece novo
Financio com peq. entrada e
:aldo_a cojnbma_r._TeL246-6227.
OLDSMOBILE J 85 —;.1965: em
estado de novo vale a penaver ou troco por carro mais
baralo. Rua Mariz e Barros

OLDSMOBILE 56, di.. hidráuMÍa.
freio a ar, pneus novos, rádio
original, ar condicionado, bas-
tante podre, sem batida. R. Do.
mingos Ferreira, 214 Tal
236-7549;_
OPALA" - 0 km.: luxo,¦.- todo
equipado. Vendo ótimo preço.Financio até 24 meses. Ac. Iroca
AV. Pasieur 184 lel. 226-8157.
OLDSMOBILE 57|58 tipo" 88 mo
de.o especial da fábrica mecà-
nico 4 portas 3 870 e um G"r.
dml 1965 à vista 2 870. Rua
Gal. 'Espírito Santo Cardoso 326
Tiju:a.
PLYMOUTH 59 4 200 mecânica
6 cil. dir. hidr. freio a ar,
único dono militar. R. São Paulo
41 esq. 24 Maio.
PEUGEOT 1959 - Vendo lindo
carro è vista base: 3.500 ver
c tratar: Rua Afonso Pena, 66-B.I___0_
PICK-UPS" Chevrolet novls"-.
usadas. 65 - 66 - 67 e 68
e as novas 1969 Ok, em todas
as cores e modelos. Entrada
NCr$ 2.980,00 ou menos. Troca-
mos p/qualquer marca. Pólux-
Concessionária Chevrolet. R
Mariz e Barros, 821 e 72 -
R. Conde Bonfim, 40 - Dià
menle até 22hrs.
RURAL 63, 4x2"TnTóti7ií5_õÍMdo
gera.. Facilito com pequena en-
irada. R. Sousa Barros. 15 -
Enqenho Novo. Aceito troca.
RURAL 59, 61."62,; 63_«vl«.^
das e conservadas, cf I 200
ent., 3,;!do a combinar. Troco
ou a vista. R. 24 de Maio,
316-Q 248-2701.

VOLKSWAGEN 1967 - Entrada
3.300,00 24 x 333,61 COLONIAL
VEÍCULOS S/A Revendedor Au-
torizado. Rua 19 de Fevereiro,
43 a 45 - Botafogo. Tel.;
226-4422.
VOLKS 64 transformada para
67 vondo cu troco por telefo-
ne instaiado no centro pede v,cr
~ Rua Evaristo da Veiga, 35
sala 806. Tel. 252-9532.
VOLKS 69 - Branco lutos. -
Na garantia — Cj rádio 3 faixas,
pneus cinturados, emplacado c|
RC « t. rodoviária pagos —
Trcco e facilito até 24 meses,
à visla 9 800 - Rua Camerino,
81 - Tel.: 243-8393. _
VOLKSWAGEN 1966~ Entrada
3 OOO.00 24 x 327,43 - CO-
LCNIAL VEÍCULOS SlA. Reven-
d_d-r Autorizado. Rua 19 de
Frvareiro, 43 a 45 - Botafogo
Tel.:__226-4422:
V.OLKSWAGEN 1055 - 

"EnWd.

2 300,00 25 x 301,74. COLO-
NIAL VEÍCULOS S|A. Revende-
dor Autorizado. Rua 19 do Fe-
vereiro, 43 a 45 - Botafogo.
Tel.: 226-4422.
VOLKSVMGÈN 1964 - Êntrtd?
2 000,00 24x314,00 COLONIAL
VEÍCULOS S|A; Revendedor Au-
torizado. Rua 19 de Fevereiro,
43 a 45 - Botafogo. Tei.: ..
226-4422_;__
VOLKS 

"l 
6~ÓÕ~~T~põrTTs-'"Õ"

- Entrada 5 000,00 24x53,57
mensal. COLONIAL VEÍCULOS
S'A Revendedor Autorizado. R.
19 de Fevereiro. 43 a 45 — Bo-
tafogo. Tel.: 226-4422.
VOLKSWAGEN 1969 "0T'~^~!n-
trada 3 000,00 25 x 508.38 -
Colonial Veículos S'A. Reven-
dedor Autorizado. Rua 19 de Fe-
vereiro, 43 a 45 - Botafogo.Tel.: 226-4422.  
VOLKS 67 _ Ultima serie, gre-
ná, única proprietária, vendi-
se 7 500 cruzeiros novos a vis-
ta. Ver e tratar na Rua Tere-
zs Santos, 574. Benlo Ribeiro
depois das 8 horas.
VÕLKS 66 - MÕd7~67~sTTpilT.
quip. em est. da zero único
dono lindo só vendo p/crer
á vista troco e fac c/2.500
ent. saldo em 24 ms. R. S.
Fco. Xavier 342 loja E. Maracanã
tel. 228-6839.

SIMCA 60 máq. nova faço qual-
quer teste. Urgente. 2 200. R.
São Paulo 41 esq. 24 Maio.
SIMCA TUFÃO 64 - 1 400 ent.
saldo 24 meses. Troco e finan-
cio em 24 meses. 24 de Maio
316-M. 228-5085.
SIMCA Tufão 64. Única cíona,
motivo viagem. 4.200. R. Sta.
Clair 70 aplo. 204. D. Rosina
Çop.
SIMCA 62 — Superequip. o mais
novo do Rio para pessoa de
fino gòsio ã vista troco c fac.
c/1,500 snt. saldo em 24 ms.
R. S. Fco. Xavier 342 Loia E,
E, A^racanã. Tel. 228-6830.
SIMCA 65 — Superequip. em
est. de zero faço qualquer prova
à vista troco e fac. c/2.100
ent. saldo em 24 ms. R. S.
Fcc. Xavier 342 Loja E Maracanã,
Tel. 223-6839.

ITAMARATY 67 - 30 km. Tro-
co e financio erm 3 OCO.CD en-
Inda saldo 503,00 mensal. 24
de Miio, 316-M. 223.5035.

TAXI PLYMOUTH 48 - Olimo
etlado NCrS 3.800 com iulono.
mia. Rua Campos Sales 184.
ÍÀXI - Voíks-63 - Com au-
tenomia p-erfeito estado — A
vi;ta. Rua Joaquem Martins
427101 - Piedsde.
TÁXI VOLKS 64/66 - Pronlo
p/trabalhar, equip., c/a u tono-
mia. Aceito particular. Vendo
preço bom. R. Santana, 77 —
Bcrrach^.'rp ç. Cabral.
VOLKS 68 -- Azurnôvo.-Vendo
8.3CO.CO. Av. Rui Barbosa 300/
1C0'-', Mme. Noguilra.

VOLKS 63 — Superequip. c/ban-
cos interiores em est. de zero
só vendo p/crer à vista troco
e fac. c/2.400 ent. saldo cm
24 ms. R. S. Fco. Xavier 342
loja E. Marar-iã tel. 228-6839.
VOLKS 69 - Grenat zero kms".
para pronta entrega à vista troco
e fac. c/4.000 ent. saldo em
24 ms. R. S. Fco. Xavier 342
loja E. Maracanã tel. 228-6839.
VOLKS 1963 - Vendo carro
de fino trato equipadissímo à
vista ou financiado c/2,500. Rua
Afonso Pena, 66-B T. 64-1013
VCLKS 1962 - Vendo lindo
carro à vista ou financiado c/
2.500 equipado. Rua Afonso Po.
na, 66-B, T. 64-1013.
VOLKS 62 — Equip. i em bom
estado. 4.000,00 aceito oferta.
R. Correia Vasquez 35—101, Es"
tácio.
VOLKS 69 Zero equipado côT
a escolher, abaixo tabela —
Praia Botafogo 48 Tel. 245-4086
7 às 11 Sr. Paulo.
VOLKS 65 — Unco dono, mecã^
nica a toda prova, rádio capas.
Aceito troca e facilito até 24
meses. Tratar Av. Suburbana
9991 - Cascadura.
VOLKS 69-0 km, todas cores",
pronta entrega, aceito troca porVolks ou Kombi, de 63 a 59.
Facilito saldo até 24 meses —
Tratar Av. Suburbana, 9991 —
Case." dura'.
VOLKS 66 — Único dono, meca-

| nica a íôda prova, rádios, capÀ$
aceito troca e facilito até 24
meses. Tralar na Rua Conselheiro
Gal vão. 684.
VOLKS.M. 600 —; 0r km- . porta.todas as cores p3ra pronta en-
trega. Tratar Av. Suburbana n
9991 - Cascadura.
VOLKS 63 - Estado -eroTTádii
calhas aceito troca p/V-vks ou
Kombi de 59 a 67 f.ciiilo o
saldo ate 24 me;es - Av. Su-
buroena; 9991 Cnádurá.

IMPALA 60 — Ótimo ostado I
conservação. Trcco, vendo facilt- j
to. R. thrlo de Bem Retiro, 75. í
En. N5vo.

MAIS ANÚNCIOS NO
CADERNO DE AUTOMÓVEIS
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